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Amendamentul 103
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Referirea 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene, în special articolul 
95,

având în vedere Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene, în special
articolele 114, 192 şi 168,

Or.en

Amendamentul 104
Sabine Wils

Propunere de regulament
Considerentul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Scopul prezentului regulament este
creşterea liberei circulaţii a produselor 
biocide în interiorul Comunităţii. Pentru a 
se elimina pe cât posibil obstacolele din 
calea comerţului cu produse biocide, care 
rezultă din nivelurile diferite de protecţie 
din statele membre, este necesar să se 
prevadă norme armonizate pentru 
aprobarea substanţelor active şi pentru 
introducerea pe piaţă şi utilizarea 
produselor biocide, inclusiv norme cu 
privire la recunoaşterea reciprocă a 
autorizaţiilor şi la comerţul paralel.

(3) Scopul prezentului regulament este, în 
primul rând, de a asigura un nivel ridicat 
de protecţie a sănătăţii oamenilor şi 
animalelor, precum şi de protecţie a 
mediului faţă de orice efecte dăunătoare 
sau inacceptabile asociate cu utilizarea
produselor biocide şi, în al doilea rând, de 
a promova piaţa internă a produselor 
biocide cu risc scăzut în interiorul 
Comunităţii. O atenţie deosebită ar trebui 
acordată protecţiei grupurilor de 
populaţie vulnerabile, inclusiv a femeilor 
însărcinate, a sugarilor şi a copiilor. Este 
necesară aplicarea principiului precauţiei 
şi prezentul regulament ar trebui să 
asigure faptul că industria dovedeşte că 
substanţele sau produsele fabricate sau 
introduse pe piaţă nu exercită niciun efect 
nociv asupra sănătăţii umane sau animale 
şi nu au niciun efect inacceptabil asupra 
mediului.

Or.en
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Justificare

Amendamentul prevede garanţii pentru a se asigura un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii 
oamenilor şi a mediului şi pentru a se aplica principiul prevenirii. Este necesar să se asigure 
protecţia grupurilor vulnerabile (femei însărcinate, sugari). De asemenea, Directiva 98/8/CE 
privind comercializarea produselor biodestructive a introdus o abordare de gestionare a 
riscurilor în favoarea sănătăţii umane şi animale şi a mediului în loc să accentueze creşterea 
liberei circulaţii a oricărui tip de produse biocide prin sprijinirea produselor inovatoare şi 
promovarea produselor biocide sănătoase. Acest lucru este favorabil în special IMM-urilor. 

Amendamentul 105
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Considerentul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Scopul prezentului regulament este 
creşterea liberei circulaţii a produselor 
biocide în interiorul Comunităţii. Pentru a 
se elimina pe cât posibil obstacolele din 
calea comerţului cu produse biocide, care 
rezultă din nivelurile diferite de protecţie 
din statele membre, este necesar să se 
prevadă norme armonizate pentru 
aprobarea substanţelor active şi pentru 
introducerea pe piaţă şi utilizarea 
produselor biocide, inclusiv norme cu 
privire la recunoaşterea reciprocă a 
autorizaţiilor şi la comerţul paralel.

(3) Scopul prezentului regulament este 
creşterea liberei circulaţii a produselor 
biocide în interiorul Comunităţii şi 
asigurarea unui grad ridicat de protecţie, 
atât pentru sănătatea oamenilor şi a 
animalelor, cât şi pentru mediu. O atenţie 
deosebită ar trebui acordată protecţiei 
grupurilor de populaţie vulnerabile, 
inclusiv a femeilor însărcinate, a 
sugarilor şi a copiilor. Este necesară 
aplicarea principiului precauţiei în cazul 
prezentului regulament pentru a se 
asigura faptul că substanţele sau 
produsele fabricate sau introduse pe piaţă 
nu exercită niciun efect nociv asupra 
sănătăţii umane sau animale şi nu au 
niciun efect inacceptabil asupra mediului. 
Pentru a se elimina pe cât posibil 
obstacolele din calea comerţului cu 
produse biocide este necesar să se prevadă 
norme pentru aprobarea substanţelor active 
şi pentru introducerea pe piaţă şi utilizarea 
produselor biocide, inclusiv norme cu 
privire la recunoaşterea reciprocă a 
autorizaţiilor şi la comerţul paralel.

Or.en
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Amendamentul 106
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Considerentul 10 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În scopul realizării unui nivel ridicat 
de protecţie a mediului şi a sănătăţii 
umane, substanţele active cele mai 
periculoase nu trebuie aprobate în vederea 
utilizării lor în produsele biocide, cu 
excepţia unor situaţii specifice. Este vorba 
de situaţii în care aprobarea lor se justifică 
printr-o expunere neglijabilă a oamenilor la 
substanţă, prin motive de sănătate publică 
sau prin consecinţele negative 
disproporţionate pe care le-ar genera o 
eventuală neincludere a substanţelor, în 
cazul în care nu există nicio altă soluţie 
posibilă.

(10) În scopul realizării unui nivel ridicat 
de protecţie a mediului şi a sănătăţii 
umane, substanţele active cele mai 
periculoase nu trebuie aprobate în vederea 
utilizării lor în produsele biocide, cu 
excepţia unor situaţii excepţionale şi foarte
specifice. Este vorba de situaţii în care 
aprobarea lor se justifică printr-o expunere 
neglijabilă a oamenilor la substanţă sau 
printr-un pericol grav la adresa 
publicului, care nu poate fi restrâns prin 
alte mijloace în statul membru respectiv.
În acest sens ar trebui să existe măsuri 
adecvate de atenuare a riscurilor în 
vederea minimizării oricărei expuneri şi 
ar trebui să se prezinte un plan de 
înlocuire.

Or.en

Justificare

Posibilităţile de acordare a unor derogări de la criteriile de excludere trebuie să fie strict 
limitate. Textul propus este conform cu textul adoptat pentru produsele fitosanitare. 

Amendamentul 107
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Considerentul 11 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a se împiedica utilizarea celor 
mai periculoase substanţe active, în special 
atunci când utilizarea lor nu este autorizată 
în temeiul Regulamentului (CE) 

(11) Pentru a se împiedica utilizarea celor 
mai periculoase substanţe active, în special 
atunci când utilizarea lor nu este autorizată 
în temeiul Regulamentului (CE) 
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nr. XXX/2009 al Parlamentului European 
şi al Consiliului din … 2009 privind 
introducerea pe piaţă a produselor de 
protecţie a plantelor şi de abrogare a 
Directivelor 79/117/CEE şi 91/414/CEE, 
este oportun ca autorizarea lor să se 
limiteze la situaţii în care expunerea 
oamenilor la substanţă este neglijabilă sau 
substanţa este necesară din motive de 
sănătate publică.

nr. XXX/2009 al Parlamentului European 
şi al Consiliului din … 2009 privind 
introducerea pe piaţă a produselor de 
protecţie a plantelor şi de abrogare a 
Directivelor 79/117/CEE şi 91/414/CEE, 
este oportun ca autorizarea lor să se 
limiteze la situaţii în care expunerea 
oamenilor la substanţă este neglijabilă sau 
substanţa este necesară pentru a combate 
un pericol grav la adresa publicului, care 
nu poate fi combătut prin alte mijloace în 
statul membru respectiv.

Or.en

Justificare

O substanţă activă care nu a fost autorizată pentru produsele fitosanitare ar trebui să fie 
utilizată ca biocid doar în cazuri cu totul excepţionale. 

Amendamentul 108
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Considerentul 12a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Ar trebui instituită o procedură 
simplificată de evaluare a substanţelor 
compuse din extracte din plante naturale, 
al căror profil toxicologic nu reprezintă 
un risc pentru sănătatea umană. 

Or.fr

Justificare

Producătorii de produse pe bază de extracte de plante naturale care nu prezintă niciun risc 
deosebit pentru sănătatea omului dispun deseori de resurse limitate şi nu sunt în măsură să 
facă faţă costurilor administrative aferente procedurii de evaluare a substanţelor. 
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Amendamentul 109
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Considerentul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pe baza gradului de pericol intrinsec 
pe care îl prezintă, substanţele active pot fi 
desemnate drept substanţe a căror înlocuire 
cu alte substanţe active este prevăzută, de 
îndată ce este disponibilă o varietate 
suficientă de astfel de substanţe considerate 
drept eficiente în ceea ce priveşte 
organismele dăunătoare, pentru a se evita 
dezvoltarea unei rezistenţe din partea 
organismelor dăunătoare. Pentru a permite 
o examinare regulată a substanţelor 
identificate drept substanţe a căror 
înlocuire este prevăzută, perioada de 
includere a acestor substanţe nu trebuie să 
depăşească zece ani, chiar în caz de 
reînnoire a includerii. Mai mult, 
identificarea substanţelor care sunt 
considerate drept substanţe a căror 
înlocuire este prevăzută trebuie considerată 
a fi o primă etapă a evaluării comparative.

(13) Pe baza gradului de pericol intrinsec 
pe care îl prezintă, substanţele active pot fi 
desemnate drept substanţe a căror înlocuire 
cu alte substanţe active este prevăzută, de 
îndată ce este disponibilă o varietate 
suficientă de astfel de substanţe considerate 
drept eficiente în ceea ce priveşte 
organismele dăunătoare, pentru a se evita 
dezvoltarea unei rezistenţe din partea 
organismelor dăunătoare. Pentru a permite 
o examinare regulată a substanţelor 
identificate drept substanţe a căror 
înlocuire este prevăzută, perioada de 
includere a acestor substanţe nu trebuie să 
depăşească cinci ani, iar în caz de 
reînnoire a includerii, nu trebuie să 
depăşească şapte ani. Mai mult, 
identificarea substanţelor care sunt 
considerate drept substanţe a căror 
înlocuire este prevăzută trebuie considerată 
a fi o primă etapă a evaluării comparative.

Or.en

Justificare

Perioada de reînnoire în cazul substanţelor a căror înlocuire este prevăzută ar trebuie să fie 
aceeaşi ca perioada din regulamentul privind produsele fitosanitare. 

Amendamentul 110
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Considerentul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pe baza gradului de pericol intrinsec 
pe care îl prezintă, substanţele active pot fi 

(13) Pe baza gradului de pericol intrinsec 
pe care îl prezintă, substanţele active pot fi 
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desemnate drept substanţe a căror înlocuire 
cu alte substanţe active este prevăzută, de 
îndată ce este disponibilă o varietate 
suficientă de astfel de substanţe considerate 
drept eficiente în ceea ce priveşte 
organismele dăunătoare, pentru a se evita 
dezvoltarea unei rezistenţe din partea 
organismelor dăunătoare. Pentru a permite 
o examinare regulată a substanţelor 
identificate drept substanţe a căror 
înlocuire este prevăzută, perioada de 
includere a acestor substanţe nu trebuie să 
depăşească zece ani, chiar în caz de 
reînnoire a includerii. Mai mult, 
identificarea substanţelor care sunt 
considerate drept substanţe a căror 
înlocuire este prevăzută trebuie considerată 
a fi o primă etapă a evaluării comparative.

desemnate drept substanţe a căror înlocuire 
cu alte substanţe active este prevăzută, de 
îndată ce este disponibilă o varietate 
suficientă de astfel de substanţe considerate 
drept eficiente în ceea ce priveşte 
organismele dăunătoare, pentru a se evita 
dezvoltarea unei rezistenţe din partea 
organismelor dăunătoare. Pentru a permite 
o examinare regulată a substanţelor 
identificate drept substanţe a căror 
înlocuire este prevăzută, perioada de 
includere a acestor substanţe nu trebuie să 
depăşească cinci ani, chiar în caz de 
reînnoire a includerii. Mai mult, 
identificarea substanţelor care sunt 
considerate drept substanţe a căror 
înlocuire este prevăzută trebuie considerată 
a fi o primă etapă a evaluării comparative.

Or.fr

Justificare

Produsele care sunt putea fi substituite ar trebui revizuite cu regularitate 

Amendamentul 111
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de regulament
Considerentul 14 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) În cursul procedurii de autorizare sau 
de reînnoire a autorizaţiilor pentru 
produsele biocide, trebuie să fie posibil să 
se compare două sau mai multe produse 
biocide în ceea ce priveşte riscurile pe care 
acestea le prezintă şi beneficiile rezultate 
din utilizarea lor. Ca urmare a unei astfel 
de evaluări comparative, produsele biocide 
autorizate care conţin substanţe active 
indicate drept substanţe a căror înlocuire 
este prevăzută pot fi înlocuite de altele, 
care prezintă un risc cu mult mai mic la 
adresa sănătăţii sau a mediului şi dacă nu 

(14) În cursul procedurii de autorizare sau 
de reînnoire a autorizaţiilor pentru 
produsele biocide, trebuie să fie posibil să 
se compare două sau mai multe produse 
biocide în ceea ce priveşte riscurile pe care 
acestea le prezintă şi beneficiile rezultate 
din utilizarea lor. Ca urmare a unei astfel 
de evaluări comparative, orice produs 
biocid poate fi înlocuit de altele, care 
prezintă un risc cu mult mai mic la adresa 
sănătăţii sau a mediului şi dacă nu există 
consecinţe negative economice sau practice 
semnificative. În astfel de cazuri se pot 



AM\812192RO.doc 9/75 PE439.902v02-00

RO

există consecinţe negative economice sau 
practice semnificative. În astfel de cazuri 
se pot prevedea perioade de eliminare 
progresivă.

prevedea perioade de eliminare progresivă.

Or.en

Justificare

Riscurile pentru mediu şi sănătatea umană îşi au originea în produsul propriu-zis şi în modul 
de utilizare al acestuia, nu în substanţa activă, dată fiind cantitatea redusă utilizată în fiecare 
produs. Compararea numai acelor produse care conţin o substanţă a cărei înlocuire este 
prevăzută este puţin relevantă. Numărul substanţelor active noi descoperite în fiecare an este 
foarte redus şi acestea nu pot înlocui substanţele existente, iar substanţele a căror înlocuire 
este prevăzută vor rămâne pe piaţă o perioadă mai îndelungată decât s-a preconizat. Pentru 
a stimula inovarea este esenţial să se favorizeze numai cele mai sigure produse de pe piaţă. 

Amendamentul 112
Glenis Willmott

Propunere de regulament
Considerentul 20 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Dat fiind că produsele utilizate 
pentru protecţia produselor alimentare 
sau a hranei pentru animale împotriva 
organismelor dăunătoare care intrau 
înainte în categoria tipului de produs 20 
intră în domeniul de aplicare al 
Directivei 89/197/CEE a Consiliului şi al 
Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al 
Parlamentului European şi al Consiliului, 
nu este oportună menţinerea acestui tip 
de produs.

eliminat

Or.en

Justificare

Este necesar să se menţină tipul de produs 20, dat fiind faptul că aceste produse biocide nu 
sunt conservanţi, ci dezinfectanţi. De exemplu, produsele utilizate pentru dezinfectarea 
alimentelor de agenţii patogeni pentru om, precum Salmonella, nu îndeplinesc cerinţele 
impuse de regulamentele privind aditivii din furaje. Într-adevăr, produsele nu au un efect 
pozitiv asupra furajelor, nu le sporesc performanţele şi nici nu au efect de conservare. 
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Acestea sunt menite să evite contaminarea cu Salmonella a ouălor şi a cărnii de pasăre şi de 
porc şi, prin urmare, trebuie să fie considerate agenţi de dezinfectare al căror scop unic este 
acela de a proteja sănătatea umană.

Amendamentul 113
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de regulament
Considerentul 20 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Dat fiind că produsele utilizate 
pentru protecţia produselor alimentare 
sau a hranei pentru animale împotriva 
organismelor dăunătoare care intrau 
înainte în categoria tipului de produs 20 
intră în domeniul de aplicare al 
Directivei 89/197/CEE a Consiliului şi al 
Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al 
Parlamentului European şi al Consiliului, 
nu este oportună menţinerea acestui tip 
de produs.

eliminat

Or.en

Justificare

Este necesar să se păstreze produsele biocide de tip 20 din precedenta directivă 98/8/CE 
(„Produse pentru protecţia produselor alimentare sau a alimentelor pentru animale”), dar 
definiţia acestora trebuie modificată, întrucât aceste produse biocide nu sunt conservanţi, ci 
dezinfectanţi (în consecinţă, definiţia mai veche crea confuzii). De exemplu, produsele 
utilizate pentru dezinfectarea alimentelor de agenţii patogeni pentru om, precum Salmonella, 
nu îndeplinesc cerinţele impuse de regulamentele privind aditivii din furaje. Într-adevăr, 
produsele nu au un efect pozitiv asupra furajelor şi nici nu le sporesc performanţele. 

Amendamentul 114
Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Considerentul 20 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Dat fiind că produsele utilizate 
pentru protecţia produselor alimentare 

eliminat
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sau a hranei pentru animale împotriva 
organismelor dăunătoare care intrau 
înainte în categoria tipului de produs 20 
intră în domeniul de aplicare al 
Directivei 89/197/CEE a Consiliului şi al 
Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al 
Parlamentului European şi al Consiliului, 
nu este oportună menţinerea acestui tip 
de produs.

Or.en

Justificare

Este necesar să se păstreze produsele biocide de tip 20 („Produse pentru protecţia 
produselor alimentare sau a alimentelor pentru animale”) dar definiţia acestora trebuie 
modificată, întrucât aceste produse biocide nu sunt conservanţi, ci dezinfectante. De exemplu, 
produsele utilizate pentru dezinfectarea alimentelor de agenţii patogeni pentru om, precum 
Salmonella, nu îndeplinesc cerinţele impuse de regulamentele privind aditivii din furaje. De 
asemenea, ele nici nu acţionează ca şi conservanţi, care împiedică deteriorarea furajelor. De 
aceea, produsele respective trebuie considerate drept agenţi dezinfectanţi.

Amendamentul 115
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Considerentul 21 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Deoarece Convenţia internaţională 
pentru controlul şi gestionarea apelor uzate 
şi a sedimentelor navelor prevede o 
evaluare eficientă a riscurilor pe care le 
prezintă sistemele de gestionare a apelor 
uzate, aprobarea finală şi aprobarea 
ulterioară a acestor sisteme trebuie să fie
considerate a fi echivalente cu autorizarea 
produselor care este obligatorie în temeiul 
prezentului regulament.

(21) Deoarece Convenţia internaţională 
pentru controlul şi gestionarea apelor uzate 
şi a sedimentelor navelor prevede o 
evaluare eficientă a riscurilor pe care le 
prezintă sistemele de gestionare a apelor 
uzate, aprobarea finală şi aprobarea 
ulterioară a acestor sisteme trebuie să fie
luate în considerare la autorizarea 
produselor care este obligatorie în temeiul 
prezentului regulament.

Or.en

Justificare

Nu se poate considera automat că autorizaţiile internaţionale îndeplinesc cerinţele legislaţiei 
UE. 
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Amendamentul 116
Sabine Wils

Propunere de regulament
Considerentul 26 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Pentru a încuraja utilizarea 
produselor biocide cu risc scăzut care au 
un profil mai favorabil în ceea ce priveşte 
sănătatea mediului sau a oamenilor, în 
comparaţie cu alte produse biocide, 
trebuie să fie permisă autorizarea 
produselor cu risc scăzut fără aprobarea 
în prealabil a substanţelor active 
conţinute în acestea.

eliminat

Or.en

Justificare

Produsele cu risc scăzut ar trebui să fie în primul rând produse care au proprietăţi intrinsece
de risc scăzut. Pentru a determina acest lucru, substanţele active conţinute de acestea ar 
trebui să fie supuse întotdeauna unei autorizări înainte de utilizare. 

Amendamentul 117
Julie Girling

Propunere de regulament
Considerentul 33a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33a) Infestarea cu organisme dăunătoare 
ar trebui să fie evitată prin măsuri 
inhibitive adecvate pentru a alunga sau 
respinge aceste organisme. În plus, ar 
trebui luate şi alte măsuri de precauţie, 
cum ar fi depozitarea corespunzătoare a 
bunurilor, respectarea standardelor de 
igienă şi eliminarea imediată a deşeurilor. 
Numai dacă aceste măsuri rămân fără 
niciun rezultat ar trebui luate măsuri 
suplimentare. Produsele biocide care 
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prezintă riscuri mai scăzute pentru 
oameni, animale şi mediu ar trebui 
folosite întotdeauna înaintea altor 
produse atunci când aceste produse cu 
riscuri mai scăzute oferă un remediu 
eficace în situaţia specifică. Produsele 
biocide care sunt destinate să dăuneze, să 
ucidă sau să distrugă animale ce pot 
suferi fizic sau psihic ar trebui să fie 
aplicate doar ca o ultimă soluţie.

Or.en

Justificare

Utilizarea durabilă a biocidelor va fi posibilă doar dacă se recunoaşte necesitatea aplicării 
în primă fază a unor măsuri preventive. 

Amendamentul 118
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de regulament
Considerentul 45 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) Date fiind beneficiile pentru piaţa 
internă şi consumatori, este oportună 
stabilirea de norme armonizate pentru 
comerţul paralel cu produse biocide 
identice în esenţă care sunt autorizate în 
diferite state membre.

(45) Date fiind beneficiile pentru piaţa 
internă şi consumatori, este oportună 
stabilirea de norme armonizate pentru 
comerţul paralel cu produse biocide 
identice care sunt autorizate în diferite state 
membre.

Or.en

Justificare

Pentru a ajunge la un echilibru corespunzător între comerţul liber cu bunuri şi o piaţă sigură, 
acest articol referitor la comerţul paralel ar trebui să fie limitat la produsele identice bazate 
pe aceleaşi specificaţii şi acelaşi conţinut de substanţe active şi coformulanţi. 
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Amendamentul 119
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Considerentul 45 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) Date fiind beneficiile pentru piaţa 
internă şi consumatori, este oportună 
stabilirea de norme armonizate pentru 
comerţul paralel cu produse biocide 
identice în esenţă care sunt autorizate în 
diferite state membre.

(45) Date fiind beneficiile pentru piaţa 
internă şi consumatori, este oportună 
stabilirea de norme armonizate pentru 
comerţul paralel cu produse biocide 
identice care sunt autorizate în diferite state 
membre.

Or.it

Justificare

Comerţul paralel ar trebui limitat la produse care au aceleaşi specificaţii şi conţin aceleaşi 
substanţe active şi coformulanţi. 

Amendamentul 120
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Considerentul 54 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(54) Este necesar să se prevadă o 
comunicare eficientă a informaţiilor 
privind riscurile prezentate de produsele 
biocide, precum şi măsuri de gestionare a 
riscului, dat fiind că aceste elemente 
constituie o parte esenţială a sistemului 
instituit de prezentul regulament. În 
momentul facilitării accesului la informaţii, 
autorităţile competente, Agenţia şi Comisia 
trebuie să respecte principiul 
confidenţialităţii şi să evite orice divulgare 
de informaţii care ar putea dăuna 
intereselor comerciale ale persoanei 
interesate.

(54) Este necesar să se prevadă o 
comunicare eficientă a informaţiilor 
privind riscurile prezentate de produsele 
biocide, precum şi măsuri de gestionare a 
riscului, dat fiind că aceste elemente 
constituie o parte esenţială a sistemului 
instituit de prezentul regulament. În 
momentul facilitării accesului la informaţii, 
autorităţile competente, Agenţia şi Comisia 
trebuie să respecte principiul 
confidenţialităţii şi să evite orice divulgare 
de informaţii care ar putea dăuna 
intereselor comerciale ale persoanei 
interesate, cu excepţia cazului în care o 
astfel de divulgare este necesară pentru 
protecţia sănătăţii umane şi a mediului.
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Or.fr

Amendamentul 121
Christa Klaß

Propunere de regulament
Considerentul 60 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(60) Măsurile necesare pentru punerea în 
aplicare a prezentului regulament trebuie 
să fie adoptate în conformitate cu Decizia 
1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 
1999 de stabilire a normelor privind 
exercitarea competenţelor de executare 
conferite Comisiei15.

eliminat

__________________________________

15 JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

Or.en

Justificare

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

Amendamentul 122
Christa Klaß

Propunere de regulament
Considerentul 61 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(61) Mai precis, Comisia trebuie să fie 
împuternicită să adopte măsuri pentru a 
decide cu privire la cererea de includere a 
substanţelor active în anexa I sau să 
reînnoiască sau reexamineze includerea, 
să specifice procedurile legate de 
reînnoirea şi reexaminarea unei includeri 
a unei substanţe active în anexa I, să 
extindă dispoziţiile privind autorizaţiile 

eliminat
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comunitare la alte categorii de produse 
biocide, să specifice criteriile şi 
procedurile legate de anularea unei 
autorizaţii sau de modificarea termenilor 
şi condiţiilor de acordare a unei 
autorizaţii, incluzând un mecanism de 
soluţionare a litigiilor, să specifice 
cantităţile totale maxime aplicabile de 
substanţe active sau de produse biocide 
care pot fi eliberate în timpul 
experienţelor şi informaţiile minimale de 
furnizat, să stabilească o structură de taxe 
armonizată şi alte norme cu privire la 
plata taxelor către autorităţile competente 
şi Agenţie, să adapteze anexele în funcţie 
de progresul ştiinţific şi tehnic, să 
realizeze programul de lucru şi să 
specifice drepturile şi obligaţiile conexe 
ale autorităţilor competente şi ale 
participanţilor la program şi să extindă 
durata programului de lucru pentru o 
perioadă determinată. Deoarece măsurile 
respective au un domeniu general de 
aplicare şi sunt destinate să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentului 
regulament, prin adăugarea, printre 
altele, a unor noi elemente neesenţiale în 
prezentul regulament, ele trebuie să fie 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 5 litera (a) din Decizia 
1999/468/CE.

Or.en

Justificare

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

Amendamentul 123
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Considerentul 61a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(61a) Există o incertitudine ştiinţifică cu 
privire la siguranţa nanomaterialelor 
pentru sănătatea umană şi pentru mediu; 
de exemplu, Comitetul ştiinţific pentru 
riscuri sanitare emergente şi noi 
(CSRSEN) a identificat anumite riscuri 
specifice pentru sănătate, precum şi o 
serie de efecte toxice asupra organismelor 
din mediu în cazul unor nanomateriale. 
De asemenea, CSRSEN a constatat o lipsă 
generală de date de înaltă calitate privind 
expunerea atât în cazul oamenilor, cât şi 
în cazul mediului, ajungând la concluzia 
că cunoştinţele cu privire la metodologia 
pentru estimarea expunerii şi 
identificarea pericolelor trebuie să fie 
dezvoltate, validate şi standardizate în 
continuare. Tot mai multe produse 
biocide conţin nanoargint.

Or.en

Justificare

În prezent, nanoargintul reprezintă principala aplicaţie a nanomaterialelor. Este necesar să 
se abordeze problema lipsei de cunoştinţe în ceea ce priveşte nanomaterialele. 

Amendamentul 124
Christa Klaß

Propunere de regulament
Considerentul 62 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(62) Atunci când, din motive imperative 
de urgenţă, termenele care se aplică în 
mod normal în cadrul procedurii de 
reglementare cu control nu pot fi 
respectate, Comisia trebuie să aplice 
procedura de urgenţă prevăzută la 
articolul 5a alineatul (6) din 
Decizia 1999/468/CE pentru adoptarea 

eliminat



PE439.902v02-00 18/75 AM\812192RO.doc

RO

măsurilor destinate să modifice 
includerea unei substanţe active în anexa 
I sau să o elimine pe aceasta din 
respectiva anexă, pe baza articolului 13.

Or.en

Justificare

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

Amendamentul 125
Christa Klaß

Propunere de regulament
Considerentul 62a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(62a) În conformitate cu articolul 291 din 
TFUE, normele şi principiile generale 
privind mecanismele de care statele 
membre dispun pentru a controla modul 
în care Comisia îşi exercită competenţele 
de executare se stabilesc în prealabil 
printr-un regulament adoptat în 
conformitate cu procedura legislativă 
ordinară. Până la adoptarea acestui nou 
regulament şi având în vedere necesitatea 
de a se adopta cât mai curând posibil 
prezentul regulament, controlul efectuat 
de către statele membre ar trebui să se 
desfăşoare în conformitate cu dispoziţiile 
Deciziei 1999/468/CE a Consiliului din 28 
iunie 1999 de stabilire a normelor privind 
exercitarea competenţelor de executare 
conferite Comisiei, în măsura în care 
aceste dispoziţii rămân compatibile cu 
tratatele modificate. Cu toate acestea, este 
indicat ca trimiterile la dispoziţiile 
respective să fie înlocuite cu trimiteri la 
normele şi principiile stabilite în noul 
regulament imediat după intrarea în 
vigoare a noului regulament.
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Or.en

Justificare

Amendamentul urmăreşte introducerea unor măsuri tranzitorii până la adoptarea noilor 
norme privind actele de punere în aplicare. 

Amendamentul 126
Julie Girling

Propunere de regulament
Considerentul 66 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(66) Avându-se în vedere că unele produse 
nu erau înainte acoperite de legislaţia 
comunitară în domeniul produselor 
biocide, este oportun să se acorde 
întreprinderilor o perioadă de tranziţie, 
pentru ca acestea să fie pregătite să aplice 
normele cu privire la substanţele active 
generate in situ, la articolele şi materialele 
tratate şi la materialele care intră în 
contact cu alimentele.

(66) Avându-se în vedere că unele produse 
nu erau înainte acoperite de legislaţia 
comunitară în domeniul produselor 
biocide, este oportun să se acorde 
întreprinderilor o perioadă de tranziţie, 
pentru ca acestea să fie pregătite să aplice 
normele cu privire la substanţele active 
generate in situ şi la articolele şi 
materialele tratate.

Or.en

Justificare

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

Amendamentul 127
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Propunere de regulament
Considerentul 66 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(66) Avându-se în vedere că unele produse 
nu erau înainte acoperite de legislaţia 
comunitară în domeniul produselor 
biocide, este oportun să se acorde 
întreprinderilor o perioadă de tranziţie, 
pentru ca acestea să fie pregătite să aplice 
normele cu privire la substanţele active 
generate in situ, la articolele şi materialele 
tratate şi la materialele care intră în 
contact cu alimentele.

(66) Avându-se în vedere că unele produse 
nu erau înainte acoperite de legislaţia 
comunitară în domeniul produselor 
biocide, este oportun să se acorde 
întreprinderilor o perioadă de tranziţie, 
pentru ca acestea să fie pregătite să aplice 
normele cu privire la substanţele active 
generate in situ şi la articolele şi 
materialele tratate. 

Or.fr

Justificare

Materialele care intră în contact cu alimentele sunt deja reglementate de Regulamentul (CE) 
nr. 1935/2004. Este posibil ca acest regulament să nu reglementeze toate aspectele evaluării 
materialelor şi a utilizării acestora. Cu toate acestea, pentru a se evita duplicarea regulilor şi 
a evaluărilor, ar trebui introduse noi restricţii prin revizuirea legislaţiei specifice 
materialelor care intră în contact cu alimentele şi a regulamentului privind produselor 
biocide.

Amendamentul 128
Dan Jørgensen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul prezentului regulament este acela 
de a asigura un grad ridicat de protecţie, 
atât pentru sănătatea omului, cât şi 
pentru sănătatea a animalelor, precum şi 
un grad ridicat de protecţie a mediului. 
Dispoziţiile prezentului regulament se 
bazează pe principiul precauţiei pentru a 
se garanta că substanţele active sau 
produsele introduse pe piaţă nu au un 
efect negativ asupra sănătăţii umane sau 
animale sau asupra mediului. Statele 
membre nu sunt împiedicate să aplice 
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principiul precauţiei în cazurile în care 
există o incertitudine ştiinţifică cu privire 
la riscurile pe care le reprezintă pentru 
sănătatea umană sau animală sau pentru 
mediu produsele biocide care urmează a fi 
autorizate pe teritoriile acestora.

Or.en

Amendamentul 129
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera pa (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(pa) Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 27 octombrie 2004 privind materialele 
şi obiectele destinate să vină în contact cu 
produsele alimentare1;
1JO L 338, 13.11.2004, p. 4.

Or.fr

Justificare

Materialele care intră în contact cu alimentele sunt deja reglementate de Regulamentul (CE) 
nr. 1935/2004. Este posibil ca acest regulament să nu reglementeze toate aspectele evaluării 
materialelor şi a utilizării acestora. Cu toate acestea, pentru a se evita duplicarea regulilor şi 
a evaluărilor, ar trebui introduse noi restricţii prin revizuirea legislaţiei specifice 
materialelor care intră în contact cu alimentele şi a regulamentului privind produselor 
biocide. 

Amendamentul 130
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera pa (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(pa) Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al 
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Parlamentului European şi al Consiliului 
din 27 octombrie 2004 privind materialele 
şi obiectele destinate să vină în contact cu 
produsele alimentare şi de abrogare a 
Directivelor 80/590/CEE şi 89/109/CEE;

Or.en

Justificare

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

Amendamentul 131
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera pa (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(pa) Directiva 98/83/CE a Consiliului din 
3 noiembrie 1998 privind calitatea apei 
destinate consumului uman;

Or.en

Amendamentul 132
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Produsele biocide care au obţinut 
autorizaţia finală în temeiul Convenţiei 
internaţionale pentru controlul şi 
gestionarea apelor uzate şi a sedimentelor 

(8) Datele furnizate pentru produsele 
biocide care au obţinut autorizaţia finală în 
temeiul Convenţiei internaţionale pentru 
controlul şi gestionarea apelor uzate şi a 
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navelor trebuie considerate ca fiind
produse autorizate în temeiul capitolului 
VII din prezentul regulament. Articolele 
38 şi 57 se aplică în consecinţă.

sedimentelor navelor trebuie luate în 
considerare atunci când se iau decizii 
legate de autorizarea acestor produse în 
conformitate cu prezentul regulament.
Articolele 38 şi 57 se aplică în consecinţă.

Or.en

Justificare

Autorizaţiile internaţionale nu ar trebui să fie preluate în mod automat în UE. 

Amendamentul 133
Tiziano Motti

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera f 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) „substanţă cu risc” înseamnă (f) „substanţă cu risc” înseamnă

orice substanţă, alta decât una activă, care 
posedă capacitatea inerentă de a provoca 
un efect advers asupra omului, animalelor 
sau mediului şi care este conţinută sau este 
produsă într-un produs biocid într-o 
concentraţie suficientă pentru a prezenta 
riscul apariţiei unui astfel de efect;

orice substanţă, alta decât una activă, care 
posedă capacitatea inerentă de a provoca, 
imediat sau în viitorul mai îndepărtat, un 
efect advers asupra omului, mai ales a 
copiilor, a animalelor sau a mediului şi 
care este conţinută sau este produsă într-un 
produs biocid într-o concentraţie suficientă 
pentru a prezenta riscul apariţiei unui astfel 
de efect;

Or.it

Justificare

Este necesar să se sublinieze vulnerabilitatea mai ridicată a copiilor la produsele nocive în 
comparaţie cu adulţii, pe baza cărora într-o propunere de regulament sunt prevăzute criterii 
de toleranţă. Copiii se află deseori în locuri în care s-au pulverizat produse biocide şi 
pesticide şi manifestă reacţii - imediat sau pe termen lung - direct sau indirect atribuibile 
substanţelor dăunătoare. 
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Amendamentul 134
Tiziano Motti

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera g 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) „organism dăunător” înseamnă (g) „organism dăunător” înseamnă

organismele, inclusiv agenţii patogeni, a 
căror prezenţă nu este dorită sau care 
produc efecte nocive asupra omului, 
activităţilor sale sau produselor pe care 
acesta le utilizează sau le produce, asupra 
animalelor sau mediului;

organismele, inclusiv agenţii patogeni, a 
căror prezenţă nu este dorită sau care 
produc, imediat sau în viitorul mai 
îndepărtat, efecte nocive asupra omului,
mai ales a copiilor, a activităţilor omului
sau a produselor pe care acesta le utilizează 
sau le produce, asupra animalelor sau 
mediului;

Or.it

Justificare

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

Amendamentul 135
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „reziduuri” înseamnă (h) „reziduuri” înseamnă

substanţele prezente în sau pe plante ori 
produse de origine vegetală, produse 
comestibile de origine animală, în apa 
potabilă sau prezente altundeva în mediu, 
rezultate în urma utilizării unui produs 
biocid, inclusiv metaboliţii sau produsele 
lor de reacţie sau de descompunere;

substanţele prezente în sau pe plante ori 
produse de origine vegetală, produse 
comestibile de origine animală, în resurse 
de apă, în apa potabilă sau prezente 
altundeva în mediu, rezultate în urma 
utilizării unui produs biocid, inclusiv 
metaboliţii sau produsele lor de reacţie sau 
de descompunere;
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Or.en

Amendamentul 136
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) „introducere pe piaţă” înseamnă (i) „introducere pe piaţă” înseamnă
 prima furnizare a unui produs biocid în
vederea distribuţiei sau utilizării în cadrul 
pieţei comunitare în cursul unei activităţi 
comerciale, fie contra unei plăţi, fie 
gratuit;

 furnizarea unui produs biocid către terţi, 
fie contra plată, fie gratuit, sau punerea la 
dispoziţie a unui produs biocid către terţi; 
Importul se consideră introducere pe 
piaţă. Nu există o furnizare către terţi, de 
exemplu, atunci când, în cursul unei 
activităţi comerciale, materialele sau 
produsele tratate sunt fabricate în mod 
individual, iar apoi sunt încorporate de 
către producător.

Or.de

Justificare

Nu doar „prima furnizare” ar trebui considerată introducere pe piaţă, ci „orice furnizare”, 
ca în toate celelalte acte legislative (a se vedea regulamentul REACH). Ar trebui admise 
derogări doar în situaţia în care, de exemplu, un client contractează zugrăvirea unei faţade 
de către un meseriaş cu o substanţă care conţine un produs biocid autorizat. Această 
clarificare este necesară. 

Amendamentul 137
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera i 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) „introducere pe piaţă” înseamnă (i) „introducere pe piaţă” înseamnă

 prima furnizare a unui produs biocid în 
vederea distribuţiei sau utilizării în cadrul 
pieţei comunitare în cursul unei activităţi 

 furnizarea sau punerea la dispoziţie a 
produselor biocide, fie contra unei plăţi, 
fie gratuit, către un terţ; importul este 
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comerciale, fie contra unei plăţi, fie 
gratuit;

considerat introducere pe piaţă;

Or.en

Justificare

Definiţia dată de Comisie pentru „introducere pe piaţă” este mult mai restrânsă decât 
definiţia din directiva actuală privind produsele biocide. Schimbarea propusă ar alinia noul 
regulament privind produsele biocide la Regulamentul REACH, limitând astfel şi vânzarea în 
aval. 

Amendamentul 138
Esther De Lange

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) „material sau articol tratat” înseamnă (k) „material sau articol tratat” înseamnă

orice substanţă, amestec, material sau 
articol care a fost tratat cu unul sau mai 
multe produse biocide sau care le 
încorporează pe acestea cu scopul de a 
proteja substanţa, amestecul, materialul sau 
articolul împotriva deteriorării provocate 
de organismele dăunătoare;

 (i) orice substanţă, amestec, material sau 
articol care a fost tratat cu unul sau mai 
multe produse biocide sau care le 
încorporează pe acestea cu scopul de a 
proteja substanţa, amestecul, materialul sau 
articolul împotriva deteriorării provocate 
de organismele dăunătoare sau
(ii) orice substanţă, amestec, material sau 
articol care a fost tratat cu unul sau mai 
multe produse biocide sau care le 
încorporează pe acestea cu scopul de a 
distruge, inhiba, anihila organismele 
dăunătoare, de a preveni acţiunea 
acestora sau de a le combate în orice mod, 
cu condiţia ca substanţa, amestecul, 
materialul sau articolul să aibă o funcţie 
proprie;

Or.en
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Amendamentul 139
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ka (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) „efect biocid extern” înseamnă 
efectul unor aplicaţii prin care produsul 
biocid încorporat este destinat eliberării în 
condiţii normale de utilizare, care pot fi 
prevăzute în mod rezonabil

Or.de

Justificare

Termenul „efect extern” nu este definit în textul regulamentului privind produsele biocide, ci 
în „Manualul deciziilor”. 

Amendamentul 140
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera p 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(p) „formulă-cadru” înseamnă (p) „formulă-cadru” înseamnă

 un grup de produse biocide cu utilizări 
similare şi care prezintă variaţii limitate, în 
ceea ce priveşte compoziţia lor, faţă de un 
produs biocid de referinţă care aparţine 
acelui grup şi care conţine aceleaşi 
substanţe active cu aceleaşi specificaţii, 
dacă aceste variaţii permise nu influenţează 
negativ nivelul riscului sau eficacitatea 
acestor produse;

 un grup de produse biocide cu risc scăzut, 
cu utilizări similare şi care prezintă variaţii 
limitate, în ceea ce priveşte compoziţia lor, 
faţă de un produs biocid de referinţă care 
aparţine acelui grup şi care conţine aceleaşi 
substanţe active cu aceleaşi specificaţii, 
dacă aceste variaţii permise nu influenţează 
negativ nivelul riscului sau eficacitatea 
acestor produse, unde variaţia este o 
reducere a procentajului substanţei active 
şi/sau o schimbare în compoziţia 
procentuală a uneia sau mai multor 
substanţe inactive;

Or.en
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Justificare

Amendamentul aliniază definiţia formulei-cadru la Directiva 98/8/CE. Subliniind faptul că 
formula-cadru se aplică doar pentru produsele cu un grad scăzut de risc, se încurajează 
inovaţia în materie de produse durabile şi gestionarea corespunzătoare a riscurilor. 

Amendamentul 141
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera s 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(s) „materiale care intră în contact cu 
alimentele” înseamnă

eliminat

orice material sau articol care este 
destinat să intre în contact cu alimentele, 
intrând în domeniul de aplicare al 
Regulamentului (CE) nr. 1935/20044343;
_________________________________

43 JO L 338, 13.11.2004, p. 4.

Or.fr

Justificare

Materialele care intră în contact cu alimentele sunt deja reglementate de Regulamentul (CE) 
nr. 1935/2004. Este posibil ca acest regulament să nu reglementeze toate aspectele evaluării 
materialelor şi a utilizării acestora. Cu toate acestea, pentru a se evita duplicarea regulilor şi 
a evaluărilor, ar trebui introduse noi restricţii prin revizuirea legislaţiei specifice 
materialelor care intră în contact cu alimentele şi a regulamentului privind produselor 
biocide. 

Amendamentul 142
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera s 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(s) „materiale care intră în contact cu eliminat
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alimentele” înseamnă
orice material sau articol care este 
destinat să intre în contact cu alimentele, 
intrând în domeniul de aplicare al 
Regulamentului (CE) nr. 1935/200443;
________________________________

43 JO L 338, 13.11.2004, p. 4

Or.en

Justificare

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

Amendamentul 143
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ua (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ua) „grupuri vulnerabile” înseamnă

persoane cărora trebuie să li se acorde o 
atenţie deosebită atunci când se evaluează 
efectele acute şi cronice ale produselor 
biocide asupra sănătăţii. Aceste persoane
includ femeile însărcinate şi cele care 
alăptează, feţii nenăscuţi, sugarii şi copiii, 
persoanele în vârstă, precum şi lucrătorii 
şi rezidenţii supuşi unei expuneri ridicate 
şi îndelungate la produse biocide;

Or.en
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Justificare

Regulamentul ar trebui să includă o definiţie a grupurilor vulnerabile, în conformitate cu 
Regulamentul 1107/2009 şi cu dispoziţiile din Regulamentul REACH. 

Amendamentul 144
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ua (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ua) „grupuri vulnerabile” înseamnă
persoane cărora trebuie să li se acorde o 
atenţie deosebită atunci când se evaluează 
efectele acute şi cronice ale produselor 
biocide asupra sănătăţii. Aceste persoane
includ, printre altele, femeile însărcinate 
şi cele care alăptează, sugarii şi copiii, 
precum şi persoanele în vârstă;

Or.en

Justificare

Regulamentul ar trebui să includă o definiţie a grupurilor vulnerabile, în conformitate cu 
Regulamentul 1107/2009 privind produsele fitosanitare şi cu Regulamentul REACH 
(1907/2006). 

Amendamentul 145
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – literele ua – uc (noi) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ua) „modificare administrativă” 
înseamnă
o modificare de tip administrativ adusă 
unei autorizaţii în vigoare, care nu 
presupune o reevaluare a riscului la 
adresa sănătăţii publice sau a mediului, 
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nici o reevaluare a eficacităţii produsului;
(ub) „modificare minoră” înseamnă
o modificare a unei autorizaţii existente 
care nu poate fi considerată a fi o 
modificare administrativă, prin faptul că 
necesită o reevaluare limitată a riscului la 
adresa sănătăţii publice sau a mediului 
şi/sau o reevaluare a eficacităţii 
produsului. Modificarea nu ar trebui să 
afecteze negativ nivelul de risc la adresa 
sănătăţii publice sau a mediului sau 
eficacitatea produsului;
(uc) „modificare majoră” înseamnă
o modificare a unei autorizaţii existente 
care nu poate fi considerată a fi 
modificare administrativă sau modificare 
minoră şi care necesită o reevaluare 
completă a riscului la adresa sănătăţii 
publice sau a mediului şi/sau o reevaluare 
a eficacităţii produsului;

Or.en

Justificare

Este necesar să se definească tipul de modificări ce pot fi aduse unui produs biocid autorizat 
aflat deja în circulaţie. 

Amendamentul 146
Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ua (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ua) Nanomaterialele sunt definite ca 
fiind substanţe fabricate în mod 
intenţionat, solide, formate din particule, 
sub formă de pulbere, dispersii sau 
aerosoli, constând din nano-obiecte şi 
agregate şi aglomerate ale acestora
(i) care conţin, atunci când sunt măsurate 
prin metode standardizate şi recunoscute, 
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nano-obiecte în proporţie de cel puţin 10 
procente de masă
(ii) sau care au, atunci când sunt 
măsurate prin metode adecvate, o 
suprafaţă specifică volumului mai mare 
de 6 x 1/100 nm.
Nano-obiectele sunt particule discrete cu 
una, două sau trei dimensiuni externe 
între aproximativ 1 nm şi 100 nm;

Or.en

Justificare

Comisia pregăteşte în prezent o nouă definiţie orizontală a nanomaterialelor, cu sprijinul 
Comitetului ştiinţific pentru riscuri sanitare emergente şi noi (CSRSEN). CSRSEN a propus 
deja într-un aviz, în 2009, să se extindă definiţia actuală, bazată pe dimensiunea fizică prin 
adăugarea unei limite a suprafeţei specifice. Această nouă definiţie a nanomaterialelor ar 
trebui să se reflecte în propunere. 

Amendamentul 147
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ua (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ua) „modificare administrativă” 
înseamnă
o modificare de tip administrativ adusă 
unei autorizaţii în vigoare, care nu 
presupune o reevaluare a riscului la
adresa sănătăţii publice sau a mediului, 
nici o reevaluare a eficacităţii produsului;

Or.en

Justificare

Este necesar să se definească tipul de modificări ce pot fi aduse unui produs biocid autorizat 
aflat deja în circulaţie. 
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Amendamentul 148
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ub (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ub) „modificare minoră” înseamnă
o modificare a unei autorizaţii existente 
care nu poate fi considerată modificare 
administrativă, prin faptul că necesită o 
reevaluare limitată a riscului la adresa 
sănătăţii publice sau a mediului şi/sau o 
reevaluare a eficacităţii produsului. 
Modificarea nu ar trebui să afecteze 
negativ nivelul de risc la adresa sănătăţii 
publice sau a mediului sau eficacitatea 
produsului;

Or.en

Justificare

Este necesar să se definească tipul de modificări ce pot fi aduse unui produs biocid autorizat 
aflat deja în circulaţie. 

Amendamentul 149
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera uc (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(uc) „modificare majoră” înseamnă
o modificare a unei autorizaţii în vigoare 
care nu poate fi considerată modificare 
administrativă sau minoră.

Or.en

Justificare

Este necesar să se definească tipul de modificări ce pot fi aduse unui produs biocid autorizat 
aflat deja în circulaţie. 
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Amendamentul 150
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O substanţă activă se include în anexa I 
pentru o perioadă iniţială care nu depăşeşte 
10 ani, dacă produsele biocide care conţin 
respectiva substanţă activă îndeplinesc 
condiţiile prevăzute la articolul 16 alineatul
(1) litera (b).

(1) O substanţă activă se include în anexa I 
pentru o perioadă iniţială care nu depăşeşte 
10 ani, dacă produsele biocide care conţin 
respectiva substanţă activă îndeplinesc 
condiţiile prevăzute la articolul 16 alineatul
(1) litera (b). O substanţă activă 
menţionată la articolul 5 poate fi inclusă 
în anexa I numai pentru o perioadă 
iniţială de 5 ani.

Or.en

Justificare

Substanţele cărora li se aplică criteriile de excludere ar trebui incluse în anexa I doar pentru 
o perioadă de cel mult 5 ani. Acest lucru este în conformitate cu regulamentul privind 
produsele fitosanitare. 

Amendamentul 151
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O substanţă activă se include în anexa I 
pentru o perioadă iniţială care nu depăşeşte 
10 ani, dacă produsele biocide care conţin 
respectiva substanţă activă îndeplinesc
condiţiile prevăzute la articolul 16 alineatul
(1) litera (b).

(1) O substanţă activă se include în anexa I 
pentru o perioadă iniţială care nu depăşeşte 
10 ani, dacă cel puţin unul dintre
produsele biocide care conţin respectiva 
substanţă activă îndeplineşte condiţiile 
prevăzute la articolul 16 alineatul (1) litera
(b).

Or.it
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Justificare

Pentru includerea unei substanţe active în anexa I, este suficient dacă aceasta se găseşte în 
compoziţia unui singur produs biocid. 

Amendamentul 152
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Substanţele active, libere sau aflate 
în compoziţia unor produse biocide pot fi 
introduse pe piaţă în Uniune în vederea 
utilizării în compoziţia produselor biocide, 
dacă acestea au fost incluse în anexa I, în 
conformitate cu dispoziţiile prezentului 
regulament

Or.de

Amendamentul 153
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Cu excepţia cazului în care prezentul 
regulament cuprinde dispoziţii în sens 
contrar, toţi producătorii de substanţe 
active prezintă Agenţiei o cerere în 
vederea includerii în anexa I.

Or. de
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Amendamentul 154
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă este cazul, limitele maxime ale 
reziduurilor se stabilesc în ceea ce priveşte 
substanţele active incluse în anexa I în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 396/2005 al Parlamentului European şi 
al Consiliului [şi cu Regulamentul (CEE) 
nr. 2377/90 al Consiliului].

(4) Limitele maxime ale reziduurilor se 
stabilesc în ceea ce priveşte substanţele 
active incluse în anexa I în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
[şi cu Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al 
Consiliului].

Or.fr

Justificare

Condiţiile pentru includerea în anexa I ar trebui să fie mai stricte şi mai clare. 

Amendamentul 155
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 4a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) ) Substanţele active, libere sau aflate 
în compoziţia unor produse biocide pot fi 
introduse pe piaţă în Uniune în vederea 
utilizării în compoziţia produselor biocide, 
dacă acestea au fost incluse în anexa I, în 
conformitate cu dispoziţiile prezentului 
regulament
(2) Cu excepţia cazului în care prezentul 
regulament cuprinde dispoziţii în sens 
contrar, toţi producătorii de substanţe 
active, libere sau în compoziţia unui 
produs biocid, prezintă Agenţiei o cerere 
în vederea includerii în anexa I.

Or.de
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Justificare

Egalitatea de tratament poate fi posibilă numai dacă toţi producătorii sunt obligaţi să 
respecte aceleaşi cerinţe de informare prevăzute în anexa II. 

Amendamentul 156
Dan Jørgensen, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere articolului 4 
alineatul (1), substanţele active 
menţionate la alineatul (2) se includ în 
anexa I doar dacă este îndeplinită cel 
puţin una din următoarele condiţii:

eliminat

(a) expunerea oamenilor la respectiva 
substanţă activă dintr-un produs biocid, 
în condiţii normale de utilizare, este 
neglijabilă, în special atunci când 
produsul este utilizat în sisteme închise 
sau în condiţii strict controlate;
(b) se demonstrează că substanţa activă 
este necesară în vederea controlării unui 
pericol grav la adresa sănătăţii publice;
(c) se demonstrează că neincluderea 
substanţei active în anexa I ar duce la 
consecinţe negative disproporţionate faţă 
de riscul care ameninţă sănătatea umană 
sau mediul în cazul folosirii substanţei şi 
că nu există nicio substanţă şi nicio 
tehnologie care să poată înlocui substanţa 
respectivă.
Litera (c) nu se aplică substanţelor active 
pentru tipurile de produse 4 şi 14-19.

Or.en
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Amendamentul 157
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere articolului 4 
alineatul (1), substanţele active menţionate 
la alineatul (2) se includ în anexa I doar 
dacă este îndeplinită cel puţin una din 
următoarele condiţii:

(1) Fără a aduce atingere articolului 4 
alineatul (1), substanţele active menţionate
la alineatul (2) se includ în anexa I doar 
dacă sunt îndeplinite toate condiţiile 
următoare:

Or.en

Justificare

Trebuie împiedicată utilizarea substanţelor active cu cele mai nefavorabile profiluri de risc şi 
care au efecte adverse asupra sănătăţii şi a mediului, în special asupra grupurilor 
vulnerabile şi a biodiversităţii. Aplicarea unor excepţii ar trebui să fie strict limitată la 
condiţiile indicate. 

Amendamentul 158
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) expunerea oamenilor la respectiva 
substanţă activă dintr-un produs biocid, în
condiţii normale de utilizare, este 
neglijabilă, în special atunci când produsul 
este utilizat în sisteme închise sau în 
condiţii strict controlate;

(a) expunerea oamenilor la respectiva 
substanţă activă dintr-un produs biocid, în
condiţiile de utilizare realiste şi cele mai 
defavorabile, este neglijabilă, în special 
atunci când produsul este utilizat în sisteme 
închise sau în condiţii strict controlate;

Or.en

Justificare

Trebuie împiedicată utilizarea substanţelor active cu cele mai nefavorabile profiluri de risc şi 
care au efecte adverse asupra sănătăţii şi a mediului, în special asupra grupurilor 
vulnerabile şi a biodiversităţii.  Aplicarea unor excepţii ar trebui să fie strict limitată la 
condiţiile indicate. 
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Amendamentul 159
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) expunerea oamenilor la respectiva 
substanţă activă dintr-un produs biocid, în 
condiţii normale de utilizare, este 
neglijabilă, în special atunci când produsul 
este utilizat în sisteme închise sau în 
condiţii strict controlate;

(a) expunerea oamenilor la respectiva 
substanţă activă dintr-un produs biocid, în 
condiţii normale de utilizare, este 
neglijabilă sau gestionată în mod adecvat 
prin măsuri de utilizare durabilă şi ţinând 
seama de proprietăţile intrinseci ale 
substanţei active, în special atunci când 
produsul este utilizat în sisteme închise sau 
în condiţii strict controlate;

Or.en

Justificare

O gestionare corectă a riscurilor poate reduce expunerea utilizatorilor profesionişti sau 
neprofesionişti şi, în cele din urmă, poate proteja mediul şi sănătatea utilizatorilor. O 
cantitate infimă dintr-o substanţă activă, fie chiar şi clasificată CMR1, într-un dispozitiv de 
momeală, de exemplu, nu ar prezenta niciun risc pentru sănătatea umană, dat fiind faptul că 
produsul este suficient de bine conceput pentru a împiedica orice întrebuinţare greşită. Prin 
urmare, produsul şi modul de utilizare al acestuia vor determina dacă există un risc, dat fiind 
faptul că, în acest caz, cantitatea de substanţă activă este foarte mică. 

Amendamentul 160
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) expunerea oamenilor la respectiva 
substanţă activă dintr-un produs biocid, în 
condiţii normale de utilizare, este 
neglijabilă, în special atunci când
produsul este utilizat în sisteme închise sau 
în condiţii strict controlate;

(a) expunerea oamenilor la respectiva 
substanţă activă dintr-un produs biocid, în 
condiţii normale de utilizare, este 
neglijabilă, adică produsul este utilizat în 
sisteme închise sau în alte condiţii care 
exclud contactul cu oamenii, iar 
reziduurile de substanţă activă nu 
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depăşesc limitele de detecţie;

Or.en

Justificare

Formulare în conformitate cu regulamentul privind produsele fitosanitare. Expunerea 
neglijabilă ar trebui clar definită. Nu este cazul propunerii Comisiei, care oferă doar un 
posibil exemplu de expunere neglijabilă. Expunerea neglijabilă ar trebui să fie definită ca 
reprezentând numai utilizările care exclud contactul cu oamenii şi situaţiile în care nu există 
reziduuri. 

Amendamentul 161
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) se demonstrează că substanţa activă 
este necesară în vederea controlării unui 
pericol grav la adresa sănătăţii publice;

(b) se demonstrează pe baza unor dovezi 
justificate incluse în cererea de aprobare 
a unei substanţe active că substanţa activă 
este necesară în vederea controlării unui 
pericol grav la adresa sănătăţii publice, 
care nu poate fi controlat prin alte 
mijloace disponibile, inclusiv metode 
nechimice;

Or.en

Justificare

Formulare în conformitate cu regulamentul privind produsele fitosanitare. Trebuie să se 
dovedească faptul că pericolul grav la adresa sănătăţii publice nu poate fi controlat prin alte 
mijloace, inclusiv metode nechimice, şi trebuie luate măsuri corespunzătoare de atenuare a 
riscurilor. 

Amendamentul 162
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) se demonstrează că substanţa activă 
este necesară în vederea controlării unui 
pericol grav la adresa sănătăţii publice;

(b) solicitantul dovedeşte pe baza unor 
documente că substanţa activă este 
necesară în vederea controlării unui pericol 
grav la adresa sănătăţii publice, care nu 
poate fi controlat prin alte mijloace 
disponibile, inclusiv mijloacele nechimice;

Or.en

Justificare

Trebuie împiedicată utilizarea substanţelor active cu cele mai nefavorabile profiluri de risc şi 
care au efecte adverse asupra sănătăţii şi a mediului, în special asupra grupurilor 
vulnerabile şi a biodiversităţii.  Aplicarea unor excepţii ar trebui să fie strict limitată la 
condiţiile indicate. 

Amendamentul 163
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) se demonstrează că neincluderea 
substanţei active în anexa I ar duce la 
consecinţe negative disproporţionate faţă
de riscul care ameninţă sănătatea umană 
sau mediul în cazul folosirii substanţei şi 
că nu există nicio substanţă şi nicio 
tehnologie care să poată înlocui substanţa 
respectivă.

eliminat

Or.en

Justificare

Efectele negative care pot fi disproporţionate nu sunt definite - astfel că se creează o lacună 
pentru toate tipurile de derogări, de exemplu, cele motivate de interese economice. Nu există 
astfel de derogări pentru regulamentul similar privind produsele fitosanitare. Clauza privind 
absenţa unor alternative sau tehnologii adecvate este mai bine abordată în modificarea 
punctului anterior. 
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Amendamentul 164
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) se demonstrează că neincluderea 
substanţei active în anexa I ar duce la 
consecinţe negative disproporţionate faţă 
de riscul care ameninţă sănătatea umană 
sau mediul în cazul folosirii substanţei şi 
că nu există nicio substanţă şi nicio 
tehnologie care să poată înlocui substanţa 
respectivă.

(c) se demonstrează printr-o evaluare 
comparativă că nu există substanţe 
chimice sau nechimice sau tehnologii 
alternative pentru uzul respectiv şi care 
prezintă un risc semnificativ mai scăzut şi 
efecte dăunătoare mai reduse pentru
sănătatea umană sau animală ori pentru 
mediu;

Or.en

Justificare

Trebuie împiedicată utilizarea substanţelor active cu cele mai nefavorabile profiluri de risc şi 
care au efecte adverse asupra sănătăţii şi a mediului, în special asupra grupurilor 
vulnerabile şi a biodiversităţii.  Aplicarea unor excepţii ar trebui să fie strict limitată la 
condiţiile indicate. 

Amendamentul 165
Esther De Lange

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ca (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) evaluarea pericolelor intrinsece, în 
condiţiile de utilizare prevăzute, 
demonstrează că riscurile sunt acceptabile 
în conformitate cu criteriile stabilite în 
dosarele de evaluare a produselor biocide 
menţionate în anexa IV.

Or.en
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Justificare

Reglementarea produselor biocide numai pe baza proprietăţilor substanţelor lor active fără a 
lua în considerare utilizarea efectivă a acestora şi expunerea subminează principiul luării de 
decizii pe baze ştiinţifice. 

Amendamentul 166
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ca (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) utilizarea substanţei active face 
obiectul unor măsuri de atenuare a 
riscurilor pentru a se asigura că 
expunerea oamenilor şi a mediului este 
redusă la minimum şi monitorizată 
periodic;

Or.en

Justificare

Trebuie împiedicată utilizarea substanţelor active cu cele mai nefavorabile profiluri de risc şi 
care au efecte adverse asupra sănătăţii şi a mediului, în special asupra grupurilor 
vulnerabile şi a biodiversităţii.  Aplicarea unor excepţii ar trebui să fie strict limitată la 
condiţiile indicate. 

Amendamentul 167
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera cb (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) solicitantul prezintă un plan de 
înlocuire referitor la modul în care 
pericolul grav poate fi controlat prin alte 
mijloace, inclusiv prin metode nechimice.

Or.en
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Justificare

Trebuie împiedicată utilizarea substanţelor active cu cele mai nefavorabile profiluri de risc şi 
care au efecte negative asupra sănătăţii şi a mediului, în special asupra grupurilor 
vulnerabile şi a biodiversităţii.  Aplicarea unor excepţii ar trebui să fie strict limitată la 
condiţiile indicate. 

Amendamentul 168
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Litera (c) nu se aplică substanţelor active 
pentru tipurile de produse 4 şi 14-19.

eliminat

Or.en

Justificare

Nu există niciun motiv de natură ştiinţifică sau ecologică sau legat de sănătate pentru a se 
exclude de la derogare tipurile de produse 4 şi 14-19 .  Într-adevăr, riscul la adresa sănătăţii 
umane ar putea fi extrem de disproporţionat în cazul în care unele substanţe active nu ar fi 
incluse doar pentru că acestea se încadrează în anumite categorii de tipuri de produse. În 
Cartea albă a Comisiei din 2009 privind adaptarea la schimbările climatice au existat 
avertismente cu privire la faptul că, din cauza schimbărilor climatice, se vor răspândi noi 
boli infecţioase grave cu transmitere vectorială la oameni şi la animale, cum ar fi malaria. 
Insecticidele sunt extrem de importante pentru combaterea acestor boli. 

Amendamentul 169
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Litera (c) nu se aplică substanţelor active 
pentru tipurile de produse 4 şi 14-19.

eliminat

Or.it
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Justificare

Nu există argumente ştiinţifice pentru a discrimina anumite tipuri de produse (de ex. PT4 şi 
14-19). Aceste produse sunt rodenticidele, acaricidele, moluscicidele şi dezinfectanţii şi sunt 
destinate dezinfectării împotriva şobolanilor şi a insectelor. Excluderea ar trebui decisă pe 
baza unei analize a riscurilor (combinaţie de pericol şi expunere). Dacă se dovedeşte ştiinţific 
că riscurile sunt bine controlate, substanţa activă ar trebui autorizată. 

Amendamentul 170
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Litera (c) nu se aplică substanţelor active 
pentru tipurile de produse 4 şi 14-19.

eliminat

Or.en

Justificare

Nu există justificări ştiinţifice pentru excluderea tipurilor de produse 4 şi 14-19 de la 
derogarea de la articolul 5 alineatul (1) litera (c). Această excepţie de la derogare ar duce la 
eliminarea unor produse esenţiale în domeniul dezinfectării produselor alimentare şi a 
furajelor şi al combaterii dăunătorilor. 

Amendamentul 171
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Litera (c) nu se aplică substanţelor active 
pentru tipurile de produse 4 şi 14-19.

Utilizarea produsului biocid cu substanţa 
activă în cauză este limitată la acele state 
membre în care există organismele 
dăunătoare sau pericolele grave 
respective. Aplicarea acestor produse se 
va efectua doar de către utilizatori 
profesionişti.

Or.en
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Justificare

Trebuie împiedicată utilizarea substanţelor active cu cele mai nefavorabile profiluri de risc şi 
care au efecte adverse asupra sănătăţii şi a mediului, în special asupra grupurilor 
vulnerabile şi a biodiversităţii.  Aplicarea unor excepţii ar trebui să fie strict limitată la 
condiţiile indicate. 

Amendamentul 172
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Substanţa activă este inclusă în anexa I o 
singură dată, pentru o perioadă de 
maximum cinci ani.

Or.en

Justificare

Trebuie împiedicată utilizarea substanţelor active cu cele mai nefavorabile profiluri de risc şi 
care au efecte adverse asupra sănătăţii şi a mediului, în special asupra grupurilor 
vulnerabile şi a biodiversităţii.  Aplicarea unor excepţii ar trebui să fie strict limitată la 
condiţiile indicate. 

Amendamentul 173
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Derogările nu se aplică substanţelor 
active care sunt sau trebuie clasificate, în 
conformitate cu dispoziţiile 
Regulamentului (CE) nr. 1272/2008, în
categoria 1A a substanţelor carcinogene, 
în categoria 1B a substanţelor 
carcinogene fără prag sau în categoria 1A 
a substanţelor toxice pentru reproducere.
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Or.en

Justificare

Această dispoziţie este identică cu dispoziţiile din regulamentul privind produsele 
fitosanitare. Nu ar trebui să fie posibilă acordarea de derogări pentru substanţe carcinogene 
cunoscute sau pentru substanţe potenţial carcinogene fără prag şi nici pentru substanţele 
despre care se ştie că sunt toxice pentru reproducere. 

Amendamentul 174
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Utilizarea oricărui produs biocid care 
conţine substanţe active incluse în anexa 
I în conformitate cu prezentul alineat este 
supusă unor măsuri corespunzătoare de 
atenuare a riscurilor pentru a se asigura 
că expunerea oamenilor şi a mediului este 
redusă la minimum. În orice caz, 
aplicarea acestor produse se efectuează
doar de către utilizatori profesionişti.
Un stat membru care autorizează un 
produs biocid care conţine o substanţă 
activă inclusă în anexa I în conformitate 
cu prezentul alineat trebuie să 
întocmească un plan de eliminare treptată 
cu privire la controlul unui pericol grav 
prin alte mijloace, inclusiv metode 
nechimice, şi transmit Comisiei fără 
întârziere planul în cauză.

Or.en

Justificare

Amendamentul introduce dispoziţii în conformitate cu dispoziţiile regulamentului privind 
produsele fitosanitare, cu completarea că utilizarea produselor care conţin substanţe ce 
îndeplinesc criteriile de excludere este limitată doar la utilizatorii profesionişti. 
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Amendamentul 175
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) substanţele active identificate în 
temeiul articolului 57 litera (f) din 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 drept 
substanţe cu efecte nocive asupra 
sistemului endocrin.

(d) substanţele active care, pe baza 
evaluării studiilor orientative recunoscute 
la nivel comunitar sau internaţional sau a 
altor date şi informaţii disponibile, 
inclusiv a unei revizuiri a literaturii 
ştiinţifice, au fost clasificate de către 
agenţie ca având proprietăţi care 
afectează sistemul endocrin şi pot provoca 
efecte adverse la om sau identificate în 
temeiul articolului 57 litera (f) din 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 drept 
substanţe cu efecte nocive asupra 
sistemului endocrin.

Până la 13 decembrie 2013, Comisia 
adoptă, prin intermediul unor acte 
delegate în conformitate cu articolul 72,  
măsuri privind criteriile ştiinţifice 
concrete de determinare a proprietăţilor 
care afectează sistemul endocrin. Până la 
adoptarea acestor criterii, substanţele care 
sunt sau trebuie încadrate, în 
conformitate cu dispoziţiile 
Regulamentului (CE) nr. 1272/2008, ca 
substanţe carcinogene de categoria 2 şi 
substanţe toxice pentru reproducere de 
categoria 2, se consideră că prezintă 
proprietăţi care afectează sistemul 
endocrin. În plus, substanţele precum cele 
care sunt sau trebuie încadrate, în 
conformitate cu dispoziţiile 
Regulamentului (CE) nr. 1272/2008, în 
categoria 2 a substanţelor toxice pentru 
reproducere şi care au efecte toxice
asupra organelor endocrine pot fi 
considerate ca deţinând astfel de 
proprietăţi care afectează sistemul 
endocrin.



AM\812192RO.doc 49/75 PE439.902v02-00

RO

Or.en

Justificare

Nu este suficient să se facă trimitere la articolul 57 litera (f) pentru a determina substanţele 
care afectează sistemul endocrin. Identificarea substanţelor care dau naştere unor preocupări 
deosebite în conformitate cu Regulamentul REACH avansează foarte lent. Până în prezent nu 
s-a propus nici măcar o singură substanţă pentru identificarea în temeiul articolului 57 litera 
(f). De asemenea, obstacolele sunt foarte mari: dovezi ştiinţifice „ale probabilităţii [!] unor 
efecte grave”. Substanţele care afectează sistemul endocrin ar trebui identificate şi pe baza 
studiilor orientative aprobate sau a altor informaţii disponibile (la fel ca şi în regulamentul 
privind produsele fitosanitare). Criteriile specifice pentru substanţele chimice care afectează 
sistemul endocrin ar trebui elaborate în acelaşi timp cu cele din regulamentul privind 
produsele fitosanitare. 

Amendamentul 176
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) substanţele active identificate în 
temeiul articolului 57 litera (f) din 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 drept 
substanţe cu efecte nocive asupra 
sistemului endocrin.

(d) substanţele active identificate în 
temeiul articolului 57 litera (f) din 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 drept 
substanţe cu efecte nocive asupra 
sistemului endocrin.

Având în vedere incertitudinea ştiinţifică 
actuală cu privire la criteriile necesare 
pentru a determina proprietăţile care 
afectează sistemul endocrin, Comisia 
Europeană propune, cel târziu până la 14 
decembrie 2013, un proiect în care se 
abordează această chestiune.

Or.en

Justificare

În aprilie 2011, un consultant desemnat de Comisia Europeană dă publicităţii raportul său 
final privind modul de abordare a substanţelor care afectează sistemul endocrin. Ar fi 
prematur să se tragă deja concluzii cu privire la substanţa activă care ar trebui asimilată 
proprietăţilor care afectează sistemul endocrin. Numărul de substanţe active aflate în curs de 
evaluare, respectiv de substanţe active noi aflate în curs de dezvoltare este foarte redus; 
asimilarea, de exemplu, a CMRs2 cu substanţele care afectează sistemul endocrin ar avea 
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consecinţe dramatice şi ar împiedica eforturile autorităţilor de a combate eficient 
ameninţările la adresa sănătăţii publice. 

Amendamentul 177
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) substanţele active identificate în 
temeiul articolului 57 litera (f) din 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 drept 
substanţe cu efecte nocive asupra 
sistemului endocrin.

(d) substanţele active identificate în 
temeiul articolului 57 litera (f) din 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 drept 
substanţe cu efecte nocive asupra 
sistemului endocrin. Până la 30 iunie 
2015, Comisia prezintă, prin intermediul 
unor acte delegate în conformitate cu 
articolele XY, măsuri privind criteriile 
ştiinţifice concrete de determinare a 
proprietăţilor care afectează sistemul 
endocrin.

Or.en

Justificare

Până în momentul de faţă nu au fost elaborate criterii pentru identificarea substanţelor care 
afectează sistemul endocrin. Comisia pregăteşte în prezent o definiţie orizontală, care se va 
aplica unei serii de texte legislative ale UE referitoare la tulburările endocrine, ca de 
exemplu regulamentul REACH şi regulamentul privind protecţia plantelor. Prezentul 
amendament are ca scop alinierea legislaţiei privind substanţele biocide la acest proces aflat 
în curs de desfăşurare. Abordarea Comisiei ar trebui să reflecte evoluţiile internaţionale şi, 
în special, să se conformeze cadrului OCDE. 

Amendamentul 178
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera da (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) substanţele aflate pe lista de 
substanţe periculoase prioritare din 
perspectiva politicii în domeniul apelor, 
anexată la Directiva 2000/60/CE.

Or.en

Justificare

Acest amendament are ca scop asigurarea conformităţii cu directiva-cadru privind apa, 
aspect subliniat de către raportoarea PE în AM 11. 

Amendamentul 179
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera da (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) substanţele active cu efecte 
neurotoxice sau imunotoxice asupra 
dezvoltării.

Or.en

Justificare

Studiile ştiinţifice au demonstrat efectele negative ale substanţelor neurotoxice asupra 
dezvoltării sistemului nervos al copiilor. În conformitate cu principiul precauţiei şi având în 
vedere obiectivul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a sănătăţii umane şi a mediului, 
substanţele care au efecte neurotoxice sau imunotoxice asupra dezvoltării nu ar trebui să fie 
autorizate. 

Amendamentul 180
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera da (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) substanţe active care conţin 
nanomateriale.

Or.en

Justificare

Pentru a asigura un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii şi a mediului, substanţele active care 
conţin nanomateriale nu ar trebui să fie autorizate. 

Amendamentul 181
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) un dosar pentru substanţa activă care să 
îndeplinească cerinţele enunţate în anexa 
II;

(a) un dosar pentru substanţa activă şi 
reziduurile acesteia, care să îndeplinească 
cerinţele enunţate în anexa II;

Or.en

Justificare

Reziduurile substanţei active pot fi mai dăunătoare decât substanţa activă propriu-zisă şi, 
prin urmare, ar trebui să fie abordate în mod explicit în cerere. 

Amendamentul 182
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ba (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) un dosar pentru scenariile emisiilor 
de substanţe biocide, pe baza anexei II 
secţiunea 1 şi a anexei III secţiunea 1;

Or.en
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Justificare

Substanţele biocide sunt utilizate la o scară extrem de largă în compoziţia produselor şi 
materialelor de construcţii. În vederea integrării aspectelor legate de mediu şi de sănătate, ar 
trebui să fie disponibile informaţii cu privire la emisiile de substanţe biocide în circumstanţe 
speciale, cum ar fi, de exemplu, un ansamblu de scenarii realiste ale emisiilor care să descrie 
proprietăţile percolare ale substanţelor biocide. Aceste informaţii capătă o importanţă 
deosebită în contextul actualei revizuiri a directivei privind produsele folosite în domeniul
construcţiilor. 

Amendamentul 183
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) informaţiile nu sunt necesare datorită 
expunerii asociate utilizărilor propuse;

(a) informaţiile nu sunt necesare, întrucât o 
expunere semnificativă poate fi exclusă în 
cazul utilizărilor propuse;

Or.en

Justificare

Aceste informaţii nu ar trebui omise decât în cazul în care nu există o expunere semnificativă. 

Amendamentul 184
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) furnizarea acestor informaţii nu este 
necesară din punct de vedere ştiinţific;

eliminat

Or.en

Justificare

Această dispoziţie este foarte vagă şi ar putea crea în mod nejustificat o portiţă legitimă către 
nerespectarea legislaţiei în vigoare. 
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Amendamentul 185
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) furnizarea acestor informaţii este 
imposibilă din punct de vedere tehnic.

eliminat

Or.en

Amendamentul 186
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) furnizarea acestor informaţii este 
imposibilă din punct de vedere tehnic.

eliminat

Or.en

Justificare

Această dispoziţie este neclară şi constituie în mod nejustificat o portiţă legitimă către 
nerespectarea legislaţiei în vigoare. 

Amendamentul 187
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia adoptă măsurile destinate să 
stabilească criteriile de definire a ceea ce 
constituie o justificare adecvată pentru a 
adapta datele prevăzute la alineatul (1) din 

(4) În vederea definirii a ceea ce constituie 
o justificare adecvată pentru a adapta 
datele prevăzute la alineatul (1) din 
motivul menţionat la alineatul (2) litera (a), 
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motivul menţionat la alineatul (2) litera (a). Comisia adaptează criteriile prin 
intermediul actelor delegate în 
conformitate cu articolul 71 litera (a) şi 
sub rezerva condiţiilor de la articolul 71 
literele (b) şi (c).

Or.en

Justificare

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

Amendamentul 188
Daciana Octavia Sârbu

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia adoptă măsurile destinate să 
stabilească criteriile de definire a ceea ce 
constituie o justificare adecvată pentru a 
adapta datele prevăzute la alineatul (1) din
motivul menţionat la alineatul (2) 
litera (a).

(4) Comisia adoptă şi publică criterii şi 
orientări transparente pentru definirea a 
ceea ce constituie o justificare adecvată 
pentru a adapta datele prevăzute la 
alineatul (1) din motivele menţionate la 
alineatul (2) litera (a), inclusiv în 
conformitate cu obiectivul ca testele pe 
animale vertebrate în sensul prezentului 
regulament să fie întreprinse numai ca 
ultimă opţiune.

Or.en

Amendamentul 189
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesenţiale din prezentul 
regulament prin completarea acestuia, se 

eliminat
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adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 72 alineatul (4).

Or.en

Justificare

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

Amendamentul 190
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Solicitantul anexează la dosar 
documentaţia ştiinţifică de specialitate,  
validată de comunitatea ştiinţifică şi 
publicată în cursul ultimilor zece ani 
înainte de data prezentării dosarului, 
privind efectele secundare ale substanţei 
active şi ale metaboliţilor relevanţi ai 
acesteia asupra sănătăţii, a mediului 
înconjurător şi a speciilor nevizate.

Or.en

Amendamentul 191
Daciana Octavia Sârbu

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Dacă, la evaluarea dosarelor, reiese că 
sunt necesare informaţii suplimentare 
pentru realizarea evaluării, autoritatea 
competentă responsabilă de evaluare invită 
solicitantul să furnizeze respectivele 
informaţii într-un anumit termen şi 

(2) Dacă, la evaluarea dosarelor, reiese că 
sunt necesare informaţii suplimentare 
pentru realizarea evaluării, autoritatea 
competentă responsabilă de evaluare invită 
solicitantul să furnizeze respectivele 
informaţii într-un anumit termen şi 
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informează Agenţia în acest sens. informează Agenţia în acest sens. În cazul 
în care aceste informaţii suplimentare 
includ teste pe animale, solicitantul este 
informat de către experţii Agenţiei sau ai 
autorităţilor competente cu privire la 
metodele alternative adecvate şi strategii 
de testare menite să înlocuiască, să 
reducă sau să perfecţioneze utilizarea 
animalelor vertebrate.

Or.en

Amendamentul 192
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dacă autoritatea competentă 
responsabilă de evaluare consideră că 
există îngrijorări cu privire la efectele 
cumulative ale utilizării produselor biocide 
care conţin aceeaşi substanţă activă, 
aceasta aduce argumente în sprijinul 
acestor îngrijorări, în conformitate cu 
cerinţele prevăzute în părţile care se referă 
la această chestiune din anexa XV 
secţiunea II punctul 3 la 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 şi le 
include pe acestea în concluziile sale.

(3) Dacă autoritatea competentă 
responsabilă de evaluare consideră că 
există îngrijorări cu privire la efectele 
cumulative ale utilizării produselor biocide 
care conţin aceeaşi substanţă activă sau 
substanţe diferite cu efecte similare sau 
comune, indiferent dacă printr-un 
mecanism de acţiune identic sau diferit, 
aceasta aduce argumente în sprijinul 
acestor îngrijorări, în conformitate cu 
cerinţele prevăzute în părţile care se referă 
la această chestiune din anexa XV 
secţiunea II punctul 3 la 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 şi le 
include pe acestea în concluziile sale.

Or.en

Amendamentul 193
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În termen de nouă luni de la primirea 
concluziilor evaluării, Agenţia pregăteşte 
un aviz cu privire la includerea substanţei 
active în anexa I şi îl prezintă Comisiei.

(4) În termen de nouă luni de la primirea 
concluziilor evaluării, Agenţia pregăteşte 
un aviz cu privire la includerea substanţei 
active în anexa I şi îl prezintă Comisiei, 
având în vedere concluziile autorităţii 
competente responsabile de evaluare.

Or.en

Justificare

Ar trebui clarificat faptul că la pregătirea avizului Agenţiei se iau în considerare concluziile 
autorităţii competente responsabile de evaluare. 

Amendamentul 194
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) La primirea avizului Agenţiei, Comisia 
adoptă o decizie privind cererea de 
includere a substanţei active în anexa I.
Decizia respectivă, destinată să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, se
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 72 alineatul (4).

(5) În vederea actualizării permanente a 
listei de substanţe active autorizate, la 
primirea avizului Agenţiei, Comisia 
adoptă, prin intermediul unor acte 
delegate în conformitate cu articolul 71 
litera (a) şi sub rezerva condiţiilor de la 
articolul 71 literele (b) şi (c), o decizie 
privind cererea de includere a substanţei 
active în anexa I. În cazul în care Comisia 
decide să includă substanţa în anexa I, se
menţionează denumirile solicitanţilor.

Or.en

Justificare

Pentru a alinia sistemul comitologiei la noul sistem al actelor delegate în conformitate cu 
articolul 290 din TFUE. 
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Amendamentul 195
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) consumul său zilnic acceptabil, doza 
acută de referinţă sau nivelul acceptabil 
de expunere al operatorului sunt cu mult 
mai mici decât cele ale majorităţii 
substanţelor active incluse în anexa I 
pentru acelaşi tip de produs;

eliminat

Or.fr

Amendamentul 196
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) consumul său zilnic acceptabil, doza 
acută de referinţă sau nivelul acceptabil 
de expunere al operatorului sunt cu mult 
mai mici decât cele ale majorităţii 
substanţelor active incluse în anexa I 
pentru acelaşi tip de produs;

eliminat

Or.en

Justificare

Acesta poate fi deseori atenuat prin schimbarea utilizării produsului sau prin utilizarea unui 
echipament de protecţie personal şi prin efectuarea de controale tehnice. 

Amendamentul 197
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) substanţa îndeplineşte două dintre
criteriile stabilite în anexa XIII la 
regulamentul (CE) nr. 1907/2006, care 
sunt necesare pentru a putea fi 
considerată drept o substanţă persistentă, 
bioacumulativă şi toxică;

(b) substanţa este considerată drept o 
substanţă persistentă, bioacumulativă şi 
toxică, în conformitate cu criteriile
stabilite în anexa XIII la 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

[Justificarea prezentată mai jos se aplică 
şi amendamentelor aferente articolului 9 
alineatul (1) literele (c), (d) şi (f) şi 
alineatul (2).]

Or.fr

Justificare

Criteriile de identificare a substanţelor care pot fi înlocuite ar trebui aliniate la criteriile de 
autorizare prevăzute în Regulamentul REACH. Întrucât ECHA va avea sarcina de a examina 
dacă o substanţă activă îndeplineşte oricare din criterii, este necesar ca cele două 
regulamente să fie consecvente. Substanţele care nu prezintă un risc pentru sănătatea omului 
sau pentru mediu în ceea ce priveşte utilizările lor prevăzute nu ar trebui considerate 
substanţe care pot fi înlocuite. 

Amendamentul 198
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) substanţa îndeplineşte două dintre
criteriile stabilite în anexa XIII la 
regulamentul (CE) nr. 1907/2006, care 
sunt necesare pentru a putea fi 
considerată drept o substanţă persistentă, 
bioacumulativă şi toxică;

(b) substanţe care sunt persistente, 
bioacumulative şi toxice în conformitate 
cu criteriile stabilite în anexa XIII la 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

Or.en

Justificare

Pentru a asigura consecvenţa dintre cele două regulamente, criteriile pentru identificarea 
substanţelor care pot fi înlocuite sunt aliniate la criteriile pentru substanţele care urmează a 
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fi autorizate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH) (articolul 57). Întrucât 
Agenţia (ECHA) va avea sarcina de a examina dacă o substanţă activă îndeplineşte oricare 
din criterii, este necesar ca cele două regulamente să fie consecvente. 

Amendamentul 199
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) substanţa îndeplineşte două dintre 
criteriile stabilite în anexa XIII la 
regulamentul (CE) nr. 1907/2006, care sunt 
necesare pentru a putea fi considerată drept 
o substanţă persistentă, bioacumulativă şi 
toxică;

(b) substanţa îndeplineşte unul dintre 
criteriile stabilite în anexa XIII la 
regulamentul (CE) nr. 1907/2006, care sunt 
necesare pentru a putea fi considerată drept 
o substanţă persistentă, bioacumulativă şi 
toxică;

Or.en

Amendamentul 200
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) există motive de îngrijorare legate de 
natura efectelor critice, în speţă efectele 
neurotoxice sau imunotoxice asupra 
dezvoltării, care, în combinaţie cu 
modurile tipice de utilizare, conduc la 
situaţii în care utilizarea lor ar continua 
să fie îngrijorătoare, chiar dacă sunt luate 
măsuri foarte restrictive de gestionare a 
riscurilor;

(c) substanţa este considerată drept o 
substanţă foarte persistentă şi puternic 
bioacumulativă, în conformitate cu 
criteriile stabilite în anexa XIII la 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

Or.fr
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Amendamentul 201
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) există motive de îngrijorare legate de 
natura efectelor critice, în speţă efectele 
neurotoxice sau imunotoxice asupra 
dezvoltării, care, în combinaţie cu 
modurile tipice de utilizare, conduc la 
situaţii în care utilizarea lor ar continua 
să fie îngrijorătoare, chiar dacă sunt luate 
măsuri foarte restrictive de gestionare a 
riscurilor;

(c) substanţe care sunt foarte persistente 
şi puternic bioacumulative în 
conformitate cu criteriile stabilite în 
anexa XIII la Regulamentul (CE) 
nr. 1907/2006;

Or.en

Justificare

Pentru a asigura consecvenţa dintre cele două regulamente, criteriile pentru identificarea 
substanţelor care pot fi înlocuite sunt aliniate la criteriile pentru substanţele care urmează a
fi autorizate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH) (articolul 57). Întrucât 
Agenţia (ECHA) va avea sarcina de a examina dacă o substanţă activă îndeplineşte oricare 
din criterii, este necesar ca cele două regulamente să fie consecvente. 

Amendamentul 202
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) există motive de îngrijorare legate de 
natura efectelor critice, în speţă efectele 
neurotoxice sau imunotoxice asupra 
dezvoltării, care, în combinaţie cu modurile 
tipice de utilizare, conduc la situaţii în care 
utilizarea lor ar continua să fie 
îngrijorătoare, chiar dacă sunt luate măsuri 
foarte restrictive de gestionare a riscurilor;

(c) există motive de îngrijorare legate de 
natura efectelor critice, în speţă efectele 
neurotoxice sau imunotoxice asupra 
dezvoltării, care, în combinaţie cu modurile 
tipice de utilizare, conduc la situaţii în care 
utilizarea lor ar continua să fie 
îngrijorătoare, de exemplu un risc 
potenţial ridicat în ceea ce priveşte pânza 
freatică, chiar dacă sunt luate măsuri foarte 
restrictive de gestionare a riscurilor;
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Or.en

Justificare

Acest amendament ţine seama de protecţia resurselor acvatice prin analogie cu Regulamentul 
nr. 1107/2009 privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare (anexa II, punctul 4, a 
treia liniuţă).  

Amendamentul 203
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) substanţa conţine o proporţie 
semnificativă de izomeri inactivi;

eliminat

Or.it

Justificare

Izomerii inactivi nu sunt periculoşi pentru sănătate sau mediu. Prin urmare, nu este necesară 
includerea acestora în rândul substanţelor care ar putea fi substituite.

Amendamentul 204
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) substanţa conţine o proporţie 
semnificativă de izomeri inactivi;

eliminat

Or.en

Justificare

Pentru a asigura consecvenţa dintre cele două regulamente, criteriile pentru identificarea 
substanţelor care pot fi înlocuite sunt aliniate la criteriile pentru substanţele care urmează a
fi autorizate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH) (articolul 57). Întrucât 
Agenţia (ECHA) va avea sarcina de a examina dacă o substanţă activă îndeplineşte oricare 
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din criterii, este necesar ca cele două regulamente să fie consecvente. 

Amendamentul 205
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) substanţa conţine o proporţie 
semnificativă de izomeri inactivi;

eliminat

Or.fr

Amendamentul 206
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera e 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) substanţa se clasifică sau îndeplineşte 
criteriile pentru a fi clasificată, în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1272/2008, drept substanţă cancerigenă 
categoria 1A sau 1B, substanţă mutagenă 
categoria 1A sau 1B sau substanţă toxică 
pentru reproducere categoria 1A sau 1B;

(e) substanţa se clasifică sau îndeplineşte 
criteriile pentru a fi clasificată, în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1272/2008, drept activator respirator, 
substanţă cancerigenă categoria 1A sau 1B, 
substanţă mutagenă categoria 1A sau 1B 
sau substanţă toxică pentru reproducere 
categoria 1A sau 1B;

Or.en

Amendamentul 207
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera f 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) se consideră, pe baza evaluării (f) substanţele, cum ar fi cele care 
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studiilor orientative recunoscute la nivel 
comunitar sau internaţional sau a altor 
date disponibile, că substanţa are efecte 
nocive asupra sistemului endocrin uman.

afectează sistemul endocrin sau cele care 
au proprietăţi persistente, bioacumulative 
şi toxice sau foarte persistente şi puternic
bioacumulative, care nu îndeplinesc 
criteriile menţionate la litera (b) sau (c), 
pentru care există dovezi ştiinţifice ale 
unor probabile efecte grave asupra 
sănătăţii umane şi a mediului, care 
suscită un nivel de îngrijorare echivalent 
cu cel pentru alte substanţe enumerate la 
literele (b), (c) sau (e) şi care sunt 
identificate individual, de la caz la caz, în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 59 din Regulamentul (CE) nr.
1907/2006.

Or.en

Justificare

Pentru a asigura consecvenţa dintre cele două regulamente, criteriile pentru identificarea 
substanţelor care pot fi înlocuite sunt aliniate la criteriile pentru substanţele care urmează a
fi autorizate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH) (articolul 57). Întrucât 
Agenţia (ECHA) va avea sarcina de a examina dacă o substanţă activă îndeplineşte oricare 
din criterii, este necesar ca cele două regulamente să fie consecvente. 

Amendamentul 208
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera f 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) se consideră, pe baza evaluării 
studiilor orientative recunoscute la nivel 
comunitar sau internaţional sau a altor 
date disponibile, că substanţa are efecte 
nocive asupra sistemului endocrin uman.

(f) substanţele, cum ar fi cele cu efecte 
nocive asupra sistemului endocrin uman
sau cu proprietăţi persistente,  
bioacumulative şi toxice sau cu proprietăţi 
foarte persistente şi puternic
bioacumulative care nu îndeplinesc 
criteriile menţionate la litera (b) sau (c), 
în cazul cărora există dovezi ştiinţifice ale 
posibilităţii unor efecte grave asupra 
sănătăţii umane sau asupra mediului care 
stârnesc un grad de preocupare echivalent 
cu cel aplicabil altor substanţe menţionate 
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la litera (b) sau (c).

Or.fr

Amendamentul 209
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera f 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) se consideră, pe baza evaluării studiilor 
orientative recunoscute la nivel comunitar 
sau internaţional sau a altor date 
disponibile, că substanţa are efecte nocive 
asupra sistemului endocrin uman.

(f) se consideră, pe baza evaluării studiilor 
orientative recunoscute la nivel comunitar 
sau internaţional sau a altor date 
disponibile, că substanţa are efecte nocive 
asupra sistemului endocrin uman sau 
asupra mediului.

Or.en

Amendamentul 210
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera fa (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) pentru utilizările specificate în 
dosarul substanţei active există deja un 
produs biocid alternativ autorizat sau o 
metodă alternativă nechimică de 
combatere sau de prevenire care prezintă 
un risc mult mai scăzut pentru sănătatea 
umană sau animală ori pentru mediul 
înconjurător;

Or.en

Justificare

În conformitate cu principiul substituţiei, la articolul 9 alineatul (1) ar trebui adăugată o 
literă nouă (g). Această inserare ar lua în considerare şi tratamentul egal al produselor 
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biocide deja autorizate şi al substanţelor active noi. 

Amendamentul 211
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În momentul pregătirii unui aviz cu 
privire la includerea sau reînnoirea 
includerii unei substanţe active în anexa I, 
Agenţia examinează dacă substanţa activă 
îndeplineşte oricare dintre criteriile 
enumerate la alineatul (1) şi abordează 
această chestiune în avizul său.

(2) În momentul pregătirii unui aviz cu 
privire la includerea sau reînnoirea 
includerii unei substanţe active în anexa I, 
Agenţia examinează dacă substanţa activă 
îndeplineşte oricare dintre criteriile 
enumerate la alineatul (1) şi dacă 
expunerea nu este controlată în mod 
corespunzător, ţinând cont de pericolul 
intrinsec reprezentat de substanţă, şi 
abordează această chestiune în avizul său.

Or.fr

Amendamentul 212
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prin derogare de la articolul 10 
alineatul (3), includerea în anexa I a unei 
substanţe active a cărei înlocuire este 
prevăzută se înnoieşte pentru o perioadă de 
maximum zece ani.

(4) Prin derogare de la articolul 10 
alineatul (3), includerea în anexa I a unei 
substanţe active a cărei înlocuire este 
prevăzută se înnoieşte pentru o perioadă de 
maximum cinci ani.
Statele membre elaborează şi pun în 
aplicare un plan de substituire pentru a se 
asigura că aplicarea substanţei active în 
cauză va fi eliminată treptat în decursul 
perioadei de autorizare şi că substanţa 
activă poate fi înlocuită cu alternative 
sănătoase chimice sau nechimice.
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Or.en

Justificare

Ar trebui desfăşurate planuri de substituire pentru a se încuraja producţia şi comercializarea 
viabilă de produse în cazul cărora substanţele care prezintă motive de îngrijorare sunt 
înlocuite cu altele, mai puţin periculoase. În plus, elaborarea unor planuri de substituire 
promovează inovarea produselor. 

Amendamentul 213
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prin derogare de la articolul 10 
alineatul (3), includerea în anexa I a unei 
substanţe active a cărei înlocuire este 
prevăzută se înnoieşte pentru o perioadă de 
maximum zece ani.

(4) Prin derogare de la articolul 10 
alineatul (3), includerea în anexa I a unei 
substanţe active a cărei înlocuire este 
prevăzută se înnoieşte pentru o perioadă de 
maximum cinci ani.

Or.fr

Justificare

Substanţele active a căror înlocuire este prevăzută nu ar trebui incluse în anexa I mai mult de 
cinci ani.

Amendamentul 214
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prin derogare de la articolul 10 
alineatul (3), includerea în anexa I a unei 
substanţe active a cărei înlocuire este 
prevăzută se înnoieşte pentru o perioadă de 
maximum zece ani.

(4) Prin derogare de la articolul 10 
alineatul (3), includerea în anexa I a unei 
substanţe active a cărei înlocuire este 
prevăzută se acordă sau se înnoieşte 
pentru o perioadă de maximum şapte ani.

Or.en
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Justificare

Perioada de includere în cazul substanţelor a căror înlocuire este prevăzută ar trebui să fie 
aceeaşi cu perioada din regulamentul privind produsele fitosanitare. 

Amendamentul 215
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prin derogare de la articolul 10 
alineatul (3), includerea în anexa I a unei 
substanţe active a cărei înlocuire este 
prevăzută se înnoieşte pentru o perioadă de 
maximum zece ani.

(4) Prin derogare de la articolul 10 
alineatul (3), includerea în anexa I a unei 
substanţe active a cărei înlocuire este 
prevăzută se înnoieşte pentru perioade de 
maximum zece ani.

Or.en

Justificare

Atâta timp cât există produse biocide esenţiale şi viabile care au la bază substanţe active a 
căror înlocuire poate fi prevăzută, ar trebui permisă reînnoirea includerii acestora în anexa I 
pe mai multe perioade, fără a se limita la o singură perioadă de zece ani. 

Amendamentul 216
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia reînnoieşte includerea unei 
substanţe active în anexa I dacă respectiva 
substanţă activă continuă să îndeplinească 
cerinţele menţionate la articolul 4.

(1) Comisia reînnoieşte includerea unei 
substanţe active în anexa I dacă respectiva 
substanţă activă continuă să îndeplinească 
cerinţele menţionate la articolele 4 şi 5.

Or.en
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Amendamentul 217
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cu excepţia cazului în care există 
dispoziţii contrare în decizia de reînnoire a 
includerii unei substanţe active în anexa I, 
includerea se reînnoieşte pentru o perioadă 
nelimitată.

(3) Cu excepţia cazului în care există 
dispoziţii contrare în decizia de reînnoire a 
includerii unei substanţe active în anexa I, 
includerea se reînnoieşte pentru o perioadă 
de cel mult 15 ani. Reînnoirea aprobării 
substanţelor care fac obiectul articolului 5 
se acordă pentru o perioadă de cel mult 
cinci ani.

Or.en

Justificare

Reînnoirile nu ar trebui acordate pe o perioadă nedeterminată. Aceleaşi dispoziţii au fost 
adoptate în regulamentul privind produsele fitosanitare. 

Amendamentul 218
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cu excepţia cazului în care există 
dispoziţii contrare în decizia de reînnoire a 
includerii unei substanţe active în anexa I,
includerea se reînnoieşte pentru o 
perioadă nelimitată.

(3) Cu excepţia cazului în care există 
dispoziţii mai stricte în decizia de reînnoire 
a includerii unei substanţe active în 
anexa I, reînnoirea poate fi acordată din 
nou pentru o perioadă de cel mult 10 ani.

Or.en

Justificare

Autorizarea pe termen nelimitat a noilor substanţe active va limita stimulentele pentru 
realizarea de noi cercetări şi furnizarea de noi date ştiinţifice. În conformitate cu actuala 
directivă privind substanţele biocide şi cu legislaţia referitoare la pesticide şi la protecţia 
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plantelor, este necesară revizuirea regulată a substanţelor active. 

Amendamentul 219
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cu excepţia cazului în care există 
dispoziţii contrare în decizia de reînnoire a 
includerii unei substanţe active în anexa I,
includerea se reînnoieşte pentru o 
perioadă nelimitată.

(3) Cu excepţia cazului în care există 
dispoziţii mai stricte în decizia de reînnoire 
a includerii unei substanţe active în 
anexa I, reînnoirea poate fi acordată din 
nou pentru o perioadă de cel mult 5 ani.

Or.en

Justificare

Pentru a se asigura o protecţie corespunzătoare a consumatorilor şi a mediului, aprobarea 
unei substanţe active se revizuieşte cu regularitate. Dispoziţiile care încurajează o aprobare 
pe termen nelimitat conduc la slăbirea actualelor standarde comunitare pentru autorizarea 
substanţelor active şi contrazic metodologia altor acte legislative în domeniul substanţelor 
chimice, cum ar fi regulamentul privind produsele fitosanitare. 

Amendamentul 220
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) La expirarea termenului menţionat la 
alineatul (3) sau la primirea avizului 
Agenţiei, Comisia adoptă o decizie cu 
privire la reînnoirea includerii substanţei 
active în anexa I. Decizia respectivă,
destinată să modifice elemente neesenţiale 
ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 

(5) În vederea actualizării permanente a 
listei de substanţe active autorizate, la 
expirarea termenului menţionat la 
alineatul (3) sau la primirea avizului 
Agenţiei, Comisia adoptă, prin intermediul 
unor acte delegate în conformitate cu 
articolul 71 litera (a) şi sub rezerva 
condiţiilor de la articolul 71 literele (b) şi 
(c), o decizie cu privire la reînnoirea 
includerii substanţei active în anexa I. În 
cazul în care Comisia decide să 
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articolul 72 alineatul (4). reînnoiască includerea unei substanţe 
active în anexa I, se menţionează 
denumirile solicitanţilor.

Or.en

Justificare

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

Amendamentul 221
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate revizui includerea unei 
substanţe active în anexa I în orice moment 
dacă există indicii clare că nu se mai 
îndeplinesc cerinţele menţionate la 
articolul 4. În cazul în care aceste indicii se 
confirmă, Comisia adoptă o decizie de 
modificare a includerii substanţei active în 
anexa I sau de eliminare a acesteia din 
respectiva anexă.

(1) În vederea actualizării permanente a 
listei de substanţe active autorizate, 
Comisia poate revizui includerea unei 
substanţe active în anexa I în orice moment 
dacă există indicii clare că nu se mai 
îndeplinesc cerinţele menţionate la 
articolul 4. În cazul în care aceste indicii se 
confirmă, Comisia adoptă, prin 
intermediul unor acte delegate în 
conformitate cu articolul 71 litera (a) şi 
sub rezerva condiţiilor de la articolul 71 
literele (b) şi (c) o decizie de modificare a 
includerii substanţei active în anexa I sau 
de eliminare a acesteia din respectiva 
anexă.

Or.en

Justificare

Pentru a alinia sistemul comitologiei la noul sistem al actelor delegate în conformitate cu 
articolul 290 din TFUE. 
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Amendamentul 222
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate revizui includerea unei 
substanţe active în anexa I în orice moment 
dacă există indicii clare că nu se mai
îndeplinesc cerinţele menţionate la
articolul 4. În cazul în care aceste indicii se 
confirmă, Comisia adoptă o decizie de 
modificare a includerii substanţei active în 
anexa I sau de eliminare a acesteia din 
respectiva anexă.

(1) Comisia poate revizui includerea unei 
substanţe active în anexa I în orice moment 
dacă există indicii că nu se mai
îndeplineşte niciuna din cerinţele 
menţionate la articolele 4 şi 5. În cazul în 
care aceste indicii se confirmă, Comisia 
adoptă o decizie de modificare a includerii 
substanţei active în anexa I sau de 
eliminare a acesteia din respectiva anexă.

Or.en

Amendamentul 223
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Decizia respectivă, destinată să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentului 
regulament, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 72 alineatul (4). 
Din motive imperative de urgenţă, 
Comisia poate recurge la procedura de 
urgenţă menţionată la articolul 72 
alineatul (5).

eliminat

Or.en

Justificare

Pentru a alinia sistemul comitologiei la noul sistem al actelor delegate în conformitate cu 
articolul 290 din TFUE. 
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Amendamentul 224
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 14 – titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsuri de punere în aplicare Proceduri detaliate de reînnoire şi 
revizuire

Or.en

Justificare

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

Amendamentul 225
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate adopta dispoziţii detaliate
privind aplicarea articolelor 10-13 din 
prezentul regulament, care să precizeze 
procedurile referitoare la reînnoirea şi 
revizuirea includerii unei substanţe active 
în anexa I.

Pentru a asigura buna funcţionare a 
procedurilor de reînnoire şi de revizuire,
Comisia poate adopta mai multe dispoziţii 
detaliate prin intermediul unor acte 
delegate în conformitate cu articolul 71 
litera (a) şi sub rezerva condiţiilor de la 
articolul 71 literele (b) şi (c).

Or.en

Justificare

Pentru a alinia sistemul comitologiei la noul sistem al actelor delegate în conformitate cu 
articolul 290 din TFUE. 
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Amendamentul 226
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or.en

Justificare

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


