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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Žymėjimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas
teisės akto projekto dalis, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Tokiems pasiūlytiems taisymams reikalingas atitinkamų skyrių sutikimas.

Su galiojančiu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, 
susijusio pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose 
atitinkamai nurodomas galiojantis teisės aktas ir keičiama šio teisės akto 
nuostata. Perimtos galiojančio teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš 
dalies keisti, nors jos nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos 
pusjuodžiu šriftu. Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais 
skliaustais: […].
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl tam tikrų 
patekimo į rinką sąlygų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl 
biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo
(COM(2013)0288 – C7-0141/2013 – 2013/0150(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2013) 0288),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 
straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0141/2013),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą 
(A7-0000/2013),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
-1 konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1) Reglamento (ES) Nr. 528/2012 2 
straipsnyje nustatoma to reglamento 
taikymo sritis ir, be kita ko, iš jo taikymo 
srities pašalinami biocidiniai produktai, 
naudojami kaip pagalbinės perdirbimo 
medžiagos. 2 straipsnio 5 dalis turėtų būti 
iš dalies pakeista tiksliai paaiškinant, kad 
„pagalbinės perdirbimo medžiagos“ 
reiškia medžiagas, apibrėžtas 2003 m. 
rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (EB) Nr. 1831/2003 
dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų 
mityboje  ir 2008 m. gruodžio 16 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto 
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priedų; 

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Reglamento (ES) Nr. 528/2012 19 
straipsnio 4 dalies c punktu biocidinio 
produkto neleidžiama autorizuoti 
plačiosios visuomenės naudojimo 
reikmėms, jei jis atitinka 2006 m. gruodžio 
18 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl 
cheminių medžiagų registracijos, 
įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų 
(REACH), įsteigiančio Europos cheminių 
medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio 
Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio 
Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, 
Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, 
Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir 
Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 
93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB, 
XIII priede nustatytus kriterijus, pagal 
kuriuos jis klasifikuojamas kaip patvarus, 
bioakumuliacinis ir toksiškas (toliau –
PBT) arba labai patvarus ir didelės 
bioakumuliacijos (toliau – vPvB) 
produktas. Tačiau, nors biocidiniai 
produktai dažnai yra mišiniai, o kartais ir 
gaminiai, šie kriterijai taikomi tik 
medžiagoms. Todėl Reglamento (ES) Nr. 
528/2012 19 straipsnio 4 dalies c punkte 
turėtų būti paminėti biocidiniai produktai, 
kurie sudaryti, kurių sudėtyje yra arba iš 
kurių susidaro minėtus kriterijus 
atitinkančios veikliosios medžiagos; 

(1) Reglamento (ES) Nr. 528/2012 19 
straipsnio 4 dalies c punktu biocidinio 
produkto neleidžiama autorizuoti 
plačiosios visuomenės naudojimo 
reikmėms, jei jis atitinka 2006 m. gruodžio 
18 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl 
cheminių medžiagų registracijos, 
įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų 
(REACH), įsteigiančio Europos cheminių 
medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio 
Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio 
Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, 
Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, 
Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir 
Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 
93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB, 
XIII priede nustatytus kriterijus, pagal 
kuriuos jis klasifikuojamas kaip patvarus, 
bioakumuliacinis ir toksiškas (toliau –
PBT) arba labai patvarus ir didelės 
bioakumuliacijos (toliau – vPvB) 
produktas. Tačiau, nors biocidiniai 
produktai dažnai yra mišiniai, o kartais ir 
gaminiai, šie kriterijai taikomi tik 
medžiagoms. Todėl Reglamento (ES) Nr. 
528/2012 19 straipsnio 4 dalies c punkte 
turėtų būti paminėti biocidiniai produktai, 
kurie sudaryti, kurių sudėtyje yra arba iš 
kurių susidaro minėtus kriterijus 
atitinkančios veikliosios medžiagos.
Siekiant užtikrinti nuoseklumą tarp 
Reglamento (ES) Nr. 528/2012 ir 
Reglamento (EB) Nr. 1272/2008, 
Reglamento (ES) Nr. 528/2012 19 
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straipsnio 4 dalies b punktas taip pat 
turėtų būti iš dalies pakeistas, įtraukiant 1 
kategorijos specifinį toksiškumą 
konkrečiam organui po vienkartinio ar 
pakartotinio poveikio kaip klasifikavimo 
kriterijų siekiant neleisti suteikti leidimą 
tiekimui į rinką biocidinį produktą, 
kuriame yra tokių medžiagų, plačiosios 
visuomenės naudojimo reikmėms; 

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Reglamento (ES) Nr. 528/2012 34 
straipsnio 4 dalis turėtų būti iš dalies 
pakeista pataisant kryžminę nuorodą į 30 
straipsnį; 

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) turėtų būti atlikti kai kurie 
Reglamento (ES) Nr. 528/2012 54 
straipsnio techniniai pataisymai siekiant 
išvengti dubliavimosi tarp 54 straipsnio 1 
ir 3 dalių dėl mokesčių, taikomų pagal 80 
straipsnio 1 dalį, mokėjimo; 

Or. en
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Reglamento (ES) Nr. 528/2012 66 
straipsnio 4 dalis turėtų būti iš dalies 
pakeista pataisant kryžminę nuorodą į 67 
straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio –1 punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 528/2012
2 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1) 2 straipsnio 5 dalies b punktas 
pakeičiamas taip:
„b) biocidiniams produktams, 
naudojamiems kaip pagalbinės 
perdirbimo medžiagos, kaip apibrėžta 3 
straipsnio 1 dalies v punkte.“; 

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 528/2012
19 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) 4 dalies b punktas pakeičiamas taip:
„b) jis atitinka Reglamente (EB) 
Nr. 1272/2008 nustatytus kriterijus, 
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pagal kuriuos jis klasifikuojamas kaip: 
– medžiaga, priskiriama ūmaus 
toksiškumo prarijus pavojaus klasei (1, 
2 arba 3 kategorija), 
– medžiaga, priskiriama ūmaus 
toksiškumo per odą pavojaus klasei (1, 2 
arba 3 kategorija), 
– medžiaga, priskiriama ūmaus 
toksiškumo įkvėpus (dujos, dulkės ir 
(arba) rūkas) pavojaus klasei (1, 2 ar 3 
kategorija), 
– medžiaga, priskiriama ūmaus 
toksiškumo įkvėpus (garai) pavojaus 
klasei (1 arba 2 kategorija), 
– 1 kategorijos specifinio toksiškumo 
konkrečiam organui po vienkartinio ar 
pakartotinio poveikio medžiaga,
– 1A ar 1B kategorijos kancerogeninė 
medžiaga; 
– 1A ar 1B kategorijos mutageninė 
medžiaga, arba 
– 1A ar 1B kategorijos toksiška 
reprodukcijai medžiaga;

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 528/2012
34 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) 34 straipsnio 4 dalies antra pastraipa 
pakeičiama taip:
„Per 365 dienas nuo paraiškos 
patvirtinimo pagrindinė valstybė narė 
įvertina paraišką ir pagal 30 straipsnį ji 
parengia vertinimo ataskaitą; vertinimo 
ataskaitą ir biocido charakteristikų 
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santrauką ir išsiunčia atitinkamoms 
valstybėms narėms ir pareiškėjui.“;  

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 528/2012
54 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) 54 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip: 
„Kai būtina nustatyti veikliųjų 
medžiagų techninį lygiavertiškumą, tą 
lygiavertiškumą nustatyti siekiantis 
asmuo (pareiškėjas) pateikia Agentūrai
paraišką.“;

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 6 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 528/2012
66 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a) 66 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:
„Asmenys, kurie Agentūrai arba 
kompetentingoms institucijoms pagal šį 
reglamentą teikia su veikliąja medžiaga 
ar biocidiniu produktu susijusią 
informaciją, gali paprašyti neatskleisti 
67 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytos 
informacijos ir pagrįsti, kodėl 
informacijos atskleidimas galėtų 
pakenkti jų ar kurios nors kitos 
suinteresuotosios šalies 
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komerciniams interesams.“;

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 11 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 528/2012
89 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) 89 straipsnis iš dalies keičiamas taip: 11) 89 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
a) 2 dalies pirma pastraipa pakeičiama 
taip:

a) 2 dalis pakeičiama taip:

„Nukrypstant nuo šio reglamento 17 
straipsnio 1 dalies, 19 straipsnio 1 dalies ir 
20 straipsnio 1 dalies bei nedarant poveikio 
šio straipsnio 1 ir 3 dalių taikymui, 
valstybė narė gali dar ne ilgiau nei trejus 
metus nuo paskutinės veikliosios 
medžiagos, esančios tame biocidiniame 
produkte, patvirtinimo taikyti savo esamą 
konkretaus biocidinio produkto tiekimo 
rinkai sistemą ar praktiką. Ji gali, 
vadovaudamasi savo nacionalinėmis 
taisyklėmis, leisti savo teritorijoje tiekti 
rinkai tik biocidinius produktus, kuriuose 
yra tik esamų veikliųjų medžiagų, kurios 

„Nukrypstant nuo šio reglamento 17 
straipsnio 1 dalies, 19 straipsnio 1 dalies ir 
20 straipsnio 1 dalies bei nedarant poveikio 
šio straipsnio 1 ir 3 dalių taikymui, 
valstybė narė gali dar ne ilgiau nei trejus 
metus nuo paskutinės veikliosios 
medžiagos, esančios tame biocidiniame 
produkte, patvirtinimo taikyti savo esamą 
konkretaus biocidinio produkto tiekimo 
rinkai ar jo naudojimo sistemą ar praktiką. 
Ji gali, vadovaudamasi savo 
nacionalinėmis taisyklėmis, leisti savo 
teritorijoje tiekti rinkai ir naudoti tik 
biocidinius produktus, kuriuose yra tik 
esamų veikliųjų medžiagų, kurios:

yra įvertintos arba vertinamos pagal 2007 
m. gruodžio 4 d. Komisijos reglamentą 
(EB) Nr. 1451/2007 dėl Direktyvos 
98/8/EB 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
10 metų programos antrojo etapo*, tačiau 
kurios dar nėra patvirtintos tam produktų 
tipui, arba

a) yra įvertintos pagal 2007 m. gruodžio 4 
d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 
1451/2007 dėl Direktyvos 98/8/EB 16 
straipsnio 2 dalyje nurodytos 10 metų 
programos antrojo etapo*, tačiau kurios dar 
nėra patvirtintos tam produktų tipui;

b) yra vertinamos pagal Komisijos 
reglamentą (EB) Nr. 1451/2007, tačiau 
kurios dar nėra patvirtintos tam produktų 
tipui,

tokių medžiagų ir veikliųjų medžiagų, arba medžiagų ir veikliųjų medžiagų, 
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patvirtintų pagal šį reglamentą, derinys. patvirtintų pagal šį reglamentą, derinys.

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, jei 
priimamas sprendimas nepatvirtinti 
veikliosios medžiagos, valstybė narė gali 
toliau taikyti savo esamą biocidinių 
produktų tiekimo į rinką sistemą arba 
praktiką ne ilgiau kaip dvylika mėnesių 
nuo sprendimo nepatvirtinti veikliosios 
medžiagos dienos pagal 1 dalies trečią 
pastraipą, taip pat esamą biocidinių 
produktų naudojimo sistemą arba 
praktiką ne ilgiau kaip aštuoniolika 
mėnesių nuo to sprendimo priėmimo 
dienos.

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 11 punkto ba papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 528/2012
89 straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) 3 dalies antra pastraipa pakeičiama 
taip:
„Tuo tikslu asmenys, pageidaujantys 
teikti paraišką išduoti autorizacijos 
liudijimą to produktų tipo biocidiniams 
produktams, kurių sudėtyje nėra kitų 
veikliųjų medžiagų, išskyrus esamas 
veikliąsias medžiagas, pateikia paraišką 
išduoti autorizacijos liudijimą ne vėliau
kaip veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) 
patvirtinimo dieną. Jei biocide yra 
daugiau kaip viena veiklioji medžiaga, 
paraiška pateikiama ne vėliau nei 
paskutinės patvirtintos veikliosios 
medžiagos tam produktų tipui 
patvirtinimo dieną. 

Or. en
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 11 punkto c papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 528/2012
89 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„4. Tuo atveju, jei valstybės narės 
kompetentinga institucija nusprendžia 
atmesti pagal 3 dalį pateiktą biocidinio 
produkto autorizacijos paraišką, neišduoti 
autorizacijos liudijimo arba nustatyti tam 
tikras autorizacijos sąlygas, dėl kurių 
būtina pakeisti produktą, taikomos šios 
nuostatos: 

„4. Tuo atveju, jei valstybės narės 
kompetentinga institucija arba 
atitinkamais atvejais – Komisija
nusprendžia atmesti pagal 3 dalį pateiktą 
biocidinio produkto, kuris jau pateiktas 
rinkai, autorizacijos paraišką, neišduoti 
autorizacijos liudijimo arba nustatyti tam 
tikras autorizacijos sąlygas, dėl kurių 
būtina pakeisti tokį produktą, taikomos 
šios nuostatos: 

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 12 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 528/2012
93 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12) 93 straipsnio 2 dalies pirma ir antra 
pastraipos pakeičiamos taip:

12) 93 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„Nukrypstant nuo 17 straipsnio 1 dalies, 
valstybė narė gali toliau taikyti savo esamą 
šio straipsnio 1 dalyje nurodytų biocidinių 
produktų, dėl kurių buvo pateikta paraiška 
pagal šio straipsnio 1 dalį, tiekimo rinkai 
sistemą arba praktiką iki sprendimo, 
kuriuo produktas autorizuojamas, 
priėmimo dienos. Tuo atveju, jei 
priimamas sprendimas, kuriuo 
atsisakoma autorizuoti produktą arba 
nustatomos autorizacijos sąlygos, dėl 

„Nukrypstant nuo 17 straipsnio 1 dalies, 
valstybė narė gali toliau taikyti savo esamą 
biocidinių produktų, kurie nepatenka į 
Direktyvos 98/8/EB taikymo sritį, tačiau 
kurie patenka į šio reglamento taikymo 
sritį ir kuriuos sudaro, kurių sudėtyje yra 
arba iš kurių susidaro tik veikliosios 
medžiagos, kurios buvo tiekiamos rinkai 
arba naudojamos biodiciniuose 
produktuose iki 2013 m. rugsėjo 1 d., 
tiekimo rinkai ir naudojimo sistemą arba 
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kurių būtina pakeisti produktą, 
neautorizuotas biocidinis produktas arba, 
atitinkamais atvejais, autorizacijos sąlygų 
neatitinkantis biocidinis produktas 
nebetiekiamas rinkai praėjus 180 dienų 
po tokio sprendimo priėmimo dienos.

praktiką. Nukrypti leidžianti nuostata 
taikoma tik iki vienos iš šių datų:

Nukrypstant nuo 17 straipsnio 1 dalies, 
valstybė narė gali toliau taikyti savo 
esamą šio straipsnio 1 dalyje nurodytų 
biocidinių produktų, dėl kurių nebuvo 
pateikta paraiška pagal šio straipsnio 1 
dalį, tiekimo rinkai sistemą arba praktiką 
180 dienų po 2017 m. rugsėjo 1 d.“

a) kai paraiškos visų šių veikliųjų 
medžiagų, kurios sudaro produktą, kurių 
yra jo sudėtyje arba iš kurio susidaro 
veiklioji medžiaga, patvirtinimui 
pateikiamos atitinkamam produktų tipui 
ne vėliau kaip iki 2016 m. rugsėjo 1 d., 
taikomi 89 straipsnio 2 dalies antroje 
pastraipoje, 89 straipsnio 3 dalyje ir 89 
straipsnio 4 dalyje nustatyti terminai; 
b) kai paraiška nėra pateikiama pagal a 
punktą vienai iš veikliųjų medžiagų – iki 
2017 m. rugsėjo 1 d.“;

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 13 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 528/2012
94 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„94 straipsnis „94 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės, 
taikomos apdorotiems gaminiams

Pereinamojo laikotarpio priemonės, 
taikomos apdorotiems gaminiams

Nukrypstant nuo 58 straipsnio 2 dalies, 
gaminys, kuris yra apdorotas biocidiniu 
produktu arba kuriame yra biocidinio 
produkto, kurio sudėtyje yra tik 89 
straipsnio 2 dalyje nurodytų veikliųjų 
medžiagų, arba kurio patvirtinimo 
atitinkamam produktų tipui paraiška 
pateikta ne vėliau kaip 2016 m. rugsėjo 1 
d., arba tik tokių medžiagų ir 58 straipsnio 
2 dalyje nurodytų veikliųjų medžiagų 
derinys, gali būti pateiktas rinkai iki vienos 

Nukrypstant nuo 58 straipsnio 2 dalies, 
gaminys, kuris yra apdorotas biocidiniu 
produktu arba į kurį sąmoningai įdėta 
vienas arba daugiau biocidinių produktų, 
kurių sudėtyje yra tik 89 straipsnio 2 
dalyje nurodytų veikliųjų medžiagų, arba 
kurio patvirtinimo atitinkamam produktų 
tipui paraiška pateikta ne vėliau kaip 2016 
m. rugsėjo 1 d., arba tik tokių medžiagų ir 
veikliųjų medžiagų, kurios yra įrašytos į 
pagal 9 straipsnio 2 dalį parengtą sąrašą 
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iš šių datų: atitinkamam produktų tipui ir naudojimo 
paskirčiai arba į I priedą, derinys, gali būti 
pateiktas rinkai iki vienos iš šių datų:

1. jei nėra priimtas sprendimas 
nepatvirtinti vienos iš veikliųjų medžiagų 
naudojimo atitinkama paskirtimi, – iki 
patvirtinimo atitinkamam produktų tipui 
ir leidžiant naudoti paskutinę biocidinio 
produkto sudėtyje esančią veikliąją 
medžiagą dienos, 
2. jei yra priimtas sprendimas nepatvirtinti 
vienos iš veikliųjų medžiagų naudojimo 
atitinkama paskirtimi, – 180 dienų po tokio 
sprendimo priėmimo dienos.

1. jei yra priimtas sprendimas nepatvirtinti 
vienos iš veikliųjų medžiagų naudojimo 
atitinkama paskirtimi, – 180 dienų po tokio 
sprendimo priėmimo dienos;

2. kitais atvejais – iki patvirtinimo 
atitinkamam produktų tipui ir leidžiant 
naudoti paskutinę biocidinio produkto 
sudėtyje esančią veikliąją medžiagą, kuri 
turi būti patvirtinta, dienos.

Toliau nukrypstant nuo 58 straipsnio 2 
dalies, gaminys, kuris yra apdorotas arba 
kuriame yra biocidinio produkto, kurio 
sudėtyje yra bet kokios kitos medžiagos, 
nepaminėtos tame straipsnyje arba šio 
straipsnio 1 dalyje, gali būti pateiktas 
rinkai iki 2017 m. kovo 1 d.

Toliau nukrypstant nuo 58 straipsnio 2 
dalies, gaminys, kuris yra apdorotas arba į 
kurį sąmoningai įdėta vienas arba 
daugiau biocidinių produktų, kurių 
sudėtyje yra veikliosios medžiagos, 
nepaminėtos šio straipsnio 1 dalyje, arba 
medžiagos, kurios nėra įrašytos į pagal 9 
straipsnio 2 dalį parengtą sąrašą 
atitinkamam produktų tipui ir naudojimo 
paskirčiai arba į I priedą, gali būti 
pateiktas rinkai iki 2017 m. kovo 1 d.

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 13 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 528/2012
95 straipsnio 1 ir 2 dalys 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

95 straipsnis 95 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės, Pereinamojo laikotarpio priemonės, 
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susijusios su galimybe naudotis veikliųjų 
medžiagų dokumentacija

susijusios su galimybe naudotis veikliųjų 
medžiagų dokumentacija

1. Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. Agentūra 
viešai skelbia ir reguliariai atnaujina visų 
veikliųjų medžiagų ir visų medžiagų, iš 
kurių susidaro veiklioji medžiaga, su 
kuriomis susijęs dokumentų rinkinys, 
atitinkantis šio reglamento II priedo arba 
Direktyvos 98/8/EB IVA arba IIA priedo 
ir, atitinkamais atvejais, tos direktyvos IIIA 
priedo reikalavimus (toliau –išsamus 
dokumentų rinkinys) buvo pateiktas ir 
valstybės narės priimtas arba patvirtintas 
šiame reglamente arba toje direktyvoje 
numatyta tvarka (toliau – atitinkamos 
medžiagos). Tame sąraše nurodomi visi 
asmenys, pateikę išsamų kiekvienos 
atitinkamos medžiagos dokumentų rinkinį 
arba tokį rinkinį pateikę Agentūrai pagal 
šios dalies antrą pastraipą, ir jų vaidmuo, 
kaip nurodyta toje pastraipoje, taip pat 
medžiagos įrašymo į sąrašą data.

1. Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. Agentūra 
viešai skelbia ir reguliariai atnaujina visų 
veikliųjų medžiagų ir visų medžiagų, iš 
kurių susidaro veiklioji medžiaga, su 
kuriomis susijęs dokumentų rinkinys, 
atitinkantis šio reglamento II priedo arba 
Direktyvos 98/8/EB IVA arba IIA priedo 
ir, atitinkamais atvejais, tos direktyvos IIIA 
priedo reikalavimus („išsamus dokumentų 
rinkinys“) buvo pateiktas ir valstybės narės 
priimtas arba patvirtintas šiame reglamente 
arba toje direktyvoje numatyta tvarka 
(„atitinkamos medžiagos“). Tame sąraše 
nurodomi visi asmenys, pateikę išsamų 
kiekvienos atitinkamos medžiagos 
dokumentų rinkinį arba tokį rinkinį pateikę 
Agentūrai pagal šios dalies antrą pastraipą, 
ir jų vaidmuo, kaip nurodyta toje 
pastraipoje, taip pat produktų tipas (-ai), 
dėl kurio (-ių), pateikta paraiška ir 
medžiagos įrašymo į sąrašą data.

Sąjungoje įsisteigęs asmuo, gaminantis 
arba importuojantis atitinkamą medžiagą 
atskirai arba biocidiniuose produktuose 
(toliau – medžiagos tiekėjas), gali bet 
kuriuo metu Agentūrai pateikti išsamų 
medžiagos dokumentų rinkinį, sutikimo 
leisti naudotis išsamiu medžiagos 
dokumentų rinkiniu raštą arba nuorodą į 
išsamų medžiagos dokumentų rinkinį, 
kurio visi duomenų apsaugos laikotarpiai 
baigėsi. 

Sąjungoje įsisteigęs asmuo, gaminantis 
arba importuojantis atitinkamą medžiagą 
atskirai arba biocidiniuose produktuose 
(„medžiagos tiekėjas“), arba asmuo, 
gaminantis biocidinį produktą, kurį 
sudaro, kurio sudėtyje yra arba iš kurio 
susidaro atitinkama medžiaga, arba 
pateikiantis jį rinkai („produkto 
tiekėjas“), gali bet kuriuo metu Agentūrai 
pateikti atitinkamos medžiagos dokumentų 
rinkinį, sutikimo leisti naudotis tokiu
medžiagos dokumentų rinkiniu raštą arba 
nuorodą į tokį dokumentų rinkinį, kurio 
visi duomenų apsaugos laikotarpiai baigėsi. 

Jei į pirmoje pastraipoje nurodytą sąrašą 
nėra įrašytas atitinkamos medžiagos 
tiekėjas, Sąjungoje įsisteigęs asmuo, 
gaminantis biocidinį produktą, kurį 
sudaro, kurio sudėtyje yra arba iš kurio 
susidaro atitinkama medžiaga, arba 
pateikiantis jį rinkai (toliau – produkto 
tiekėjas), gali pateikti tokią informaciją.
Agentūra informuoja paraišką teikiantį Agentūra informuoja paraišką teikiantį 
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tiekėją apie pagal 80 straipsnio 1 dalį 
mokėtinus mokesčius ir, jei pareiškėjas 
nesumoka šių mokesčių per 30 dienų, 
paraišką atmeta. Ji apie tai informuoja tą 
tiekėją.

tiekėją apie pagal 80 straipsnio 1 dalį 
mokėtinus mokesčius ir, jei pareiškėjas 
nesumoka šių mokesčių per 30 dienų, 
paraišką atmeta. Ji apie tai informuoja tą 
tiekėją.

Gavusi pagal 80 straipsnio 1 dalį 
mokėtinus mokesčius, Agentūra priima 
paraišką ir patikrina, ar pateikta paraiška 
atitinka šios dalies antros pastraipos 
reikalavimus, ir apie tai informuoja tą 
tiekėją.

Gavusi pagal 80 straipsnio 1 dalį 
mokėtinus mokesčius, Agentūra priima 
paraišką ir patikrina, ar pateikta paraiška 
atitinka šios dalies antros pastraipos 
reikalavimus, ir apie tai informuoja tą 
tiekėją.

2. Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. rinkai 
netiekiami ir nenaudojami biocidiniai 
produktai, kuriuos sudaro, kurių sudėtyje 
yra arba iš kurių susidaro atitinkama į 1 
dalyje nurodytą sąrašą įrašyta medžiaga, 
išskyrus tuo atveju, jei medžiagos arba 
produkto tiekėjas yra įrašytas 1 dalyje 
nurodytą sąrašą.

2. Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. rinkai 
netiekiami ir nenaudojami biocidiniai 
produktai, kuriuos sudaro, kurių sudėtyje 
yra arba iš kurių susidaro atitinkama į 1 
dalyje nurodytą sąrašą įrašyta medžiaga, 
išskyrus tuo atveju, jei medžiagos arba 
produkto tiekėjas yra įrašytas į 1 dalyje 
nurodytą sąrašą dėl produktų tipų, kuriems 
priklauso produktas.“;

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 15 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 528/2012
I priedo 6 kategorija

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15) I priedo įrašas „6 kategorija“ 
pakeičiamas taip:

15) I priedo įrašas „6 kategorija“ 
pakeičiamas taip:

„6 kategorija. Medžiagos, kurių išsamus
dokumentų rinkinys pateiktas“;

„6 kategorija. Medžiagos, kurių veikliųjų 
medžiagų dokumentų rinkinį valstybė narė 
patvirtino pagal šio reglamento 7 
straipsnio 3 dalį arba priėmė tokį 
dokumentą rinkinį pagal Direktyvos 
98/8/EB 11 straipsnio 1 dalį“;

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

2012 m. gegužės 22 d. Parlamentas ir Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl 
biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo. Biocidinių produktų reglamentas reiškė 
svarbų ir esminį esamų teisės aktų dėl biocidinių produktų persvarstymą suderinant biocidinių 
produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo taisykles, kartu užtikrinant aukštą žmonių ir gyvūnų 
sveikatos bei aplinkos apsaugos lygį. 

Po reglamento priėmimo Komisija nustatė keletą techninių klaidų ir nenumatytų jo pasekmių, 
visų pirma dėl 94 ir 95 straipsniuose apibrėžtų pereinamojo laikotarpio nuostatų. Todėl 
Komisija priėmė šį pasiūlymą, kuriuo iš dalies keičiamas reglamentas, siekdama kuo greičiau 
atlikti reikiamus pataisymus ir patikslinimus, atsižvelgiant į tai, kad reglamentas pradedamas 
taikyti nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. 

Kad būtų užtikrintas būtinas teisinis aiškumas ir tikrumas valstybėms narėms, pramonei ir 
plačiajai visuomenei, pranešėjas pritaria Komisijos pasiūlymui. Be to, atsižvelgdamas į vos 
prieš dvejus metus atliktą esminę peržiūrą, pranešėjas nepritaria jokiems pakartotiniams 
politinio pobūdžio klausimų, dėl kurių susitarta per derybas dėl pirminio reglamento, 
svarstymams. 

Pranešėjas buvo informuotas, kad Komisija ir valstybės narės, nagrinėdamos šį pasiūlymą, 
kuriuo iš dalies keičiamas reglamentas, nustatė keletą papildomų techninių patikslinimų, kurie 
turėtų būti atlikti tekste. Tai susiję su sąvokos „pagalbinės perdirbimo medžiagos“ 
patikslinimu, suderinamumu su teisės aktais dėl medžiagų ir mišinių klasifikavimo, 
ženklinimo ir įpakavimo, taip pat įvairiais pataisymais dėl kryžminių nuorodų ir teksto 
rengimo patobulinimais. Pranešėjas pritaria šiems papildomiems teksto patobulinimams, todėl 
jie pateikiami kaip pakeitimai pridėtame pranešimo projekte. 


