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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu. 
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl biocidinių produktų 
tiekimo rinkai ir naudojimo
(COM(2009)0267 – C7-0036/2009 – 2009/0076(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2009)0267),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija 
pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0036/2009),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos 
sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų 
priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665),

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

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir į 
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto ir Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komiteto nuomones (A7-0000/2010),

1. priima toliau pateiktą poziciją per pirmąjį svarstymą;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) Kadangi taikant Pasaulio sveikatos 
organizacijos pesticidų vertinimo sistemą 
(angl. WHO Pesticide Evaluation 
Scheme, WHOPES) užtikrinamas 
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veiksmingas insekticidų tyrimas ir jų 
poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, 
pagal šią sistemą pripažįstamos galutinės 
rekomendacijos laikymasis turėtų būti 
prilyginamas produktų autorizacijai pagal 
šią direktyvą. 

Or. de

Pagrindimas
Išvengiama nereikalingo darbo dubliavimosi.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Siekiant atsižvelgti į specifinį 
biocidinių produktų pobūdį ir į tai, kad 
naudojami pagal siūlomą paskirtį jie kelia 
mažą riziką, ir paskatinti biocidinių 
produktų, kuriuose būtų naudojamos 
naujos veikliosios medžiagos, kūrimą, 
tikslinga nustatyti, kad tokių produktų 
autorizacijos liudijimai būtų išduodami 
Bendrijos lygmeniu.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Siekiama suderinti su 33 straipsnio pakeitimu. 

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Siekiant, kad būtų lengviau tiekti 
biocidinius produktus vidaus rinkai ir 
nereiktų papildomų ekonominių sąnaudų ir 
laiko nacionaliniams autorizacijos 
liudijimams atskirose valstybėse narėse 

(24) Siekiant, kad būtų lengviau tiekti 
biocidinius produktus vidaus rinkai ir 
nereiktų papildomų ekonominių sąnaudų ir 
laiko nacionaliniams autorizacijos 
liudijimams atskirose valstybėse narėse 



PR\805468LT.doc 7/69 PE438.377v02-00

LT

gauti, Komisija, atsižvelgdama į patirtį, 
įgytą įgyvendinant Bendrijos autorizacijos 
liudijimų išdavimo nuostatas, gali 
nuspręsti Bendrijos autorizacijos tvarką 
taikyti ir kitiems biocidiniams produktams.

gauti, Komisija nusprendė Bendrijos 
autorizacijos tvarką taikyti visiems 
biocidiniams produktams.

Or. de

Pagrindimas

Siekiama suderinti su 33 straipsnio pakeitimu. 

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pareiškėjai, kurie investavo lėšų, kad 
paremtų veikliosios medžiagos įrašymą į 
I priedą arba biocidinio produkto 
autorizaciją pagal šio reglamento nuostatas, 
turėtų galėti dalį savo investicijos 
susigrąžinti gaudami tinkamą 
kompensaciją kaskart, kai jiems 
priklausančia informacija, kurią jie pateikė 
paremdami tokią autorizaciją ar medžiagos 
įrašymą į I priedą, pasinaudojama vėlesnių 
pareiškėjų labui.

Pareiškėjai, kurie investavo lėšų, kad 
paremtų veikliosios medžiagos įrašymą į 
I priedą arba biocidinio produkto 
autorizaciją pagal šio reglamento ir (arba) 
Direktyvos 98/8/EB nuostatas, turėtų galėti 
dalį savo investicijos susigrąžinti gaudami 
tinkamą kompensaciją kaskart, kai jiems 
priklausančia informacija, kurią jie pateikė 
paremdami tokią autorizaciją ar medžiagos 
įrašymą į I priedą, pasinaudojama vėlesnių 
pareiškėjų labui.

Or. de

Pagrindimas

Būtina atsižvelgti į pareiškėjus, kurie investavo lėšų tuo metu, kai buvo taikoma ankstesnė 
sistema. 

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49) Siekiant užtikrinti, kad visa 
nuosavybėje esanti informacija, pateikta 

(Šis pakeitimas variantui lietuvių kalba 
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remiant veikliosios medžiagos įrašymą į 
I priedą arba biocidinio produkto 
autorizaciją, būtų apsaugota nuo jos 
pateikimo momento ir siekiant išvengti 
situacijų, kai tam tikra informacija būtų 
neapsaugota, nuostata dėl informacijos 
apsaugos laikotarpių turėtų būti taikoma ir 
pagal Direktyvą 98/8/EB pateiktai 
informacijai.

įtakos neturi.)

Or. de

Pagrindimas

Šis pakeitimas variantui lietuvių kalba įtakos neturi.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(51) Labai svarbu mažinti bandymų su 
gyvūnais skaičių ir užtikrinti, kad 
bandymai būtų atliekami atsižvelgiant į 
produkto paskirtį ir naudojimą. Pareiškėjai 
turėtų dalytis bandymų su stuburiniais 
gyvūnais duomenimis už tinkamą 
kompensaciją ir neatlikti tokių pačių 
bandymų. Jei duomenų savininkas ir 
numatomas pareiškėjas nesutaria dėl 
dalijimosi bandymų su stuburiniais 
gyvūnais duomenimis, Agentūra turėtų 
leisti numatomam pareiškėjui naudotis
tyrimų duomenimis, nepažeidžiant 
sprendimo dėl kompensacijos, kurį priima 
nacionaliniai teismai. Reikėtų sukurti 
Bendrijos registrą, į kurį būtų įrašoma 
tokių bandymų duomenų savininkų 
kontaktinė informacija ir kuriuo galėtų 
naudotis visos institucijos, kad galėtų 
informuoti numatomus pareiškėjus.

(51) Labai svarbu mažinti bandymų su 
gyvūnais skaičių ir užtikrinti, kad 
bandymai su biocidiniais produktais ir 
(arba) su biocidiniuose produktuose 
esančiomis veikliosiomis medžiagomis
būtų atliekami atsižvelgiant į produkto 
paskirtį ir naudojimą. Pareiškėjai turėtų 
dalytis bandymų su stuburiniais gyvūnais 
duomenimis už tinkamą kompensaciją ir 
neatlikti tokių pačių bandymų. Jei 
duomenų savininkas ir numatomas 
pareiškėjas nesutaria dėl dalijimosi 
bandymų su stuburiniais gyvūnais 
duomenimis, Agentūra turėtų leisti 
numatomam pareiškėjui naudotis tyrimų 
duomenimis, nepažeidžiant sprendimo dėl 
kompensacijos, kurį priima nacionaliniai 
teismai. Reikėtų sukurti Bendrijos registrą, 
į kurį būtų įrašoma tokių bandymų 
duomenų savininkų kontaktinė informacija 
ir kuriuo galėtų naudotis visos institucijos, 
kad galėtų informuoti numatomus 
pareiškėjus.
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Or. de

Pagrindimas

Siekiama patikslinti, kad reikėtų keistis ne tik duomenimis apie produktus, bet ir apie 
veikliąsias medžiagas.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
61 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Siekiama suderinti su 33 straipsnio pakeitimu. 

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
61 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(61a) Vykstant tolesnei technologijų 
pažangai, kosmetikos gaminiuose gali būti 
naudojama daugiau nanomedžiagų. 
Norint užtikrinti aukšto lygio vartotojų 
apsaugą, laisvą prekių judėjimą ir 
gamintojų teisinį tikrumą, būtina 
tarptautiniu lygmeniu nustatyti bendrą 
nanomedžiagų apibrėžtį. Sąjunga turėtų 
siekti susitarti dėl šios apibrėžties 
atitinkamuose tarptautiniuose forumuose. 
Jei būtų pasiektas toks susitarimas, 
reikėtų atitinkamai pakoreguoti šiame 
reglamente pateikiamą nanomedžiagų 
apibrėžtį. Šiuo metu nepakanka 
informacijos apie su nanomedžiagų 
naudojimu susijusią riziką. Norint geriau 
įvertinti nanomedžiagų saugą, Vartotojų 
saugos mokslinis komitetas (VSMK), 
bendradarbiaudamas su susijusiomis 
institucijomis, turėtų pateikti bandymų 
metodikos, pagal kurią būtų atsižvelgiama 
į nanomedžiagų ypatumus, gaires.
Komisija turėtų nuolat peržiūrėti 
nanomedžiagas reglamentuojančias 
nuostatas, atsižvelgdama į mokslo 
pažangą.

Or. de
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
61 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(61b) Atsižvelgdama į poveikį, kurį 
aplinkai gali daryti vandenyje esantys 
puvimą stabdantys produktai, Komisija 
turi tarptautiniu lygmeniu dėti pastangas, 
kad visame pasaulyje būtų ratifikuota 
Tarptautinė konvencija dėl laivuose 
naudojamų žalingų apsaugos nuo 
užsiteršimo sistemų kontrolės ir kad 
minėtoji konvencija būtų suderinta su 
šiuo reglamentu.

Or. de

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Šio reglamento tikslas – užtikrinti 
aukštą žmonių ir gyvūnų sveikatos bei 
aplinkos apsaugos lygį ir pagerinti vidaus 
rinkos veikimą suderinant biocidinių 
produktų ir pateikimo į rinką ir 
naudojimo taisykles. Šio reglamento 
nuostatos grindžiamos atsargumo 
principu, pagal kurį siekiama apsaugoti 
žmonių ir gyvūnų sveikatą bei aplinką. 

Or. de

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad atliekant biocidų autorizaciją, juos parduodant ir naudojant būtų 
laikomasi atsargumo principo siekiant aukšto žmonių ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos 
apsaugos lygio. 
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Pakeitimas 11

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka) 2000 m. spalio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2000/60/EB, nustatanti 
Bendrijos veiksmų vandens politikos 
srityje pagrindus;

Or. de

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. 18 produktų tipo biocidiniai produktai, 
pagaminti laikantis galutinės 
rekomendacijos, pripažįstamos pagal 
Pasaulio sveikatos organizacijos pesticidų 
vertinimo sistemą (angl. WHO Pesticide 
Evaluation Scheme, WHOPES), laikomi 
autorizuotais pagal šio reglamento 
VII skirsnį. Atitinkamai taikomi 
38 ir 57 straipsniai.

Or. de

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) biocidiniai produktai – veikliosios 
medžiagos arba mišiniai, kurių sudėtyje yra 
viena arba daugiau veikliųjų medžiagų, 
tokio pavidalo, kokio jie tiekiami 

a) biocidiniai produktai – veikliosios 
medžiagos arba mišiniai, kurių sudėtyje yra 
viena arba daugiau veikliųjų medžiagų, 
tokio pavidalo, kokio jie tiekiami 
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naudotojui, ir kuriais naikinamas, 
sulaikomas, daromas nekenksmingas bet 
kuris kenksmingasis organizmas, 
išvengiama jo poveikio arba jis kitaip 
kontroliuojamas cheminėmis ar 
biologinėmis priemonėmis.

naudotojui, ir kurie visų pirma skirti 
naikinti, sulaikyti, daryti nekenksmingu
bet kurį kenksmingąjį organizmą, išvengti
jo poveikio arba jį kitaip kontroliuoti 
cheminėmis ar biologinėmis priemonėmis.

Or. de

Pagrindimas

Siekiama patikslinti, kad apdorotos medžiagos ir gaminiai, kurie turi išorinį biocidinį poveikį 
(pvz., apdoroti tinkleliai nuo uodų), yra biocidiniai produktai ir turi būti atitinkamai 
autorizuojami.   

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

f) susirūpinimą kelianti medžiaga – bet 
kuri cheminė medžiaga, išskyrus veikliąją, 
kuriai būdingas neigiamas poveikis 
žmonėms, gyvūnams ar aplinkai ir kurios 
esamos ar susidarančios koncentracijos 
biocidiniame produkte pakanka tokio 
poveikio rizikai sukelti. Tokia medžiaga, 
jei nėra kitų priežasčių nerimauti, 
remiantis Direktyva 67/548/EEB 
dažniausiai būtų priskiriama pavojingų 
medžiagų grupei ir jos kiekis biocidiniame 
produkte leidžia vadinti tą produktą 
pavojingu, kaip apibrėžta pagal 
Direktyvos 1999/45/EB arba Reglamento 
(EB) Nr. 1272/2008 nuostatas; 

Or. de

Pagrindimas

Ši apibrėžtis pateikta Direktyvoje 98/8/EB ir įtraukiama siekiant aiškumo.
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

k) apdorota medžiaga arba gaminys –
cheminė medžiaga, mišinys, medžiaga arba 
gaminys, kuris apdorotas arba į kurį įdėta 
vienas arba daugiau biocidinių produktų;

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimas, susijęs su žodžiu „gaminys“, variantui lietuvių kalba įtakos neturi.  
Pagal šią apibrėžtį išplečiama apdorotų gaminių arba medžiagų sąvoka, siekiant atsižvelgti į 
gaminius, į kuriuos dedama konservantų, pvz., dažus, ir į gaminius, kurie turi išorinį poveikį, 
pvz. tinkleliai nuo uodų. Vertinimas atliekamas atsižvelgiant į chemines medžiagas.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies n punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

n) autorizacijos liudijimas – nacionalinis 
arba Bendrijos autorizacijos liudijimas;

n) autorizacijos liudijimas – nacionalinis 
arba Bendrijos autorizacijos liudijimas, 
pirminis autorizacijos liudijimas, antrinis 
autorizacijos liudijimas arba papildomas 
autorizacijos liudijimas;

Or. de

Pagrindimas

Būtina papildyti apibrėžtį atsižvelgiant į 18, 37a (naujas), 37b (naujas), 39, 40 ir 41 
straipsniuose vartojamas naujas sąvokas  pirminis autorizacijos liudijimas, antrinis 
autorizacijos liudijimas ir papildomas autorizacijos liudijimas.
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Pakeitimas 17

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

na) „pirminis autorizacijos liudijimas“ 
pagal 23 arba 35 straipsnius išduotas 
administracinis dokumentas;

Or. de

Pakeitimas 18

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

nb) „antrinis autorizacijos liudijimas“ 
administracinis dokumentas, kuriuo 
valstybė narė arba Komisija pirminio 
autorizacijos liudijimo turėtojui suteikia 
teisę tiekti rinkai ir naudoti tą patį 
biocidinį produktą kitu prekiniu 
pavadinimu.

Or. de

Pakeitimas 19

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

nc) „papildomas autorizacijos liudijimas“ 
 administracinis dokumentas, kuriuo 
valstybė narė arba Komisija, remdamosi 
pirminiu autorizacijos liudijimu ir 
pirminio autorizacijos liudijimo turėtojo 
sutikimu, suteikia teisę tiekti rinkai ir 
naudoti biocidinį produktą kitu prekiniu 
pavadinimu.
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Or. de

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies p punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

p) apibrėžiamoji sudėtis – panašios 
paskirties biocidinių produktų, kurių 
sudėtis skiriasi nuo jų pamatinio biocidinio 
produkto ir kurie turi tų pačių veikliųjų 
medžiagų su tomis pačiomis 
specifikacijomis, grupės sudėtis, kai 
neatsižvelgiant į produktų sudėties 
pokyčius nepadidėja jų keliama rizika, 
palyginti su pamatiniu biocidiniu 
produktu, ir užtikrinamas nustatytas 
veiksmingas poveikis tiksliniams 
organizmams.

Or. de

Pagrindimas

Itin svarbu, kad nepadidėtų keliama rizika, palyginti su pamatiniu biocidiniu produktu, ir kad 
ir toliau būtų daromas nustatytas veiksmingas poveikis tiksliniams organizmams.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies q punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

q) sutikimas – duomenų savininko (-ų) 
pasirašyto dokumento, kuriuo duomenų 
savininkas (-ai) patvirtina sutinkąs (-antys), 
kad kompetentingos institucijos, Europos 
cheminių medžiagų agentūra arba Komisija 
naudotų tuos duomenis vertindamos 
veikliąją medžiagą arba išduodamos 
autorizacijos liudijimus, originalas;

q) sutikimas – duomenų savininko (-ų) 
arba jų įgalioto atstovo pasirašyto 
dokumento, kuriuo duomenų savininkas (-
ai) patvirtina sutinkąs (-antys), kad 
paskirtoji kompetentinga institucija, 
Europos cheminių medžiagų agentūra arba 
Komisija naudotų tuos duomenis 
vertindamos veikliąją medžiagą arba 
išduodamos autorizacijos liudijimus 
trečiosioms šalims, originalas;
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Or. de

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme pateikta sąvokos „sutikimas“ apibrėžtis nepakankamai tiksli.

Pakeitimas 22

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ua) „nanomedžiaga“ – sąmoningai 
gaminama medžiaga, kurios vienas ar 
daugiau matmenų lygus ar mažesnis nei 
100 nm arba kuri sudaryta iš atskirų 
vidaus ar išorės funkcinių dalių ir 
daugelio šių dalių vienas ar daugiau 
matmenų lygus ar mažesnis nei 100 nm, 
įskaitant struktūras, aglomeratus arba 
agregatus, kurių dydis gali viršyti 100 nm, 
tačiau kurie išlaiko šias savybes, būdingas 
nanodydžio medžiagomis:
i) savybes, susijusias su didele dalimi 
specialaus atitinkamos medžiagos 
paviršiaus;
ii) specialias fizines ir chemines savybes, 
kurios skiriasi nuo tos pačios medžiagos, 
kuri nėra nanopavidalo, savybių.

Or. de

Pakeitimas 23

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ub) gamintojas –

 veikliosios medžiagos, pagamintos 
Bendrijoje ir pateiktos į rinką atveju, šios 
veikliosios medžiagos gamintojas arba 
Bendrijoje įsisteigęs asmuo, gamintojo 
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paskirtas savo vieninteliu atstovu šio 
reglamento tikslais;
 veikliosios medžiagos, pagamintos už 
Bendrijos ribų, atveju, asmuo, įsisteigęs 
Bendrijoje ir šios veikliosios medžiagos 
gamintojo paskirtas savo vieninteliu 
atstovu šio reglamento tikslais, arba, jeigu 
toks asmuo nebuvo paskirtas, šios 
veikliosios medžiagos importuotojas į 
Bendriją;
 jeigu biocidinis produktas pagamintas 
už Bendrijos ribų, asmuo, įsisteigęs 
Bendrijoje ir šio biocidinio produkto 
gamintojo paskirtas jo vieninteliu atstovu 
šio reglamento tikslais arba, jeigu toks 
asmuo nebuvo paskirtas, šio biocidinio 
produkto importuotojas į Bendriją.

Or. de

Pagrindimas

Atsižvelgiant į naują 83 straipsnio formuluotę būtina pateikti sąvokos „gamintojas“ apibrėžtį. 
Ši apibrėžtis atitinka 2000 m. rugsėjo 7 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1896/2000 dėl 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų 16 straipsnio 
2 dalyje nurodytos programos pirmojo etapo. 

Pakeitimas 24

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

uc) „profesionalus naudotojas“  bet 
kuris fizinis arba juridinis asmuo, kuris 
savo profesinėje veikloje naudoja 
biocidus. 

Or. de



PR\805468LT.doc 19/69 PE438.377v02-00

LT

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies įvadas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Prireikus kartu su veikliąja medžiaga į 
I priedą įrašomos ir visos taikytinos iš šių 
sąlygų:

(3) Prireikus kartu su veikliąja medžiaga ir
veikliosios medžiagos standartinio 
šaltinio, skirto nustatyti techninį 
lygiavertiškumą pagal 3 straipsnio 
1 dalies u punktą, apibrėžtimi į I priedą 
įrašomos ir visos taikytinos iš šių sąlygų:

Or. de

Pagrindimas

Svarbu nustatyti I priede aprašytų veikliųjų medžiagų ir duomenų, kuriais remiantis šios 
medžiagos buvo įrašytos į I priedą, sąsają. Be to, siekiant nustatyti cheminę tapatybę svarbi 
izomerinė sudėtis.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) cheminės tapatybės apibūdinimas 
stereoizomerų požiūriu;

Or. de

Pagrindimas

Svarbu nustatyti I priede aprašytų veikliųjų medžiagų ir duomenų, kuriais remiantis šios 
medžiagos buvo įrašytos į I priedą, sąsają. Be to, siekiant nustatyti cheminę tapatybę svarbi 
izomerinė sudėtis.
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Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1) Į I priedą neįrašomos šios veikliosios 
medžiagos:

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

a) veikliosios medžiagos, kurios pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 yra 
klasifikuojamos arba atitinka kriterijus, 
kad būtų klasifikuojamos kaip 1A arba 1B 
kategorijos kancerogenai;

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

b) veikliosios medžiagos, kurios pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 yra 
klasifikuojamos arba atitinka kriterijus, 
kad būtų klasifikuojamos kaip 1A arba 
1B kategorijos mutagenai;

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

c) veikliosios medžiagos, kurios pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 yra 
klasifikuojamos arba atitinka kriterijus, 
kad būtų klasifikuojamos kaip 1A ar 
1B kategorijos toksiškai veikiančiomis 
reprodukciją medžiagomis;

d) veikliosios medžiagos, kurios, kaip 
nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 
57 straipsnio f dalyje, ardo endokrininę 
sistemą. Iki 2015 m. birželio 30 d. 
Komisija, naudodamasi galiomis priimti 
deleguotuosius aktus pagal 
XY straipsnius, patvirtina priemones, 
susijusias su konkrečiais moksliniais 
kriterijais, skirtais endokrininės sistemos 
ardomosioms savybėms nustatyti. Kol bus 
priimti šie kriterijai, laikoma, kad 
medžiagos, kurios pagal Reglamento (EB) 
Nr. 1272/2008/EEB nuostatas 
priskiriamos arba turi būti priskiriamos 
2 kancerogeninių medžiagų kategorijai 
arba 2 toksiškų reprodukcijai medžiagų 
kategorijai, turi endokrininės sistemos 
ardomųjų savybių. Be to, gali būti 
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laikoma, kad medžiagos, kurios pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1272/2008/EEB 
nuostatas priskiriamos arba turi būti 
priskiriamos 2 toksiškų reprodukcijai 
medžiagų kategorijai ir kurios daro 
toksinį poveikį endokrininiams organams, 
turi šių endokrininės sistemos ardomųjų 
savybių;
e) patvarios, bioakumuliacinės ir 
toksiškos veikliosios medžiagos;
f) labai patvarios ir didelės 
bioakumuliacijos veikliosios medžiagos;
g) patvarieji organiniai teršalai, kaip 
numatyta pagal 2004  m. balandžio 29 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 850/2004 dėl 
patvariųjų organinių teršalų1. 

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

1 OL L 229, 2004 6 29, p. 5.

Or. de

(perkeliama ir iš dalies keičiama 5 straipsnio 2 dalis)

Pagrindimas

Atmetimo kriterijai turėtų atitikti atsargumo principą. 

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei tenkinama bent viena iš 1 dalyje 
nustatytų sąlygų, į I priedą įrašomos šios 
veikliosios medžiagos:

2. Nepaisant 4 straipsnio 1 dalies 
nuostatų, 2 dalyje nurodytos veikliosios 
medžiagos gali būti įrašytos į I priedą, jei 
tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

a) veikliosios medžiagos, kurios pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 yra 
klasifikuojamos arba atitinka kriterijus, 

a) žmonių arba aplinkos sąlytis su ta 
biocidiniame produkte esančia veikliąja 
medžiaga įprastinėmis naudojimo 
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kad būtų klasifikuojamos kaip 
1A arba 1B kategorijos kancerogenai;

sąlygomis yra labai mažas, ypač, jei 
produktas naudojamas uždaroje sistemoje 
arba griežtai kontroliuojamomis 
sąlygomis;

(b) veikliosios medžiagos, kurios pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 yra 
klasifikuojamos arba atitinka kriterijus, 
kad būtų klasifikuojamos kaip 
1A arba 1B kategorijos mutagenai;

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

c) veikliosios medžiagos, kurios pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 yra 
klasifikuojamos arba atitinka kriterijus, 
kad būtų klasifikuojamos kaip 
1A ar 1B kategorijos toksiškai 
veikiančiomis reprodukciją medžiagomis;

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

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

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

Or. de

(perkeliama ir iš dalies keičiama 5 straipsnio 1 dalis)

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) Bet kuris numatomas pareiškėjas, 
siekdamas, kad veiklioji medžiaga būtų 
įrašyta į I priedą, turėtų prašyti Agentūros 
pateikti šią informaciją:
 ar dar nepateikta paraiška įrašyti tokią 
pačią veikliąją medžiagą į I priedą; 
 ar į I priedą nėra įrašyta tokia pati 
veiklioji medžiaga;
 ar tokia pati medžiaga nėra registruota 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006;
2) Bet kuris numatomas pareiškėjas, 
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pateikdamas Agentūrai paklausimą, 
turėtų nurodyti šią informaciją:
a) informaciją apie savo tapatybę, kaip 
nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 
VI priedo 1 skirsnyje, išskyrus 
1.2 ir 1.3 punktus; 
b) informaciją apie veikliosios medžiagos 
tapatybę, kaip nurodyta Reglamento (EB) 
Nr. 1907/2006 VI priedo 2 skirsnyje;
c) kokie duomenų pateikimo reikalavimai 
būtų taikomi kalbant apie naujus 
bandymus su stuburiniais gyvūnais, 
kuriuos jis turėtų atlikti;
d) kokie duomenų pateikimo reikalavimai 
būtų taikomi kalbant apie kitus naujus 
bandymus, kuriuos jis turėtų atlikti.
3) Jei tokia pati veiklioji medžiaga nėra 
įrašyta į I priedą arba nėra registruota 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, 
Agentūra apie tai atitinkamai informuoja 
numatomą pareiškėją. 
4) Jei jau buvo pateikta paraiška įtraukti 
tokią pačią veikliąją medžiagą į I priedą 
arba jei tokia pati veiklioji medžiaga jau 
įrašyta į I priedą ar registruota pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, 
Agentūra nedelsdama informuoja 
numatomą pareiškėją apie ankstesnių 
pareiškėjų ir registruotojų pavadinimus 
(arba vardus, pavardes) ir adresus, taip 
pat apie informacijos tyrimų santraukas 
ar išsamias tyrimų santraukas, jei tokios 
santraukos jau buvo pateiktos.    
5) Tuo pat metu Agentūra praneša 
ankstesniems pareiškėjams arba 
registruotojams numatomo pareiškėjo, 
siekiančio įtraukti medžiagą į I priedą, 
pavadinimą (arba vardą, pavardę) ir 
adresą. Pagal šio reglamento XI skyrių su 
numatomu pareiškėju dalijamasi turimais 
bandymų su stuburiniais gyvūnais 
duomenimis.

Or. de

Pagrindimas

Ši procedūra būtina siekiant užtikrinti, kad nebūtų kartojami bandymai su stuburiniais 
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gyvūnais ir vykdomi II priede nustatyti duomenų pateikimo reikalavimai. Nuostatos dėl 
pareigos pateikti paklausimą perimamos iš REACH reglamento, kadangi Agentūrai turės 
reikiamas technines galimybes ir kompetenciją šiai procedūrai vykdyti.   

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) veikliosios medžiagos dokumentų 
rinkinys, atitinkantis II priede nustatytus 
reikalavimus, arba sutikimas naudotis 
tokiu dokumentų rinkiniu; 

Or. de

Pagrindimas

Gali būti, kad pareiškėjai nėra duomenų, kurie būtini paraiškai pagrįsti, savininkai. 

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bent vieno tipinio biocidinio produkto, 
kuriame yra veikliosios medžiagos, 
dokumentų rinkinys, atitinkantis III priede 
nustatytus reikalavimus.

(b) bent vieno tipinio biocidinio produkto, 
kuriame yra veikliosios medžiagos, 
dokumentų rinkinys, atitinkantis III priede 
nustatytus reikalavimus, arba sutikimas 
naudotis tokiu dokumentų rinkiniu.

Or. de

Pagrindimas

Gali būti, kad pareiškėjai nėra duomenų, kurie būtini paraiškai pagrįsti, savininkai.
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Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Agentūra kiekvienai paraiškai 
suteikia jos pateikimo numerį, kuris 
naudojamas visoje su paraiška susijusioje 
korespondencijoje iki tol, kol veiklioji 
medžiaga įrašoma į I priedą, ir pateikimo 
datą, kuri yra paraiškos gavimo 
Agentūroje data.

Or. de

Pagrindimas

Greta nuorodos apie susijusią įmonę įrašant veikliąsias medžiagas į I priedą, individualios 
informacijos kaupimas yra tinkama ir veiksminga priemonė siekiant užkirsti kelią pasinaudoti 
kitų pasiekimais ir sudaryti sąlygas, kad atsipirktų įmonių investicijos. Be to, tokiu būdu 
didinamas skaidrumas ir lengviau keistis duomenimis.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies įvadas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Per du mėnesius nuo paraiškos gavimo 
Agentūra patvirtina paraišką, jei ji atitinka 
šiuos reikalavimus:

(3) Per tris savaites nuo paraiškos gavimo 
Agentūra patvirtina paraišką, jei ji atitinka 
šiuos reikalavimus:

Or. de

Pagrindimas

Agentūra turi laikytis tokių pačių terminų paraiškai patvirtinti, kaip numatyta REACH 
reglamente (20 straipsnis). Gali būti skiriama papildomai laiko, kad visi duomenys būtų 
įtraukti į Bendrijos registrą. Vis dėlto dėl šios priežasties neturi būti uždelsiamas vertinimo 
procesas.
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Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Per du mėnesius nuo papildomos 
informacijos gavimo Agentūra 
nusprendžia, ar pateiktos papildomos 
informacijos užtenka paraiškai patvirtinti.

Per tris savaites nuo papildomos 
informacijos gavimo Agentūra 
nusprendžia, ar pateiktos papildomos 
informacijos užtenka paraiškai patvirtinti.

Or. de

Pagrindimas

Agentūra turi laikytis tokių pačių terminų paraiškai patvirtinti, kaip numatyta REACH 
reglamente (20 straipsnis). Gali būti skiriama papildomai laiko, kad visi duomenys būtų 
įtraukti į Bendrijos registrą. Vis dėlto dėl šios priežasties neturi būti uždelsiamas vertinimo 
procesas.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) Per du mėnesius nuo paraiškos 
gavimo datos Agentūra suteikia unikalų 
identifikavimo kodą visai dokumentų 
rinkinyje esančiai informacijai. 

Or. de

Pagrindimas

Agentūra turi laikytis tokių pačių terminų paraiškai patvirtinti, kaip numatyta REACH 
reglamente (20 straipsnis). Gali būti skiriama papildomai laiko, kad visi duomenys būtų 
įtraukti į Bendrijos registrą. Vis dėlto dėl šios priežasties neturi būti uždelsiamas vertinimo 
procesas.
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Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) Gavusi Agentūros nuomonę, Komisija 
priima sprendimą dėl paraiškos įrašyti 
veikliąją medžiagą į I priedą. Tas 
sprendimas, kuriuo siekiama iš dalies 
pakeisti neesmines šio reglamento 
nuostatas jį papildant, priimamas taikant 
72 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.

5) Gavusi Agentūros nuomonę, Komisija 
priima sprendimą dėl paraiškos įrašyti 
veikliąją medžiagą į I priedą. Tas 
sprendimas, kuriuo siekiama iš dalies 
pakeisti neesmines šio reglamento 
nuostatas jį papildant, priimamas taikant 
72 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu. Jei Komisija 
nusprendžia įrašyti veikliąją medžiagą į 
I priedą, nurodomi pareiškėjų 
pavadinimai (arba vardai, pavardės) .

Or. de

Pagrindimas

Veikliosios medžiagos įrašymas į I priedą nurodant susijusią įmonę yra tinkama ir veiksminga 
priemonė siekiant užkirsti kelią pasinaudoti kitų pasiekimais, kadangi šiuo atveju įmanoma 
greitai identifikuoti įmonę, kuri siekė įrašyti veikliąją medžiagą. Tik šios įmonės gali duoti 
sutikimą naudotis dokumentų rinkiniu, susijusiu su veikliąja medžiaga.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) Kai priimamas sprendimas įrašyti 
veikliąją medžiagą į I priedą, Agentūra 
atitinkamai veikliajai medžiagai suteikia 
registravimo numerį, susietą su medžiaga 
ir pareiškėju. Agentūra nedelsdama 
praneša registravimo numerį ir medžiagos 
įrašymo datą atitinkamam pareiškėjui. Šis 
numeris naudojamas visoje tolesnėje su 
veikliąja medžiaga susijusioje 
korespondencijoje ir išduodant produkto 
autorizacijos liudijimą pagal šio 
reglamento IV skyrių. 
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Or. de

Pagrindimas

Veikliosios medžiagos įrašymas į I priedą nurodant susijusią įmonę yra tinkama ir veiksminga 
priemonė siekiant užkirsti kelią pasinaudoti kitų pasiekimais, kadangi šiuo atveju įmanoma 
greitai identifikuoti įmonę, kuri siekė įrašyti veikliąją medžiagą. Tik šios įmonės gali duoti 
sutikimą naudotis dokumentų rinkiniu, susijusiu su veikliąja medžiaga.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Veikliosios medžiagos įrašymas į I priedą nurodant susijusią įmonę yra tinkama ir veiksminga 
priemonė siekiant užkirsti kelią pasinaudoti kitų pasiekimais, kadangi šiuo atveju įmanoma 
greitai identifikuoti įmonę, kuri siekė įrašyti veikliąją medžiagą, be to, sumažinama 
biurokratinė našta.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

veikliosios medžiagos įrašą I priede, jei yra 
rimtų įtarimų, kad ji nebeatitinka 
4 straipsnyje nurodytų reikalavimų. Ji 
peržiūri įrašą taip pat ir tais atvejais, kai 
yra požymių, kad 2000 m. spalio 23 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2000/60/EB, nustatančios 
Bendrijos veiksmų vandens politikos 
srityje pagrindus1 4 straipsnio 1 dalies 
a punkto iv papunktyje ir b punkto 
i papunktyje bei 7 straipsnio 2 ir 3 dalyse 
nustatyti tikslai gali būti nepasiekti. Jei 
tokie įtarimai pasitvirtina, Komisija priima 
sprendimą, kuriuo iš dalies keičiamas 
veikliosios medžiagos įrašas I priede arba 
ji iš to priedo išbraukiama.
1 OL L 327, 2000 12 22, p. 1.

Or. de

Pagrindimas
Sąsaja su Vandens pagrindų direktyva.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkrečios valstybės narės nacionalinio 
autorizacijos liudijimo paraiška teikiama 
tos valstybės narės kompetentingai 
institucijai (toliau – gaunančioji 
kompetentinga institucija).  

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas
Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) turi atlikti pirminį visų paraiškų tvirtinimą.
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Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrijos autorizacijos liudijimo paraiška 
teikiama Agentūrai. 

Bendrijos autorizacijos liudijimo paraiška 
teikiama Agentūrai. Pareiškėjas, gavęs 
išankstinį valstybės narės sutikimą, gali 
prašyti, kad patikrinimą atliktų ši valstybė 
narė. Šiuo atveju jis nurodo Agentūrai už 
paraiškos vertinimą atsakingą 
vertinančiąją kompetentingą instituciją, 
kaip nurodyta 22 straipsnyje.  

Or. de

Pagrindimas
Siekiama konkrečiais atvejais užtikrinti bendradarbiavimą su nacionalinėmis institucijomis, 
ypač kalbant apie MVĮ.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jame esančios veikliosios medžiagos yra 
įrašytos į I priedą ir laikomasi visų tame 
priede nurodytų toms veikliosioms 
medžiagoms taikomų sąlygų;

a) jame esančios veikliosios medžiagos yra 
įrašytos į I priedą, pagal 8 straipsnio 
5a dalį joms suteiktas registravimo 
numeris ir laikomasi visų tame priede 
nurodytų toms veikliosioms medžiagoms 
taikomų sąlygų;

Or. de

Pagrindimas

Siekiama suderinti su 8 straipsnio 5a dalyje numatyta vertinimo procedūra.
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Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Žodis „pobūdis“ nėra pakankamai tikslus. Sąvoka „cheminė tapatybė“ tinkamesnė veikliajai 
medžiagai apibūdinti.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) buvo atliktas specialus rizikos aplinkai 
ir sveikatai patikrinimas, jei biocidiniame 
produkte naudojamos nanomedžiagos. 

Or. de

Pagrindimas

Nanomedžiagų savybės skiriasi nuo tokių pačių medžiagų, kurios nėra nanopavidalo, savybių. 
Atsižvelgiant į tai, būtina atlikti specialų biocidų, kuriuose yra nanomedžiagų, keliamos 
rizikos patikrinimą. 
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Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) Atliekant vertinimą, ar laikomasi 
1 dalies b punkte nurodytų kriterijų, 
informacija, jei įmanoma, gaunama 
naudojant jau turimus duomenis apie 
susirūpinimą keliančią medžiagą, kurios 
yra biocidiniame produkte, siekiant 
užtikrinti, kad bandymų su gyvūnais būtų 
atliekama kuo mažiau. Esant galimybei, 
turėtų būti taikomos 
Direktyvos 1999/45/EB arba 
Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 
nuostatos siekiant nustatyti kenksmingą 
biocidinio produkto poveikį ir atlikti 
susijusį rizikos vertinimą.

Or. de

Pagrindimas

Siekiama išvengti nereikalingų bandymų su stuburiniais gyvūnais. Suderinama su nuostatomis 
dėl ribinių koncentracijos verčių siekiant parengti medžiagos cheminės saugos ataskaitą.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies 2 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b) Vertinimas, ar biocidinis produktas 
atitinka 1 dalies b ir c punktuose 
nustatytus kriterijus, neprivalomas 
biocidinio produkto sudėtyje esančiai 
medžiagai, kurios koncentracija 
biocidiniame produkte yra mažesnė nei 
mažiausia iš Reglamento (EB) 
Nr. 1907/2006 14 straipsnio 2 dalies 
af punktuose nurodytų verčių.

Or. de



PR\805468LT.doc 33/69 PE438.377v02-00

LT

Pagrindimas

Siekiama išvengti nereikalingų bandymų su stuburiniais gyvūnais. Be to, suderinama su 
nuostatomis dėl ribinių koncentracijos verčių siekiant parengti medžiagos cheminės saugos 
ataskaitą.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) Apibrėžiamosios sudėties atveju gali 
būti leidžiama sumažinti veikliosios 
medžiagos pamatiniame biocidiniame 
produkte procentinę dalį ir (arba) keisti 
vienos ar daugiau neveikliųjų medžiagų 
procentinę sudėtį, ir (arba) vieną ar 
daugiau neveikliųjų medžiagų keisti 
kitomis, keliančiomis tokią pačią arba 
mažesnę riziką.

6) Apibrėžiamosios sudėties atveju galimi 
šie sudėties skirtumai, palyginti su 
pamatiniu biocidiniu produktu:

a) neįtraukti vienos veikliosios medžiagos 
tuo atveju, kai pamatinio biocidinio 
produkto sudėtyje yra mažiausiai dvi 
veikliosios medžiagos;
b) sumažinti veikliųjų medžiagų
procentinę dalį;  
c) neįtraukti vienos ar daugiau 
neveikliųjų medžiagų; 
d) keisti vienos ar daugiau neveikliųjų 
medžiagų procentinę sudėtį;
e) vieną ar daugiau neveikliųjų medžiagų 
keisti kitomis.

Or. de

Pagrindimas

Biocidiniame produkte gali būti daugiau nei viena veiklioji medžiaga.
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Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a) Komisija, laikydamasi 72 straipsnio 
2 dalyje nurodytos tvarkos, turėtų 
parengti technines ir mokslines produktų 
autorizacijos gaires, ypač atsižvelgdama į 
suderintus duomenų pateikimo 
reikalavimus, vertinimo procedūrą ir 
valstybių narių sprendimus.  

Or. de

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti vienodą reglamento įgyvendinimą.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Autorizacijos paraišką teikiantis asmuo 
kartu pateikia tokius dokumentus:

1. Pirminės autorizacijos paraišką 
teikiantis asmuo kartu pateikia tokius 
dokumentus:

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas atsižvelgiant į naujas sąvokas.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) visų produktų, kurie nėra mažos rizikos 
biocidiniai produktai, atveju – II priedo 

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

reikalavimus atitinkančių kiekvienos 
biocidiniame produkte esančios veikliosios 
medžiagos dokumentų rinkinį arba 
sutikimą naudotis tokiu dokumentų 
rinkiniu ir pagal 8 straipsnio 5a dalį 
suteiktą registravimo numerį;

Or. de

Pagrindimas

Siekiama suderinti su 8 straipsnio 5a dalyje numatyta vertinimo procedūra. Kalbant apie 
mažos rizikos produktus, kurių sudėtyje yra veikliųjų medžiagų, įrašytų į I priedą arba 
vertinamų siekiant įrašyti į I priedą, turėtų būti suteikta prieiga prie duomenų apie veikliąją 
medžiagą. Vis dėlto neturi būti pažeista į I priedą įrašytų veikliųjų medžiagų nuosavybės 
teisės ir duomenų apsauga.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) kai į I priedą įrašoma mažos rizikos 
biocidinio produkto sudėtyje esanti 
veiklioji medžiaga, jai būtina taip pat 
suteikti atitinkamą registravimo numerį. 
Sutikimas turi būti pateikiamas, jei nėra 
pasibaigęs atitinkamas informacijos 
apsaugos laikotarpis, kaip numatyta pagal 
49 straipsnį.

Or. de

Pagrindimas

Siekiama suderinti su 8 straipsnio 5a dalyje numatyta vertinimo procedūra. Kalbant apie 
mažos rizikos produktus, kurių sudėtyje yra veikliųjų medžiagų, įrašytų į I priedą arba 
vertinamų siekiant įrašyti į I priedą, turėtų būti suteikta prieiga prie duomenų apie veikliąją 
medžiagą. Vis dėlto neturi būti pažeista į I priedą įrašytų veikliųjų medžiagų nuosavybės 
teisės ir duomenų apsauga.
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Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) Teikiant paraišką sumokami 
70 straipsnyje numatyti mokesčiai.

2) Teikiant pirminės autorizacijos paraišką 
sumokami 70 straipsnyje numatyti 
mokesčiai.

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas atsižvelgiant į naujas sąvokas.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3) Agentūra gali reikalauti, kad 
nacionalinio autorizacijos liudijimo 
paraiška būtų pateikta valstybės narės, 
kurioje yra ta kompetentinga institucija, 
valstybine kalba.

Or. de

Pagrindimas

Jei visos paraiškos bus teikiamos ECHA ir jos tvirtinamos, ši Agentūra bus vienintelė 
gaunančioji kompetentinga institucija.
Turėtų pakakti valstybės narės vienos valstybinės kalbos.
Visose kitose Komisijos pasiūlymo nuostatose gaunančioji kompetentinga institucija, kuri 
priima ir tvirtina paraiškas, turėtų būti pakeista į Agentūrą. 
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Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) 72 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka 
Komisija parengia technines 
rekomendacijas, kad būtų lengviau taikyti 
1 dalies d punktą. Techninės 
rekomendacijos skelbiamos Europos 
Sąjungos oficialiojo leidinio „C“ serijoje.

5) 72 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka 
Komisija parengia technines 
rekomendacijas, kad būtų lengviau taikyti 
1 dalies d punktą. Komisija, laikydamasi 
72 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos, 
turėtų parengti technines ir mokslines 
gaires ir priemones, kuriomis visų pirma 
MVĮ būtų siekiama padėti teikti paraiškas 
autorizacijos liudijimui gauti pagal 
18, 19 ir 20 straipsnius. Techninės 
rekomendacijos skelbiamos Europos 
Sąjungos oficialiojo leidinio „C“ serijoje.

Or. de

Pagrindimas

Atsižvelgiama į tai, kad itin svarbios Komisijos konsultacijos ir gairės, teikiamos MVĮ, 
kadangi šios įmonės greičiausiai neturi reikiamų išteklių ir žinių, būtinų šio reglamento 
reikalavimams įgyvendinti.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) kokybinė ir kiekybinė produkto sudėtis 
(jį sudarančios veikliosios ir neveikliosios 
medžiagos), kurią būtina žinoti norint 
tinkamai naudoti biocidinį produktą;

e) kokybinė ir kiekybinė produkto sudėtis 
(jį sudarančios veikliosios ir neveikliosios 
medžiagos), atsižvelgiant į 16 straipsnio 
2b punkte (naujam) nurodytas ribines 
koncentracijos vertes, kai šią informaciją 
būtina žinoti norint tinkamai naudoti 
biocidinį produktą;

Or. de
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Pagrindimas

Šis apribojimas turėtų padėti užtikrinti, kad būtų atskleidžiama kuo mažiau konfidencialios 
informacijos.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) veikliųjų medžiagų gamintojai 
(pavadinimai ir adresai nurodant ir 
gamybos vietas);

g) veikliųjų medžiagų gamintojai 
(pavadinimai ir adresai nurodant ir įmonių 
buveines) ir veikliosios medžiagos 
registravimo numeris pagal 8 straipsnio 
5a dalį;

Or. de

Pagrindimas

Jei veikliosios medžiagos gamintojas autorizuotas atsižvelgiant į įrašą I priede, gamybos 
vieta turi būti konfidenciali ir jos neturėtų būti reikalaujama nurodyti siekiant autorizuoti 
biocidinį produktą. Siekiama suderinti su 8 straipsnio 5a dalyje numatyta vertinimo 
procedūra.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) Per vieną mėnesį nuo 15 straipsnyje 
nurodytos nacionalinio autorizacijos 
liudijimo paraiškos gavimo gaunančioji 
kompetentinga institucija patvirtina 
paraišką, jei ji atitinka šiuos 
reikalavimus:
a) pateikta 18 straipsnyje nurodyta 
informacija;
b) sumokėtas 70 straipsnyje numatyti 
mokesčiai.
Tvirtinant paraišką nevertinama jokių 
pateiktų duomenų ar prašymo pritaikyti 
duomenų pateikimo reikalavimus 

1) Už biocidinio produkto tiekimą rinkai 
atsakingas asmuo arba jo atstovas 
pateikia nacionalinio arba Bendrijos 
autorizacijos liudijimo paraišką Agentūrai 
ir praneša jai savo pasirinktos valstybės 
narės kompetentingos institucijos, kuri 
bus atsakinga už paraiškos vertinimą 
(toliau – vertinančioji kompetentinga 
institucija), pavadinimą. Per tris savaites 
nuo paraiškos gavimo Agentūra praneša 
vertinančiajai kompetentingai institucijai, 
kad paraiška yra prieinama Agentūros 
duomenų bazėje.
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pagrindimo kokybė ar tinkamumas.

Or. de

Pagrindimas
ECHA turi atlikti pirminį visų paraiškų visoje Bendrijoje tvirtinimą, kad vertinančios 
kompetentingos institucijos galėtų visą savo dėmesį skirti paraiškoms vertinti. Šiuo metu, kai 
vertinančiosios kompetentingos institucijos tikrina ir administracinius, ir mokslinius paraiškų 
aspektus, kai kurios procedūros vykdomos nenuosekliai. Agentūra turi laikytis tokių pačių 
terminų paraiškai patvirtinti, kaip numatyta REACH reglamente (20 straipsnis).

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) Jei gaunančioji kompetentinga 
institucija mano, kad paraiška yra 
neišsami, ji informuoja pareiškėją, kokios 
papildomos informacijos trūksta, kad 
paraiška būtų patvirtinta, ir nustato 
pagrįstą terminą, iki kurio turi būti 
pateikta tokia informacija. Per vieną 
mėnesį nuo papildomos informacijos 
gavimo gaunančioji kompetentinga 
institucija nusprendžia, ar pateiktos 
papildomos informacijos užtenka 
paraiškai patvirtinti. Jei pareiškėjas iki 
nustatyto termino nepateikia 
pareikalautos informacijos, gaunančioji 
kompetentinga institucija atmeta paraišką 
ir apie tai informuoja pareiškėją.

2) Per tris savaites nuo paraiškos gavimo 
Agentūra patvirtina paraišką, jei ji 
atitinka šiuos reikalavimus: 

a) pateikta 18 straipsnyje nurodyta 
informacija;
b) sumokėtas 70 straipsnyje numatyti 
mokesčiai. Tvirtinant paraišką 
nevertinama jokių pateiktų duomenų ar 
prašymo pritaikyti duomenų pateikimo 
reikalavimus pagrindimo kokybė ar 
tinkamumas.

Or. de

Pagrindimas

ECHA turi atlikti pirminį visų paraiškų visoje Bendrijoje tvirtinimą, kad vertinančios 
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kompetentingos institucijos galėtų visą savo dėmesį skirti paraiškoms vertinti. Šiuo metu, kai 
vertinančiosios kompetentingos institucijos tikrina ir administracinius, ir mokslinius paraiškų 
aspektus, kai kurios procedūros vykdomos nenuosekliai. Agentūra turi laikytis tokių pačių 
terminų paraiškai patvirtinti, kaip numatyta REACH reglamente (20 straipsnis).

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) Jei, tvirtindama paraišką pagal 1 dalį, 
gaunančioji kompetentinga institucija 
nusprendžia, kad paraiška yra išsami, ji 
nedelsdama apie tai informuoja 
pareiškėją.

3) Jei, Agentūros manymu, paraiška yra 
neišsami, ji informuoja pareiškėją, kokios 
papildomos informacijos trūksta, kad 
paraiška būtų patvirtinta, ir nustato 
pagrįstą terminą, iki kurio turi būti 
pateikta tokia informacija. Per tris 
savaites nuo papildomos informacijos 
gavimo datos Agentūra nusprendžia, ar 
pateiktos papildomos informacijos 
užtenka paraiškai patvirtinti. Jei 
pareiškėjas iki nustatyto termino 
nepateikia pareikalautos informacijos, 
Agentūra atmeta paraišką ir apie tai 
informuoja pareiškėją bei vertinančiąją 
kompetentingą instituciją. Tokiais atvejais 
pareiškėjui sugrąžinama pagal 
70 straipsnį Agentūrai sumokėto 
mokesčio dalis.

Or. de

Pagrindimas

ECHA turi atlikti pirminį visų paraiškų visoje Bendrijoje tvirtinimą, kad vertinančios 
kompetentingos institucijos galėtų visą savo dėmesį skirti paraiškoms vertinti. Šiuo metu, kai 
vertinančiosios kompetentingos institucijos tikrina ir administracinius, ir mokslinius paraiškų 
aspektus, kai kurios procedūros vykdomos nenuosekliai. Agentūra turi laikytis tokių pačių 
terminų paraiškai patvirtinti, kaip numatyta REACH reglamente (20 straipsnis).
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Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) Agentūros sprendimai, priimti pagal 
3 dalies trečią pastraipą, gali būti 
apskundžiami vadovaujantis 
67 straipsniu.

Or. de

Pagrindimas

ECHA turi atlikti pirminį visų paraiškų visoje Bendrijoje tvirtinimą, kad vertinančios 
kompetentingos institucijos galėtų visą savo dėmesį skirti paraiškoms vertinti. Šiuo metu, kai 
vertinančiosios kompetentingos institucijos tikrina ir administracinius, ir mokslinius paraiškų 
aspektus, kai kurios procedūros vykdomos nenuosekliai.
Agentūra turi laikytis tokių pačių terminų paraiškai patvirtinti, kaip numatyta REACH 
reglamente (20 straipsnis).

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b) Jei Agentūra, tvirtindama paraišką 
pagal 2 dalį, Agentūra nusprendžia, kad ji 
išsami, apie tai Agentūra nedelsdama 
informuoja pareiškėją ir vertinančiąją 
kompetentingą instituciją.

Or. de

Pagrindimas

ECHA turi atlikti pirminį visų paraiškų visoje Bendrijoje tvirtinimą, kad vertinančios 
kompetentingos institucijos galėtų visą savo dėmesį skirti paraiškoms vertinti. Šiuo metu, kai 
vertinančiosios kompetentingos institucijos tikrina ir administracinius, ir mokslinius paraiškų 
aspektus, kai kurios procedūros vykdomos nenuosekliai.
Agentūra turi laikytis tokių pačių terminų paraiškai patvirtinti, kaip numatyta REACH 
reglamente (20 straipsnis).
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Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) Jei biocidinio produkto sudėtyje esanti 
medžiaga jau registruota pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 siekiant 
naudoti ją biocidiniuose produktuose, 
vertinančioji kompetentinga institucija 
šios medžiagos dar kartą nevertina. 

Or. de

Pagrindimas

Siekiama išvengti nereikalingo darbo dubliavimosi.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) Bendrijos mastu gali būti autorizuojami 
šių kategorijų biocidiniai produktai:

1) Bendrijos mastu gali būti autorizuojami 
visi biocidiniai produktai, kurie naudojami 
iš esmės panašiais būdais ir sąlygomis.

a) biocidiniai produktai, kurių sudėtyje 
yra viena ar daugiau naujų veikliųjų 
medžiagų;
b) mažos rizikos biocidiniai produktai.

Or. de

Pagrindimas

Bendrijos autorizacijos liudijimą turėtų būti galima suteikti visų rūšių produktams, taigi taip 
pat ir tiems produktams, kurių sudėtyje yra vien tik senų veikliųjų medžiagų. Viena vertus, dėl 
to gerokai sumažėja administracinės pareiškėjo ir valstybės narės sąnaudos. Kita vertus, 
išplėtus šių nuostatų taikymą nebus pernelyg apsunkinta sistema, kadangi veikliųjų medžiagų 
įrašymas į I priedą susietas su peržiūros programa. 
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Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) Po to, kai Komisija pateiks 
54 straipsnio 4 dalyje minimą šio 
reglamento įgyvendinimo ataskaitą, ir 
atsižvelgiant į patirtį, sukauptą išduodant 
Bendrijos autorizacijos liudijimus, 
Komisija gali šio straipsnio 1 dalį 
papildyti kitomis biocidinių produktų 
kategorijomis.
Tos priemonės, skirtos neesminėms šio 
reglamento nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, priimamos taikant 72 straipsnio 
4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą 
su tikrinimu.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Bendrijos autorizacijos liudijimą turėtų būti galima suteikti visų rūšių produktams, taigi taip 
pat ir tiems produktams, kurių sudėtyje yra vien tik senų veikliųjų medžiagų. Viena vertus, dėl 
to gerokai sumažėja administracinės pareiškėjo ir valstybės narės sąnaudos. Kita vertus, 
išplėtus šių nuostatų taikymą nebus pernelyg apsunkinta sistema, kadangi veikliųjų medžiagų 
įrašymas į I priedą susietas su peržiūros programa.

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

34 straipsnis
Paraiškos teikimas ir tvirtinimas

1) Už biocidinio produkto tiekimą rinkai 
atsakingas asmuo arba jo atstovas 
pateikia Bendrijos autorizacijos liudijimo 
paraišką Agentūrai ir praneša jai jo 

Išbraukta.
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pasirinktos valstybės narės 
kompetentingos institucijos, kuri bus 
atsakinga už paraiškos vertinimą (toliau –
vertinančioji kompetentinga institucija), 
pavadinimą. Per vieną mėnesį nuo 
paraiškos gavimo Agentūra praneša 
vertinančiajai kompetentingai institucijai, 
kad paraiška yra prieinama Agentūros 
duomenų bazėje.
2) Per du mėnesius nuo paraiškos gavimo 
Agentūra patvirtina paraišką, jei ji 
atitinka šiuos reikalavimus: a) pateikta 
18 straipsnyje nurodyta informacija; b) 
sumokėtas 70 straipsnyje numatyti 
mokesčiai. Tvirtinant paraišką 
nevertinama jokių pateiktų duomenų ar 
prašymo pritaikyti duomenų pateikimo 
reikalavimus pagrindimo kokybė ar 
tinkamumas.
(3) Jei, Agentūros manymu, paraiška yra 
neišsami, ji informuoja pareiškėją, kokios 
papildomos informacijos trūksta, kad 
paraiška būtų patvirtinta, ir nustato 
pagrįstą terminą, iki kurio turi būti 
pateikta tokia informacija. Per du 
mėnesius nuo papildomos informacijos 
gavimo Agentūra nusprendžia, ar 
pateiktos papildomos informacijos 
užtenka paraiškai patvirtinti. Jei 
pareiškėjas iki nustatyto termino 
nepateikia pareikalautos informacijos, 
Agentūra atmeta paraišką ir apie tai
informuoja pareiškėją bei vertinančiąją 
kompetentingą instituciją. Tokiais atvejais 
pareiškėjui sugrąžinama pagal 
70 straipsnį Agentūrai sumokėto 
mokesčio dalis. 
(4) Agentūros sprendimai, priimti pagal 
3 dalies trečią pastraipą, gali būti 
apskundžiami vadovaujantis 
67 straipsniu.
(5) Jei, tvirtindama paraišką pagal 2 dalį, 
Agentūra nusprendžia, kad ji išsami, apie 
tai Agentūra nedelsdama informuoja 
pareiškėją ir vertinančiąją kompetentingą 
instituciją.

Or. de
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Pagrindimas

Naujajame 22 straipsnyje numatytos tos pačios taisyklės, susijusios su paraiškų pateikimu ir 
tvirtinimu ir nacionaliniam, ir Bendrijos autorizacijos liudijimui gauti. Taigi 34 straipsnis 
nebereikalingas.

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) Jei biocidinio produkto sudėtyje esanti 
medžiaga jau registruota pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 siekiant 
naudoti ją biocidiniuose produktuose, 
vertinančioji kompetentinga institucija 
šios medžiagos dar kartą nevertina.

Or. de

Pagrindimas

Siekiama išvengti nereikalingo darbo dubliavimosi.

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) Gavusi vertinimo išvadas, Agentūra per 
devynis mėnesius parengia ir pateikia 
Komisijai nuomonę apie biocidinio 
produkto autorizacijos liudijimo išdavimą. 

3) Gavusi vertinimo išvadas, Agentūra per 
tris mėnesius parengia ir pateikia Komisijai 
nuomonę apie biocidinio produkto 
autorizacijos liudijimo išdavimą.

Or. de

Pagrindimas

Devynerių mėnesių laikotarpis, skirtas Agentūrai parengti ir pateikti nuomonę, yra pernelyg 
ilgas, kadangi ši nuomonė grindžiama vertinančiosios  institucijos atliktu esamu vertinimu. 
Trys mėnesiai būtų tinkamesnis laikotarpis.
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Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
37 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

37a straipsnis
Antriniai autorizacijos liudijimai 

1) Pirminio autorizacijos liudijimo 
turėtojas arba pirminio autorizacijos 
liudijimo paraišką teikiantis asmuo gali 
pateikti Agentūrai paraišką to paties 
biocidinio produkto antriniam 
autorizacijos liudijimui gauti. 
2. Antrinio autorizacijos liudijimo 
paraišką teikiantis asmuo kartu su 
paraiška pateikia šiuos duomenis ir 
dokumentus:   
a) pirminio autorizacijos liudijimo numerį 
arba, jei pirminis autorizacijos liudijimas 
dar neišduotas, paraiškos numerį;  
b) biocidinio produkto prekinį 
pavadinimą; 
c) kokybinę ir kiekybinę produkto sudėtį 
(jį sudarančias veikliąsias ir neveikliąsias 
medžiagas), atsižvelgiant į 16 straipsnio 
2b punkte (naujam) nurodytas ribines 
koncentracijos vertes, kai šią informaciją 
būtina žinoti norint tinkamai naudoti 
biocidinį produktą; 
d) taikytinas dozes ir naudojimo 
instrukcijas; 
e) naudotojų kategorijas.
3. Agentūra patvirtina paraišką pagal 
22 straipsnį.
4. Jei, tvirtindama paraišką pagal 3 dalį, 
Agentūra nusprendžia, kad ji išsami, apie 
tai ji nedelsdama informuoja pareiškėją, 
vertinančiąją kompetentingą instituciją, 
kuri išdavė pirminį autorizacijos 
liudijimą, arba, jei prašoma išduoti 
antrinį Bendrijos autorizacijos liudijimą, 
taip pat ir Komisiją.
5. Jei jau išduotas pirminis autorizacijos 
liudijimas, vertinančioji kompetentinga 
institucija arba, jei prašoma išduoti 
antrinį Bendrijos autorizacijos liudijimą, 
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Komisija per vieną mėnesį nuo 
patvirtinimo datos priima sprendimą dėl 
paraiškos. Jei pirminis autorizacijos 
liudijimas dar neišduotas, vertinančioji 
kompetentinga institucija arba, jei 
prašoma išduoti antrinį Bendrijos 
autorizacijos liudijimą, Komisija per vieną 
mėnesį nuo pirminio autorizacijos 
liudijimo išdavimo datos priima 
sprendimą dėl paraiškos.
6. Jei paaiškėja, kad norint įvertinti 
biocidinio produkto panašumą reikia 
papildomos informacijos, vertinančioji 
kompetentinga institucija arba, jei 
prašoma išduoti antrinį Bendrijos 
autorizacijos liudijimą, Komisija prašo 
pareiškėjo pateikti šią informaciją.
5 dalyje nustatytas vieno mėnesio 
laikotarpio sustabdomas nuo tokio 
prašymo pateikimo dienos iki tos dienos, 
kurią gaunama informacija.
7. Kai tik vertinančioji kompetentinga 
institucija arba, jei prašoma išduoti 
antrinį Bendrijos autorizacijos liudijimą, 
Komisija patvirtina antrinį autorizacijos 
liudijimą, ji suteikia atskirą autorizacijos 
liudijimo numerį ir įtraukia į Bendrijos 
biocidinių produktų registrą su paraiška 
susijusius administracinius sprendimus.  
8. Nepaisant pagal 2 dalį pateiktos 
informacijos, antriniam autorizacijos 
liudijimui galioja pirminiame 
autorizacijos liudijime nurodytos 
biocidinio produkto tiekimo rinkai ir 
naudojimo sąlygos.

Or. de

Pagrindimas

Kai kuriose ES valstybėse narėse šiuo metu priimta taikyti įvairių rūšių autorizacijos leidimų 
sistemą, kad būtų leista ir sudarytos palankesnės sąlygos prekiauti tais pačiais produktais 
kitais prekiniais pavadinimais ir kad tai galėtų daryti kitos įmonės. Kadangi antriniai ir 
papildomi autorizacijos liudijimai yra išimtinai administracinio ir techninio pobūdžio 
dokumentai, nebūtina dar kartą vertinti poveikio žmonių sveikatai arba aplinkai.
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Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
37 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

37b straipsnis
Papildomi autorizacijos liudijimai

1) Papildomas autorizacijos liudijimas 
gali būti išduotas remiantis pirminiu 
autorizacijos liudijimu.
2) Kai prašoma išduoti papildomą 
autorizacijos liudijimą, pareiškėjas 
pateikia atitinkamą paraišką Agentūrai. 
3) Papildomo autorizacijos liudijimo 
paraišką teikiantis asmuo kartu su 
paraiška pateikia šiuos duomenis ir 
dokumentus:
a) pirminio autorizacijos liudijimo numerį 
arba, jei pirminis autorizacijos liudijimas 
dar neišduotas, paraiškos numerį;
b) pareiškėjo pavadinimą (arba vardą, 
pavardę) ir adresą;
c) rašytinį pirminio autorizacijos liudijimo 
turėtojo sutikimą;
d) kokybinę ir kiekybinę produkto sudėtį 
(jį sudarančias veikliąsias ir neveikliąsias 
medžiagas), atsižvelgiant į 16 straipsnio 
2b punkte (naujam) nurodytas ribines 
koncentracijos vertes, kai šią informaciją 
būtina žinoti norint tinkamai naudoti 
biocidinį produktą;
e) taikytinas dozes ir naudojimo 
instrukcijas;
f) naudotojų kategorijas;
4) Agentūra patvirtina paraišką pagal 
22 straipsnį.
5) Jei, tvirtindama paraišką pagal 4 dalį, 
Agentūra nusprendžia, kad ji išsami, apie 
tai ji nedelsdama informuoja pareiškėją, 
vertinančiąją kompetentingą instituciją, 
kuri išdavė pirminį autorizacijos 
liudijimą, arba, jei prašoma išduoti 
papildomą Bendrijos autorizacijos 
liudijimą, taip pat ir Komisiją.
6) Jei jau išduotas pirminis autorizacijos 
liudijimas, vertinančioji kompetentinga 
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institucija arba, jei prašoma išduoti 
papildomą Bendrijos autorizacijos 
liudijimą, Komisija per vieną mėnesį nuo 
patvirtinimo datos priima sprendimą dėl 
paraiškos. Jei pirminis autorizacijos 
liudijimas dar neišduotas, vertinančioji 
kompetentinga institucija arba, jei 
prašoma išduoti papildomą Bendrijos 
autorizacijos liudijimą, Komisija per vieną 
mėnesį nuo pirminio autorizacijos 
liudijimo išdavimo datos priima 
sprendimą dėl paraiškos.
7) Jei paaiškėja, kad norint įvertinti 
biocidinio produkto panašumą reikia 
papildomos informacijos, vertinančioji 
kompetentinga institucija arba, jei 
prašoma išduoti papildomą Bendrijos 
autorizacijos liudijimą, Komisija prašo 
pareiškėjo pateikti šią informaciją. 
6 dalyje nustatytas vieno mėnesio 
laikotarpio sustabdomas nuo tokio 
prašymo pateikimo dienos iki tos dienos, 
kurią gaunama informacija.
8) Kai tik vertinančioji kompetentinga 
institucija arba, jei prašoma išduoti 
papildomą Bendrijos autorizacijos 
liudijimą, Komisija patvirtina papildomą 
autorizacijos liudijimą, ji suteikia atskirą 
autorizacijos liudijimo numerį ir įtraukia į 
Bendrijos biocidinių produktų registrą su 
paraiška susijusius administracinius 
sprendimus.  
9) Nepaisant pagal 3 dalį pateiktos 
informacijos, papildomam autorizacijos 
liudijimui galioja pirminiame 
autorizacijos liudijime nurodytos 
biocidinio produkto tiekimo rinkai ir 
naudojimo sąlygos.

Or. de

Pagrindimas

Kai kuriose ES valstybėse narėse šiuo metu priimta taikyti įvairių rūšių autorizacijos leidimų 
sistemą, kad būtų leista ir sudarytos palankesnės sąlygos prekiauti tais pačiais produktais 
kitais prekiniais pavadinimais ir kad tai galėtų daryti kitos įmonės. Kadangi antriniai ir 
papildomi autorizacijos liudijimai yra išimtinai administracinio ir techninio pobūdžio 
dokumentai, nebūtina dar kartą vertinti poveikio žmonių sveikatai arba aplinkai.
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Pakeitimas 70

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) pokyčiai, susiję su veikliosios 
medžiagos šaltiniu arba sudėtimi.

Or. de

Pagrindimas

Būtina pranešti apie pokyčius, susijusius su veikliosios medžiagos, naudojamos biocidiniuose 
produktuose, šaltiniu, kadangi šie pokyčiai gali turėti įtakos produkto saugai.

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionalinį autorizacijos liudijimą 
išdavusi kompetentinga institucija arba, jei 
išduotas Bendrijos autorizacijos 
liudijimas, Komisija panaikina 
autorizacijos liudijimą tokio liudijimo 
turėtojo argumentuotu prašymu. Jei 
prašoma panaikinti Bendrijos autorizacijos 
liudijimą, paraiška teikiama Agentūrai.

Autorizacijos liudijimą išdavusi 
kompetentinga institucija panaikina 
autorizacijos liudijimą tokio liudijimo 
turėtojo argumentuotu prašymu. Jei 
prašoma panaikinti Bendrijos autorizacijos 
liudijimą, su juo susijusį antrinį arba 
papildomą autorizacijos liudijimą,
paraiška teikiama Agentūrai.

Or. de

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) Pirminio autorizacijos liudijimo 
keitimas jo turėtojo prašymu galioja taip 
pat ir susijusiems antriniams bei 
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papildomiems autorizacijos liudijimams.

Or. de

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) Šio straipsnio 1 dalyje numatyti 
kriterijai ir tvarka grindžiami principu, 
kad atsižvelgiant į numatomo keitimo 
mastą taikomos skirtingos keitimo 
procedūros, pvz., supaprastinta pranešimo 
procedūra taikoma šiais atvejais:
a) administraciniai autorizacijos liudijimo 
pakeitimai;
b) biocidinio produkto keitimas, 
neviršijant leistinų pokyčių, kaip apibrėžta 
pagal galiojančią autorizuotą 
apibrėžiamąją sudėtį;
c) prekyba nauju biocidiniu produktu, 
kuris atitinka galiojančią autorizuotą 
apibrėžiamąją sudėtį;
d) smulkūs biocidinio produkto 
pakeitimai, kurie neturi neigiamos įtakos 
rizikos lygiui arba produkto 
veiksmingumui.

Or. de

Pagrindimas

Būtina patikslinti, kad reikėtų taikyti skirtingas keitimo procedūras, atsižvelgiant į tai, kokiu 
mastu numatoma keisti biocidinį produktą arba kokios svarbos bus šis keitimas (didesni arba 
mažesni pakeitimai), palyginti su originaliu autorizacijos liudijimu.
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Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) Apdoroti gaminiai ir medžiagos 
paženklinami etikete, kurioje pateikiama 
tokia informacija:

(Šis pakeitimas variantui lietuvių kalba 
įtakos neturi.)

Or. de

Pagrindimas

Šis pakeitimas variantui lietuvių kalba įtakos neturi.

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) visų veikliųjų medžiagų, kurios 
naudotos gaminiams ar medžiagoms 
apdoroti arba kurių įdėta į gaminius ar 
medžiagas, pavadinimai;

(Šis pakeitimas variantui lietuvių kalba 
įtakos neturi.)

Or. de

Pagrindimas

Šis pakeitimas variantui lietuvių kalba įtakos neturi.

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jei aktualu, biocidinės savybės, kurių 
įgavo apdoroti gaminiai ar medžiagos;

b) biocidinės savybės, kurių įgavo 
apdorotos medžiagos arba gaminiai, jei jų 
sudėtyje esantis biocidinis produktas turės 
tiesioginio sąlyčio su žmonėmis ir aplinka.

Or. de
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Pagrindimas

Siekiama patikslinti, kad apdorotoms medžiagoms ir gaminiams, kurie turi išorinio poveikio, 
taikomi griežtesni ženklinimo reikalavimai.

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) visos biocidinio produkto autorizacijos 
liudijime įrašytos pavojingumo ar 
atsargumo frazės. 

d) visos biocidinio produkto autorizacijos 
liudijime įrašytos pavojingumo ar 
atsargumo frazės, jei biocidinis produktas 
turės tiesioginio sąlyčio su žmonėmis ir 
aplinka.

Or. de

Pagrindimas

Siekiama patikslinti, kad apdorotoms medžiagoms ir gaminiams, kurie turi išorinio poveikio, 
taikomi griežtesni ženklinimo reikalavimai.

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Etiketė yra aiškiai matoma, lengvai 
perskaitoma ir pakankamai patvari. Jei 
būtina dėl apdoroto gaminio ar medžiagos 
dydžio arba funkcinės paskirties, etiketė 
spausdinama ant apdoroto gaminio ar
medžiagos pakuotės, naudojimo instrukcijų 
ar garantijos.

Etiketė yra aiškiai matoma, lengvai 
perskaitoma, pakankamai patvari ir 
spausdinama ant medžiagos ar gaminio, 
arba ant apdorotos medžiagos arba 
gaminio pakuotės, naudojimo instrukcijų 
ar garantijos.

Or. de

Pagrindimas

Siekiama patikslinti, kad apdorotoms medžiagoms ir gaminiams, kurie turi išorinio poveikio, 
taikomi griežtesni ženklinimo reikalavimai.
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Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) paskesnis pareiškėjas turi pirmojo 
pareiškėjo raštišką sutikimą naudotis ta 
informacija,

a) paskesnis pareiškėjas turi pirmojo 
pareiškėjo raštišką sutikimą pagal 
50 straipsnį naudotis ta informacija,

Or. de

Pagrindimas

Pirmasis pareiškėjas nebūtinai yra duomenų savininkas. Be to, turėtų būti numatyta galimybė, 
kad atsižvelgiant į dalijimąsi duomenimis arba bendrą duomenų parengimą duomenų 
savininkas yra arba juo gali tapti antrasis pareiškėjas arba antroji įmonė. Taigi veikėjai, 
kurie yra susiję su įrašu I priede ir kuriems jau suteiktos teisės remtis duomenų rinkinyje 
esančia informacija, neturėtų kiekvieną kartą įrodinėti, ar jie iš tikrųjų yra duomenų 
savininkai.

Pakeitimas 80

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) paskesnis pareiškėjas taip pat yra 
duomenų savininkas.

Or. de

Pagrindimas

Pirmasis pareiškėjas nebūtinai yra duomenų savininkas. Be to, turėtų būti numatyta galimybė, 
kad atsižvelgiant į dalijimąsi duomenimis arba bendrą duomenų parengimą duomenų 
savininkas yra arba juo gali tapti antrasis pareiškėjas arba antroji įmonė. Taigi veikėjai, 
kurie yra susiję su įrašu I priede ir kuriems jau suteiktos teisės remtis duomenų rinkinyje 
esančia informacija, neturėtų kiekvieną kartą įrodinėti, ar jie iš tikrųjų yra duomenų 
savininkai.
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Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) 2 dalyje nurodytą sąrašą Agentūra 
įrašo į Duomenų apie biocidus mainų 
registrą.

4) Visiems duomenims, nurodytiems 
2 dalyje pateiktame sąraše, turi būti 
suteiktas unikalus kodas ir Agentūra 
šiuos duomenis turi įtraukti į Duomenų 
apie biocidus mainų registrą, kartu su 
išsamiais paaiškinimais ir informacija 
apie pirmojo pareiškėjo ir duomenų 
savininko tapatybę. 

Or. de

Pagrindimas

Į registrą turi būti įtraukta visa sąraše nurodyta informacija ir dokumentai. Siekiant išvengti 
nesusipratimų dėl panašių pavadinimų, tyrimų pakeitimų arba su tyrimais susijusių 
neapdorotų duomenų, būtų naudinga kiekvienam pateiktam dokumentui suteikti identifikavimo 
numerį. Nurodoma sąsaja su duomenų savininku ir pareiškėju padeda užtikrinti, kad nebūtų 
pažeistos nuosavybės teisės.

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Informacija, pateikta laikantis 
Direktyvos 98/8/EB arba šio reglamento, 
saugoma tokiomis sąlygomis, kaip 
nustatyta šiame straipsnyje. Informacijos 
apsaugos laikotarpis prasideda pateikus 
informaciją.

1. Informacija, pateikta laikantis 
Direktyvos 98/8/EB arba šio reglamento, 
saugoma tokiomis sąlygomis, kaip 
nustatyta šiame straipsnyje. Informacijos 
apsaugos laikotarpis prasideda arba 
prasidėjo pateikus informaciją.

Or. de

Pagrindimas

Pagal Direktyvą 98/8/EB nebuvo aiškiai užtikrinta duomenų apsauga.
Dokumentų rinkinio gavimo data turėtų sutapti su didžiosios dalies informacijos gavimo data, 
tačiau tuo atveju, jei informacija gaunama vėliau arba vykdomi kiti veiksmai, gali būti keletas 
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gavimo datų. Nustačius atskirų dokumentų gavimo datą bus tinkamai atsižvelgiama į 
situaciją. Pagrįsta užtikrinti kiekvieno atskiro dokumento duomenų apsaugą, kadangi visi 
duomenys susiję su duomenų savininko investicijomis.

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal Direktyvą 98/8/EB arba pagal šį 
straipsnį saugoma informacija arba 
informacija, kurios apsaugos laikotarpis 
pasibaigė pagal Direktyvą 98/8/EB arba 
pagal šį straipsnį, dar kartą nebesaugoma.

Pagal Direktyvą 98/8/EB arba pagal šį 
straipsnį saugomos informacijos, kurios 
apsaugos laikotarpis pasibaigė pagal 
Direktyvą 98/8/EB, saugojimas 
pratęsiamas paprašius.

Or. de

Pagrindimas

Pagal Direktyvą 98/8/EB nebuvo aiškiai užtikrinta duomenų apsauga.
Dokumentų rinkinio gavimo data turėtų sutapti su didžiosios dalies informacijos gavimo data, 
tačiau tuo atveju, jei informacija gaunama vėliau arba vykdomi kiti veiksmai, gali būti keletas 
gavimo datų. Nustačius atskirų dokumentų gavimo datą bus tinkamai atsižvelgiama į 
situaciją. Pagrįsta užtikrinti kiekvieno atskiro dokumento duomenų apsaugą, kadangi visi 
duomenys susiję su duomenų savininko investicijomis.

Pakeitimas 84

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Turėtų būti nustatyta atskira kiekvieno 
dokumento, kuriam pagal 48 straipsnio 
4 dalį suteikiamas unikalus kodas, gavimo 
data. 

Or. de

Pagrindimas

Pagal Direktyvą 98/8/EB nebuvo aiškiai užtikrinta duomenų apsauga.
Dokumentų rinkinio gavimo data turėtų sutapti su didžiosios dalies informacijos gavimo data, 
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tačiau tuo atveju, jei informacija gaunama vėliau arba vykdomi kiti veiksmai, gali būti keletas 
gavimo datų. Nustačius atskirų dokumentų gavimo datą bus tinkamai atsižvelgiama į 
situaciją. Pagrįsta užtikrinti kiekvieno atskiro dokumento duomenų apsaugą, kadangi visi 
duomenys susiję su duomenų savininko investicijomis.

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) Nukrypstant nuo 2 dalies pirmos 
pastraipos, informacijos, pateiktos 
valstybei narei, laikantis nacionalinės 
sistemos reikalavimų arba biocidinių 
produktų tvirtinimo tvarkos, prieš tą 
informaciją pateikiant pagal 
Direktyvos 98/8/EB arba šio reglamento 
reikalavimus, apsaugos laikotarpis 
baigiasi tada, kai baigiasi likęs pagal 
nacionalines taisykles nustatytas 
laikotarpis arba 2014 m. gegužės 14 d., 
priklausomai nuo to, kuri data ankstesnė, 
nebent tokia informacija buvo gauta po 
2000 m. gegužės 14 d.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Nepagrįsta atskirti naujų ir turimų duomenų.

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) Sutikimo atšaukimas nepasibaigus jo 
galiojimo laikotarpiui neturi įtakos
pasinaudojant tuo sutikimu išduoto 
autorizacijos liudijimo galiojimui.

2) Jei sutikimas atšaukiamas nepasibaigus 
jo galiojimo laikotarpiui, nedelsiant 
baigiasi pasinaudojant tuo sutikimu 
išduoto autorizacijos liudijimo galiojimas.

Or. de
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Pagrindimas

Pagal EB pasiūlymą būtų sudarytos sąlygos pasinaudoti kitų pasiekimais, kadangi sutikimą 
gavusi įmonė galėtų nesunkiai pakeisti tiekėją. Duomenų savininkai ir (arba) kiti dalyviai 
neturėtų galimybės atgauti skirtų lėšų.
Sutikimas paprastai suteikiamas nemokamai ir susijęs su tiekimo sutartimi. Galimybė atšaukti 
sutikimą, jei pažeidžiama sutartis, yra būdas apsaugoti duomenų savininkų investicijas. 

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei teikiant ankstesnę paraišką jau pateikti 
tokių bandymų ar tyrimų duomenys, 
kompetentinga institucija arba Agentūra 
nedelsdama numatomam pareiškėjui 
praneša informacijos savininko pavadinimą 
(arba vardą, pavardę) ir kontaktinius 
duomenis.

Jei teikiant ankstesnę paraišką jau pateikti 
tokių bandymų ar tyrimų duomenys, 
kompetentinga institucija arba Agentūra 
nedelsdama patikrina techninį 
lygiavertiškumą atsižvelgdama į šaltinį, su 
kuriuo palyginama. Jei techninio 
lygiavertiškumo patikrinimo rezultatai 
teigiami, kompetentinga institucija arba 
Agentūra nedelsdama numatomam 
pareiškėjui praneša informacijos savininko 
pavadinimą (arba vardą, pavardę) ir 
kontaktinius duomenis.

Or. de

Pagrindimas

Prieš vykdant mainus tyrimų duomenimis, turi būti nustatytas techninis lygiavertiškumas. Kitu 
atveju nebus galima nustatyti, ar esami duomenys tinkami bandomajam paskesnio pareiškėjo 
gaminiui.

Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) Jei nepavyksta susitarti per du mėnesius 
nuo prašymo pateikimo pagal 51 straipsnio 
2 dalį, numatomas pareiškėjas 

3) Jei nepavyksta susitarti per du mėnesius 
nuo prašymo pateikimo pagal 51 straipsnio 
2 dalį, duomenų savininkas ir numatomas 
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nedelsdamas apie tai informuoja Agentūrą 
ir informacijos savininką. Per du mėnesius 
nuo tos dienos, kai Agentūrai pranešta, jog 
nepavyko susitarti, Agentūra numatomam 
pareiškėjui suteikia teisę daryti nuorodą į 
bandymus ar tyrimus, kurių reikmėms 
atliekami bandymai su stuburiniais 
gyvūnais. Nacionaliniai teismai
nusprendžia, kokią proporcingą sąnaudų 
dalį numatomas pareiškėjas turi sumokėti 
duomenų savininkui.

pareiškėjas nedelsdami apie tai informuoja. 
Per du mėnesius nuo tos dienos, kai 
Agentūrai pranešta, jog nepavyko susitarti, 
Agentūra numatomam pareiškėjui suteikia 
teisę daryti nuorodą į bandymus ar tyrimus, 
kurių reikmėms atliekami bandymai su 
stuburiniais gyvūnais. Sąjungos arbitražo 
institucija nusprendžia, kokią proporcingą 
visų sąnaudų, susijusių su informacijos 
rengimu ir naudojimu, dalį numatomas 
pareiškėjas turi sumokėti duomenų 
savininkui.

Or. de

Pagrindimas

Kadangi šalims, t. y. savininkui ir paskesniam pareiškėjui, gali nepavykti susitarti, abi šalys 
turi informuoti Agentūrą. Paskesniam pareiškėjui nėra prasmės informuoti savininką, 
kadangi pastarasis yra viena iš nepavykusio susitarimo šalių. Norint užtikrinti, kad ES 
lygmeniu būtų vykdomas privalomas ir suderintas keitimais duomenimis, Komisija turėtų 
įsteigti Sąjungos arbitražo instituciją.

Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) Jei jau buvo išduotas biocidinio 
produkto autorizacijos liudijimas pagal 15, 
25 ar 28 straipsnius, o visi 49 straipsniu 
nustatyti duomenų apsaugos laikotarpiai 
jau yra pasibaigę, gaunančioji 
kompetentinga institucija arba Agentūra 
gali sutikti, kad paskesnis autorizacijos 
liudijimo prašantis pareiškėjas darytų 
nuorodą į pirmojo pareiškėjo pateiktus 
duomenis, jei paskesnis pareiškėjas gali 
įrodyti, jog biocidinis produktas yra 
panašus į pirmiau autorizuotąjį, o jame 
esančios veikliosios medžiagos yra 
techniniu atžvilgiu lygiavertės pirmiau 
autorizuoto biocidinio produkto 
veikliosioms medžiagoms, įskaitant jų 
grynį ir priemaišų pobūdį. 

1) Jei jau buvo išduotas biocidinio 
produkto autorizacijos liudijimas pagal 15, 
25 ar 28 straipsnius, o visi 49 straipsniu 
nustatyti duomenų apsaugos laikotarpiai 
jau yra pasibaigę, gaunančioji 
kompetentinga institucija arba Agentūra 
gali sutikti, kad paskesnis autorizacijos 
liudijimo prašantis pareiškėjas darytų 
nuorodą į pirmojo pareiškėjo pateiktus 
duomenis, o jei 49 straipsniu nustatyti 
duomenų apsaugos laikotarpiai dar nėra 
pasibaigę, gaunančioji kompetentinga 
institucija arba Agentūra gali sutikti, kad 
paskesnis autorizacijos liudijimo prašantis 
pareiškėjas darytų nuorodą į pirmojo 
pareiškėjo pateiktus duomenis laikantis 
52 straipsnio nuostatų, jei paskesnis 
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pareiškėjas abiem atvejais gali įrodyti, jog 
biocidinis produktas yra panašus į pirmiau 
autorizuotąjį, o jame esančios veikliosios 
medžiagos yra techniniu atžvilgiu 
lygiavertės pirmiau autorizuoto biocidinio 
produkto veikliosioms medžiagoms, 
įskaitant jų grynį ir priemaišų pobūdį. 

Or. de

Pagrindimas

Panašumas ir techninis lygiavertiškumas turi būti įrodyti taip pat ir tais atvejais, kai duomenų 
apsaugos laikotarpis dar nėra pasibaigęs, o paskesnis pareiškėjas norėtų dalintis 
duomenimis.

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) Kompetentingos institucijos vykdo 
oficialią kontrolę, norėdamos užtikrinti, 
kad veikliųjų medžiagų, kurios tiekiamos į 
rinką siekiant jas panaudoti biocidiniuose 
produktuose, gamintojai pateikė Komisijai 
informaciją apie veikliąją medžiagą, 
nurodytą II priede arba sutikime naudotis 
dokumentų rinkiniu, kuris atitinka 
II priede nustatytas sąlygas.

Or. de

Pagrindimas

Rinkos priežiūra turėtų būti taikoma taip pat ir toms veikliosioms medžiagoms, kurios 
pateikiamos į rinką siekiant jas panaudoti biocidiniuose produktuose. Pagal reglamentą 
gamintojai turi laikytis daugelio taisyklių, kad būtų užtikrinamas toks pats normų laikymosi 
lygis, kokio reikalaujama nacionaliniu lygmeniu.
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Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) Iki 2023 m. sausio 1 d. Komisija 
parengia šio reglamento, visų pirma 
Bendrijos autorizacijos ir savitarpio 
pripažinimo tvarkos, įgyvendinimo 
ataskaitą. Ataskaitą Komisija pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai.

4) Iki 2023 m. sausio 1 d. Komisija 
parengia šio reglamento, visų pirma 
Bendrijos autorizacijos ir savitarpio 
pripažinimo tvarkos, įgyvendinimo 
ataskaitą. Ataskaitą Komisija pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai. 
Atsižvelgdama į šią ataskaitą, Komisija 
vykdo peržiūrą, siekdama įvertinti, ar 
reglamentą būtina iš dalies keisti, ar ne.

Or. de

Pagrindimas

Komisijos parengta ataskaita turėtų būti pradinis etapas vykdant platesnio masto peržiūros 
procesą, kad pagrindinius sunkumus būtų galima nustatyti kuo anksčiau ir kad prireikus 
reglamentas būtų laiku iš dalies pakeistas.

Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) Bet kuris asmuo, Agentūrai arba 
kompetentingoms institucijoms pagal šį 
reglamentą teikiantis su veikliąja medžiaga 
susijusią informaciją gali paprašyti 
56 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
informacijos neatskleisti ir pagrįsti, kodėl 
informacijos atskleidimas galėtų pakenkti 
jo ar kurios nors kitos suinteresuotosios 
šalies komerciniams interesams.

3) Bet kuris asmuo, Agentūrai arba 
kompetentingoms institucijoms pagal šį 
reglamentą teikiantis su veikliąja medžiaga 
arba biocidiniu produktu susijusią 
informaciją gali paprašyti 56 straipsnio 
2 dalyje nurodytos informacijos
neatskleisti ir pagrįsti, kodėl informacijos 
atskleidimas galėtų pakenkti jo ar kurios 
nors kitos suinteresuotosios šalies 
komerciniams interesams.

Or. de

Pagrindimas
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Šiame straipsnyje turėtų būti atsižvelgiama taip pat ir į informaciją apie biocidinius 
produktus.

Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) laikantis Reglamento (EB) 
Nr. 1272/2008 24 straipsnio, šio straipsnio 
1 dalies a punkte nurodytų cheminių 
medžiagų pavadinimas pagal IUPAC 
nomenklatūrą, kai tos medžiagos 
naudojamos tik vienu ar keliais toliau 
nurodytais atvejais,:
i) vykdant mokslinį tyrimą ir plėtrą;
ii) vykdant produkto ir technologinį 
tyrimą bei plėtrą.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Informacija apie mokslinius tyrimus ir plėtrą turėtų būti konfidenciali.

Pakeitimas 94

Pasiūlymas dėl reglamento
61 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

61a straipsnis
1) Valstybės narės užtikrina, kad visiems 
profesionaliesiems naudotojams, 
platintojams ir konsultantams būtų 
suteikta galimybė susipažinti su tinkama 
informacija apie biocidų naudą, su jais 
susijusią riziką ir saugų jų naudojimą.  
(2) Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių, kad visuomenei būtų teikiama 
informacija apie biocidų naudojimą ir su 
jais susijusią riziką, taip pat informacija 
apie galimybes naudoti kuo mažiau 
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biocidų. 

Or. de

Pagrindimas
Siekiama užtikrinti, kad profesionalieji naudotojai ir vartotojai būtų informuojami apie saugų 
produktų naudojimą, tvarias alternatyvas ir saugius biocidinius produktus.

Pakeitimas 95

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) asmenys, tiekiantys rinkai biocidinius 
produktus, moka metinį mokestį;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Mokesčiai turėtų būti susiję su būtinomis tinkamai ir veiksmingai atlikto darbo sąnaudomis. 
Atsižvelgiant į tai, nepriimtina nustatyti metinį mokestį be jokio pagrindimo ir mokesčių 
turėtų būti reikalaujama tik tais atvejais, kai jie tikrai būtini. 

Pakeitimas 96

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei biocidinio produkto autorizacijos 
liudijimo paraiška nepateikiama pagal 
antros pastraipos nuostatą, biocidinis 
produktas, praėjus šešiems mėnesiams nuo 
įrašo įsigaliojimo, rinkai nebetiekiamas. 
Esamas biocidinių produktų, kurių 
autorizacijos liudijimo paraiška nepateikta 
pagal antros pastraipos nuostatą, atsargas 
leidžiama šalinti, sandėliuoti ir naudoti 
aštuoniolika mėnesių nuo įrašo 
įsigaliojimo datos.

Jei biocidinio produkto autorizacijos 
liudijimo paraiška nepateikiama pagal 
antros pastraipos nuostatą, biocidinis 
produktas nuo įrašo įsigaliojimo datos 
rinkai nebetiekiamas. Esamas biocidinių 
produktų, kurių autorizacijos liudijimo 
paraiška nepateikta pagal antros pastraipos 
nuostatą, atsargas leidžiama šalinti, 
sandėliuoti ir naudoti šešis mėnesius nuo 
įrašo įsigaliojimo datos.
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Or. de

Pagrindimas

Ilgesnis laikotarpis nereikalingas, kadangi paskesni naudotojai turėtų žinoti savo pareigas ir 
padėtį, susijusią su veikliosios medžiagos vertinimo procesu.

Pakeitimas 97

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Cheminių medžiagų, mišinių ir prietaisų, 
laikomų biocidiniais produktais pagal 
3 straipsnio 1 dalies a punkto antrą sakinį, 
kurie buvo tiekiami rinkai... [OL: įrašykite 
85 straipsnio pirmoje pastraipoje nurodytą 
datą] autorizacijos liudijimų paraiškos 
pateikiamos vėliausiai iki 2017 m. 
sausio 1 d.

1. Cheminių medžiagų, mišinių ir prietaisų, 
laikomų biocidiniais produktais pagal 
3 straipsnio 1 dalies a punkto antrą sakinį, 
kurie buvo tiekiami rinkai... [OL: įrašykite 
85 straipsnio pirmoje pastraipoje nurodytą 
datą] autorizacijos liudijimų paraiškos 
pateikiamos vėliausiai iki 2017 m. 
sausio 1 d. Ši dalis netaikoma in situ
pagamintomis veikliosioms medžiagoms, 
skirtoms geriamam vandeniui 
dezinfekuoti. 

Or. de

Pagrindimas

Geriamo vandens dezinfekavimas pakankamai reglamentuotas pagal EB geriamo vandens 
direktyvą (98/83/EB) ir REACH reglamentą.
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Pakeitimas 98

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio -1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1a). Nuo 2014 m. sausio 1 d. bet kuris 
senos veikliosios medžiagos, kuri buvo 
pateikta į rinką siekiant panaudoti ją 
biocidiniuose produktuose, gamintojas 
pateikia Agentūrai paraišką, kad ši 
veiklioji medžiaga būtų įrašyta į I priedą. 
Kompetentingos institucijos vykdo 
oficialią kontrolę, kaip numatyta pagal 
54 straipsnio 1 dalį.

Or. de

Pagrindimas

Tik sistemai priklausančioms įmonėms turėtų būti leidžiama gaminti veikliąsias medžiagas, 
skirtas panaudoti biocidiniuose produktuose, ir prekiauti jomis. Tinkama veikliųjų medžiagų 
rinkos kontrolė yra geriausias būdas siekiant užkirsti kelią pasinaudoti kitų pasiekimais. 
Valstybės narės turėtų būti įpareigotos nustatyti, kokių biocidinių produktų esama jų rinkoje, 
ar veikliųjų medžiagų gamintojai pateikė dokumentų rinkinį siekdami, kad medžiaga būtų 
įrašyta į I priedą, ir imtis veiksmų siekdamos užtikrinti, kad nuostatos būtų tinkamai 
įgyvendinamos.

Pakeitimas 99

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingos institucijos vykdo 
oficialią kontrolę, kaip numatyta pagal 
54 straipsnio 1 dalį. 
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Or. de

Pagrindimas

Tik sistemai priklausančioms įmonėms turėtų būti leidžiama gaminti veikliąsias medžiagas, 
skirtas panaudoti biocidiniuose produktuose, ir prekiauti jomis. Tinkama veikliųjų medžiagų 
rinkos kontrolė yra geriausias būdas siekiant užkirsti kelią pasinaudoti kitų pasiekimais. 
Valstybės narės turėtų būti įpareigotos nustatyti, kokių biocidinių produktų esama jų rinkoje, 
ar veikliųjų medžiagų gamintojai pateikė dokumentų rinkinį siekdami, kad medžiaga būtų 
įrašyta į I priedą, ir imtis veiksmų siekdamos užtikrinti, kad nuostatos būtų tinkamai 
įgyvendinamos.

Pakeitimas 100

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) Visais atvejais, kai tik įmanoma, 
informacija turėtų būti gaunama 
naudojant turimus duomenis, siekiant 
sumažinti bandymų su gyvūnais skaičių. 
Visų pirma turėtų būti taikomos 
Direktyvos 1999/45/EB arba Reglamento 
(EB) Nr. 1272/2008 nuostatos.

Or. de

Pagrindimas

Siekiama išvengti nereikalingų bandymų su stuburiniais gyvūnais.

Pakeitimas 101

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 antraštinės dalies 2.2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.2) Išsami kokybinė ir kiekybinė 
informacija apie biocidinio produkto 
sudėtį, pvz., veiklioji medžiaga (-os), 
priemaišos, priedai, inertinės sudėtinės 
dalys

2.2) Išsami kokybinė ir kiekybinė 
informacija apie biocidinio produkto 
sudėtį, pvz., veiklioji medžiaga (-os), 
priemaišos, priedai, inertinės sudėtinės 
dalys, atsižvelgiant į 16 straipsnio 
2b punkte (naujas) nurodytas ribines 
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koncentracijos vertes.

Or. de

Pagrindimas

Siekiama suderinti su 16 straipsnio 2 b dalies (naujos) pakeitimu.

Pakeitimas 102

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 22 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22 a) Siekiant mažinti bandymų su 
gyvūnais skaičių, kenksmingas poveikis, 
jei įmanoma, turėtų būti tiriamas 
naudojant informaciją apie veikliąją 
medžiagą ir jau turimus duomenis apie 
susirūpinimą keliančią medžiagą, kurios 
yra biocidiniame produkte. Visų pirma 
turėtų būti taikomos 
Direktyvos 1999/45/EB arba 
Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 
nuostatos siekiant nustatyti kenksmingą 
biocidinio produkto poveikį.

Or. de

Pagrindimas

Siekiama išvengti nereikalingų bandymų su stuburiniais gyvūnais.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Biocidai yra mūsų civilizacijos ir gyvenimo lygio dalis. Norint išlaikyti aukštus sveikatos ir 
higienos reikalavimus, biocidų atsisakyti negalima. Dėl didelio gyventojų tankumo ir 
tarptautinio judumo, siekiant užkirsti kelią infekcijų ir ligų plitimui, mūsų visuomenei reikia 
ypatingų higienos formų. Biocidai turi būti veiksmingi, todėl dažnai jie yra pavojingi. Todėl 
būtina ypač atsargiai elgtis su šiomis medžiagomis.

Naujuoju Biocidų reglamentu taip pat turi būti užtikrinta, kad pirmiausia vidutinio dydžio 
gamintojai galėtų pritaikyti šias nuostatas gamybos srityje neatsidurdami konkurenciniu 
požiūriu nepalankioje padėtyje, dėl kurios, kitu atveju, esant tam tikroms aplinkybėms, netgi 
būtų atsisakoma žaliavų arba produktų.

Šio reglamento tikslas – Europos Sąjungos lygmeniu suderinti galiojančių teisės aktų 
nuostatas ir pritaikyti jas prie dabartinės technologijų raidos. Todėl svarbu, kad biocidų ar 
produktų, kurių sudėtyje yra biocidų, vartotojams ir gamintojams būtų užtikrinti visoje 
Europos Sąjungoje galiojantys būtinieji standartai.

Pranešėja mano, kad siekiant nustatytų tikslų – ištaisyti buvusios direktyvos trūkumus, 
patobulinti autorizacijos procedūras ir supaprastinti sprendimų priėmimo tvarką toliau 
išlaikant aukštą apsaugos lygį – Komisijos pateiktą reglamento pasiūlymą reikia labai 
tobulinti.
Naujasis reglamentas visų pirma turi būti taikomas trims esminiams klausimams: aplinkos 
apsaugai, vartotojų apsaugai ir gamintojo vykdomam saugiam praktiniam reglamento 
įgyvendinimui.

Aplinkos aspektas

Autorizuojant, parduodant ir naudojant biocidus būtina užtikrinti atsargumo principo ir aiškių 
išbraukimo kriterijų laikymąsi. Tik taip galima išlaikyti kuo didesnį žmonių ir gyvūnų 
sveikatos apsaugos lygį ir apsaugoti visą kūriniją.

Reglamente autorizacijos leidimų atžvilgiu taip pat reikėtų reglamentuoti ir techninį veikliųjų 
medžiagų, pavyzdžiui, vis dažniau naudojamų nanomedžiagų, tobulinimą. Todėl, pranešėjos 
nuomone, siekiant ateityje užtikrinti aukštą apsaugos lygį ir gamintojams suteikti teisinio 
tikrumo, reikėtų parengti bendrą nanomedžiagų apibrėžtį ir reglamento tekstą nuolat pritaikyti 
prie technologijų raidos.

Vartotojų apsaugos aspektas

Neatsižvelgiant į tai, kokioje valstybėje narėje vartotojai įsigijo produktus, svarbu, kad 
vartotojai žinotų, jog jų įsigyti produktai atitinka vienodus būtinuosius ES vidaus rinkos 
standartus. Kad nebūtų galima išvengti standartų laikymosi, būtina, jog ES standartų laikytųsi 
ir Europos Sąjungai nepriklausančių šalių gamintojai ir juos atitiktų šių gamintojų 
naudojamos medžiagos bei veikliosios medžiagos. Todėl lygiai taip pat, kaip ir atitinkamų 
biocidinių produktų autorizacijos atveju, būtina naudoti aiškią medžiagų ir gaminių 
ženklinimo sistemą, nesvarbu, ar biocidiniai produktai pagaminti Europos Sąjungoje, ar jai 
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nepriklausančioje šalyje.

Be to, stambiuosius biocidinių produktų gamintojus ir vartotojus reikia informuoti apie saugų 
tokių produktų naudojimą ir kitus suderinamus pakaitalus bei biocidinių produktų saugumą. 
Bet kokiu atveju tokia informacija turėtų būti pateikiama ir susijusių tikslinių grupių, bent jau 
profesionalių naudotojų, mokymų forma.

Praktinio reglamento taikymo ir vykdymo aspektas

Norint patenkinti didėjančią biocidinių produktų paklausą, be pačiai produkcijai skiriamo 
dėmesio, reikia ypač atsižvelgti į mokslinių tyrimų ir produktų kūrimą. Tačiau pramonės 
atstovai turi suderinti ypač biocidų sektoriui būdingus nedidelius produkcijos kiekius su 
sudėtingais gamybos ir autorizacijos procesais. Šie veiksniai lemia atitinkamus išteklius, 
sąžiningas pagrindines sąlygas ir atitinkamas biocidų registracijos ir autorizacijos išlaidas, 
neatimant įmonėms noro tobulinti esamus ir tirti naujus produktus.

Šiomis aplinkybėmis Bendrijos autorizacijos sistemos sukūrimas yra esminis žingsnis 
suderintos Europos biocidų rinkos link. Ši sistema yra geriausia ir veiksmingiausia siekiant 
tobulinti šių produktų prieinamumą, skatinti naujoves ir teikti papildomos naudos žmonių 
sveikatai ir gamtos apsaugai. Centrinė autorizacijos sistema taip pat turės aiškų teigiamą 
poveikį vidaus rinkai, nes suteiks galimybę vienodai vertinti reikalavimus ir jų laikytis visose 
ES valstybėse narėse. Ją naudojant taip pat bus pagerintas vartotojų apsaugos lygis. Bendrijos 
autorizacijos procedūra turėtų būti taikoma visoms produktų kategorijoms.

Naudojant autorizacijos procedūrą bus galima išvengti piktnaudžiavimo ir blogo poveikio, 
pavyzdžiui, platinant informaciją apie produktą arba saugant verslo paslaptis.

Siekiant išvengti nereikalingų išlaidų ir per didelių mokesčių, būsimajame reglamente 
numatoma supaprastinta produktų autorizacijos procedūra tam tikromis sąlygomis. Be to, 
reikia pabrėžti, kad bus galima pasinaudoti įvairiomis procedūromis pagal numatytų 
biocidinio produkto pakeitimų pobūdį ir mastą palyginti su originalia autorizacija. Todėl 
nedaug pakeitus konkretų biocidinį produktą, jei šie pakeitimai nedarys neigiamo poveikio 
rizikos vertinimui ir produkto veiksmingumui, bus reikalinga tik supaprastinta procedūra, taip 
išvengiant sudėtingos ir ilgai trunkančios administracinės procedūros.


