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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidențiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere 
aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate 
prin simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind introducerea pe piață și utilizarea produselor biocide
(COM(2009)0267 – C7-0036/2009 – 2009/0076(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2009)0267),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora 
propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7–0036/2009),

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu intitulată 
„Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor 
decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM(2009)0665),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) și articolul 114 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și 
avizul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, precum și cel al Comisiei 
pentru industrie, cercetare și energie (A7-0000/2010),

1.  adoptă în primă lectură poziția prezentată în continuare;  

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și parlamentelor 
naționale poziția Parlamentului.
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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Pentru ca grila de evaluare a 
pesticidelor a Organizației Mondiale a 
Sănătății (WHO Pesticide Evaluation 
Scheme, WHOPES) să permită o 
verificare și o apreciere efectivă a 
efectelor insecticidelor asupra sănătății 
publice, 

Or. de

Justificare
Evitare a repetării inutile a muncii depuse.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Pentru a se ține seama de natura 
specifică a unor produse biocide și de 
nivelul scăzut al riscului legat de 
utilizarea propusă a acestora și pentru a 
se încuraja crearea de produse biocide 
care conțin noi substanțe active, trebuie 
prevăzută o autorizație comunitară pentru 
respectivele produse.

eliminat

Or. de

Justificare

Din rațiuni legate de coerența cu modificarea articolului 33. 
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Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) În vederea facilitării accesului la piața 
internă și a evitării costurilor suplimentare 
și a timpului investit în obținerea de 
autorizații naționale separate în diferite 
state membre, Comisia, ținând cont de 
experiența câștigată de pe urma 
dispozițiilor privind autorizațiile 
comunitare, poate decide să extindă sfera 
de cuprindere a procedurii de autorizare la 
nivel comunitar și la alte produse biocide.

(24) În vederea facilitării accesului la piața 
internă și a evitării costurilor suplimentare 
și a timpului investit în obținerea de 
autorizații naționale separate în diferite 
state membre, Comisia a hotărât să 
instituie o procedură de autorizare la nivel 
comunitar pentru toate produsele biocide.

Or. de

Justificare

Din rațiuni legate de coerența cu modificarea articolului 33. 

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

Solicitanții care au investit în sprijinirea 
includerii unei substanțe active în anexa I 
sau în autorizarea unui produs biocid în 
conformitate cu dispozițiile prezentului 
regulament trebuie să poată recupera o 
parte din investiția lor sub forma unei 
compensații echitabile atunci când de 
informațiile pentru care dețin drept de 
proprietate și pe care le-au prezentat în 
sprijinul includerii sau autorizării 
respective beneficiază solicitanți ulteriori.

Solicitanții care au investit în sprijinirea 
includerii unei substanțe active în anexa I 
sau în autorizarea unui produs biocid în 
conformitate cu dispozițiile prezentului 
regulament și/sau ale Directivei 98/8/CE 
trebuie să poată recupera o parte din 
investiția lor sub forma unei compensații 
echitabile atunci când de informațiile 
pentru care dețin drept de proprietate și pe 
care le-au prezentat în sprijinul includerii 
sau autorizării respective beneficiază 
solicitanți ulteriori.

Or. de
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Justificare

Este necesar ca solicitanții care au făcut investiții în cadrul sistemului anterior să nu fie 
excluși.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

(49) Pentru a garanta faptul că toate 
informațiile pentru care există drept de 
proprietate care au fost prezentate în 
sprijinul includerii unei substanțe active 
sau al autorizării unui produs biocid sunt 
protejate încă din momentul prezentării lor 
și pentru a preveni cazul în care unele 
informații rămân neprotejate, dispoziția 
privind perioadele de protecție a 
informațiilor trebuie să se aplice și 
informațiilor prezentate în sensul 
Directivei 98/8/CE.

Pentru a garanta faptul că toate informațiile 
pentru care există drept de proprietate care 
au fost prezentate în sprijinul includerii 
unei substanțe active în anexa I sau al 
autorizării unui produs biocid sunt 
protejate încă din momentul prezentării lor 
și pentru a preveni cazul în care unele 
informații rămân neprotejate, dispoziția 
privind perioadele de protecție a 
informațiilor trebuie să se aplice și 
informațiilor prezentate în sensul 
Directivei 98/8/CE.

Or. de

Justificare

Pentru clarificare.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 51

Textul propus de Comisie Amendamentul

(51) Este esențial să se reducă numărul de 
teste efectuate pe animale și să se garanteze 
faptul că aceste teste sunt realizate în 
funcție de scopul și de utilizarea 
produsului. În schimbul unei compensații 
echitabile, solicitanții trebuie să pună în 
comun, iar nu să repete studiile cu privire 
la animalele vertebrate. În absența unui 
acord privind punerea în comun a studiilor 

(51) Este esențial să se reducă numărul de 
teste efectuate pe animale și să se garanteze 
faptul că aceste teste cu produse biocide 
și/sau substanțe active incorporate în ele 
sunt realizate în funcție de scopul și de 
utilizarea produsului. În schimbul unei 
compensații echitabile, solicitanții trebuie 
să pună în comun, iar nu să repete studiile 
cu privire la animalele vertebrate. În 
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cu privire la animalele vertebrate între 
proprietarul datelor și solicitantul potențial, 
Agenția trebuie să permită utilizarea 
studiilor de către solicitantul potențial fără 
a se aduce atingere hotărârii privind 
compensația, luată de instanțele naționale. 
Un registru comunitar în care figurează 
datele de contact ale proprietarilor acestor 
studii trebuie instituit și pus la dispoziția 
tuturor autorităților, în vederea informării 
solicitanților potențiali.

absența unui acord privind punerea în 
comun a studiilor cu privire la animalele 
vertebrate între proprietarul datelor și 
solicitantul potențial, Agenția trebuie să 
permită utilizarea studiilor de către 
solicitantul potențial fără a se aduce 
atingere hotărârii privind compensația, 
luată de instanțele naționale. Un registru 
comunitar în care figurează datele de 
contact ale proprietarilor acestor studii 
trebuie instituit și pus la dispoziția tuturor 
autorităților, în vederea informării 
solicitanților potențiali.

Or. de

Justificare

Pentru a clarifica faptul că schimbul de date se aplică nu numai produselor, ci și substanțelor 
active.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 61

Textul propus de Comisie Amendamentul

(61) Mai precis, Comisia trebuie să fie 
împuternicită să adopte măsuri pentru a 
decide cu privire la cererea de includere a 
substanțelor active în anexa I sau să 
reînnoiască sau reexamineze includerea, să 
specifice procedurile legate de reînnoirea și 
reexaminarea unei includeri a unei 
substanțe active în anexa I, să extindă 
dispozițiile privind autorizațiile comunitare 
la alte categorii de produse biocide, să 
specifice criteriile și procedurile legate de 
anularea unei autorizații sau de modificarea 
termenilor și condițiilor de acordare a unei 
autorizații, incluzând un mecanism de 
soluționare a litigiilor, să specifice 
cantitățile totale maxime aplicabile de 
substanțe active sau de produse biocide 
care pot fi eliberate în timpul experiențelor 
și informațiile minimale de furnizat, să 

(61) Mai precis, Comisia trebuie să fie 
împuternicită să adopte măsuri pentru a 
decide cu privire la cererea de includere a 
substanțelor active în anexa I sau să 
reînnoiască sau reexamineze includerea, să 
specifice procedurile legate de reînnoirea și 
reexaminarea unei includeri a unei 
substanțe active în anexa I, să specifice 
criteriile și procedurile legate de anularea 
unei autorizații sau de modificarea 
termenilor și condițiilor de acordare a unei 
autorizații, incluzând un mecanism de 
soluționare a litigiilor, să specifice 
cantitățile totale maxime aplicabile de 
substanțe active sau de produse biocide 
care pot fi eliberate în timpul experiențelor 
și informațiile minimale de furnizat, să 
stabilească o structură de taxe armonizată 
și alte norme cu privire la plata taxelor 
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stabilească o structură de taxe armonizată 
și alte norme cu privire la plata taxelor 
către autoritățile competente și Agenție, să 
adapteze anexele în funcție de progresul 
științific și tehnic, să realizeze programul 
de lucru și să specifice drepturile și 
obligațiile conexe ale autorităților 
competente și ale participanților la program 
și să extindă durata programului de lucru 
pentru o perioadă determinată. Deoarece 
măsurile respective au un domeniu general 
de aplicare și sunt destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament, prin adăugarea, printre altele, a 
unor noi elemente neesențiale în prezentul 
regulament, ele trebuie să fie adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 5 litera (a) 
din Decizia 1999/468/CE.

către autoritățile competente și Agenție, să 
adapteze anexele în funcție de progresul 
științific și tehnic, să realizeze programul 
de lucru și să specifice drepturile și 
obligațiile conexe ale autorităților 
competente și ale participanților la program 
și să extindă durata programului de lucru 
pentru o perioadă determinată. Deoarece 
măsurile respective au un domeniu general 
de aplicare și sunt destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament, prin adăugarea, printre altele, a 
unor noi elemente neesențiale în prezentul 
regulament, ele trebuie să fie adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 5 litera (a) 
din Decizia 1999/468/CE.

Or. de

Justificare

Din rațiuni legate de coerența cu modificarea articolului 33. 

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 61a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(61a) Dezvoltarea în continuare a 
tehnologiei poate atrage după sine 
utilizarea nanomaterialelor în produsele 
biocide. Asigurarea unui nivel ridicat de 
protecție a consumatorilor, libera 
circulație a bunurilor și certitudinea 
juridică pentru producători presupun 
formularea unei definiții uniforme a 
nanomaterialelor la nivel internațional. 
Uniunea ar trebui să depună eforturi 
pentru a se ajunge la un acord asupra 
definiției în forurile internaționale 
corespunzătoare. În urma unui astfel de 
acord, s-ar impune alinierea definiției 
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date nanomaterialelor în prezentul 
regulament. În prezent, informațiile 
existente cu privire la riscurile asociate cu 
utilizarea nanomaterialelor sunt 
insuficiente. Pentru o mai bună evaluare 
a siguranței acestora, Comitetul științific 
pentru siguranța consumatorilor (CSSC) 
ar trebui să ofere, în cooperare cu 
organismele relevante, îndrumări privind 
metodele de testare care țin seama de 
caracteristicile specifice ale 
nanomaterialelor. Comisia ar trebui să 
revizuiască în mod regulat dispozițiile 
privind nanomaterialele în lumina 
progresului științific.

Or. de

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 61b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(61b) Luând în considerație efectele pe 
care le pot genera produsele 
antivegetative prezente în apă asupra 
mediului, Comisia trebuie să depună 
eforturi la nivel internațional, pentru 
ratificarea în întreaga lume a Convenției 
AFS (Convenția internațională privind 
controlul sistemelor antivegetative 
dăunătoare utilizate la nave) și alinierea 
sa la prezentul regulament.

Or. de
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Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Scopul prezentului regulament este 
acela de a asigura un nivel ridicat de 
protecție a sănătății oamenilor, 
animalelor și mediului și de a îmbunătăți 
funcționarea pieței interne prin 
armonizarea normelor de introducere pe 
piață și utilizare a produselor biocide. 
Dispozițiile prezentului regulament se 
bazează pe principiul precauției, care ar 
trebui să garanteze sănătatea oamenilor și 
animalelor, precum și protecția mediului.

Or. de

Justificare

Este necesar ca principiul precauției să fie aplicat în ceea ce privește autorizarea, 
comercializarea și utilizarea în practică a biocidelor, astfel încât să se asigure un nivel 
ridicat de protecție a sănătății oamenilor și animalelor, precum și integritatea naturii.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3 – litera ka (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) Directiva 2000/60/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui 
cadru de politică comunitară în domeniul 
apei,

Or. de
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Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Produsele biocide de tipul 18, 
fabricate în baza recomandării finale 
obținute în conformitate cu grila de 
evaluare a pesticidelor a Organizației 
Mondiale a Sănătății (WHO Pesticide 
Evaluation Scheme, WHOPES), se 
consideră autorizate în temeiul capitolului 
VII din prezentul regulament. Articolele 
38 și 57 se aplică în consecință.

Or. de

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a – primul paragraf 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „produse biocide” înseamnă substanțe 
active și amestecuri care conțin una sau 
mai multe substanțe active, prezentate sub 
forma în care sunt livrate utilizatorului, 
destinate distrugerii, inhibării, anihilării 
organismelor dăunătoare sau prevenirii 
acțiunilor acestora sau combaterii lor în 
orice mod, printr-o acțiune chimică sau 
biologică.

(a) „produse biocide” înseamnă substanțe 
active și amestecuri care conțin una sau 
mai multe substanțe active, prezentate sub 
forma în care sunt livrate utilizatorului, 
destinate în primul rând distrugerii, 
inhibării, anihilării organismelor 
dăunătoare sau prevenirii acțiunilor 
acestora sau combaterii lor în orice mod, 
printr-o acțiune chimică sau biologică.

Or. de

Justificare

Pentru a clarifica faptul că materialele și produsele tratate, cu acțiune biocidă externă (de 
exemplu, plasele pentru țânțari tratate), sunt considerate produse biocide și trebuie 
autorizate ca atare. 
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Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) „substanță cu risc” înseamnă orice 
substanță, alta decât una activă, care 
posedă capacitatea inerentă de a provoca 
un efect advers asupra omului, animalelor 
sau mediului și care este conținută sau este 
produsă într-un produs biocid într-o 
concentrație suficientă pentru a prezenta 
riscul apariției unui astfel de efect;

(f) „substanță cu risc” înseamnă orice 
substanță, alta decât una activă, care 
posedă capacitatea inerentă de a provoca 
un efect advers asupra omului, animalelor 
sau mediului și care este conținută sau este 
produsă într-un produs biocid într-o 
concentrație suficientă pentru a prezenta 
riscul apariției unui astfel de efect. O astfel 
de substanță, în măsura în care nu suscită 
îngrijorare din alte motive, ar fi, în mod 
normal, o substanță clasificată drept 
periculoasă, conform Directivei 
67/548/CEE și ar fi prezentă în produsul 
biocid într-o concentrație care ar 
determina clasificarea acestuia ca produs 
periculos, în conformitate cu prevederile 
Directivei 1999/45/CE sau ale 
Regulamentului (CE) nr. 1272/2008.

Or. de

Justificare

Această definiție este deja inclusă în Directiva 98/8/CE și este adăugată din rațiuni legate de 
claritate.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) „material sau articol tratat” înseamnă 
orice substanță, amestec, material sau 
articol care a fost tratat cu unul sau mai 
multe produse biocide sau care le 
încorporează pe acestea cu scopul de a 
proteja substanța, amestecul, materialul 
sau articolul împotriva deteriorării 
provocate de organismele dăunătoare;

(k) „material sau produs tratat” înseamnă 
orice substanță, amestec, material sau 
articol care a fost tratat cu unul sau mai 
multe produse biocide sau care le 
încorporează pe acestea;
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Or. de

Justificare

Termenul englez „articles” trebuie tradus în limba germană prin „Erzeugnisse”, în 
conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul REACH nr. 1907/2006. În 
versiunea germană a Regulamentului REACH, termenul „Gegenstände” („obiecte”) nu este 
definit.  
Definiția lărgește semnificația termenului de obiect sau material tratat, astfel încât să includă 
și produsele conservate, cum sunt, de exemplu, coloranții, și produsele cu acțiune externă, ca 
plasele pentru țânțari. Evaluarea se va efectua la nivel chimic.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera n

Textul propus de Comisie Amendamentul

(n) „autorizație” înseamnă o autorizație 
națională sau comunitară;

(n) „autorizație” înseamnă o autorizație 
națională sau comunitară, o autorizație 
primară, o autorizație în duplicat sau o 
autorizație suplimentară.;

Or. de

Justificare

Introducerea termenilor de „autorizație primară”, „autorizație în duplicat” și „autorizație 
suplimentară”la articolele 18, 37 litera (a) nouă, 37litera (b) nouă, 39, 40 și 41 impune o 
extindere a definiției.

Amendamentul 17

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(na) „autorizație primară” înseamnă un 
act administrativ pus în aplicare în 
conformitate cu articolul 23 sau articolul 
35.

Or. de
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Amendamentul 18

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(nb) „autorizație în duplicat” înseamnă 
un act administrativ prin care un stat 
membru sau Comisia autorizează, în 
beneficiul posesorilor unei autorizații 
primare, introducerea pe piață și 
utilizarea aceluiași produs biocid sub o 
altă denumire comercială;

Or. de

Amendamentul 19

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(nc) „autorizație suplimentară” înseamnă 
un act administrativ prin care un stat 
membru sau Comisia autorizează 
introducerea pe piață și utilizarea unui 
produs biocid sub o altă denumire 
comercială, în baza unei autorizații 
primare și cu acordul deținătorilor 
acesteia;

Or. de

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera p

Textul propus de Comisie Amendamentul

(p) „formulă-cadru” înseamnă un grup de 
produse biocide cu utilizări similare și care 
prezintă variații limitate, în ceea ce privește 

(p) „formulă-cadru” înseamnă un grup de 
produse biocide cu utilizări similare și care 
prezintă variații limitate, în ceea ce privește 
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compoziția lor, față de un produs biocid de 
referință care aparține acelui grup și care 
conține aceleași substanțe active cu 
aceleași specificații, dacă aceste variații 
permise nu influențează negativ nivelul 
riscului sau eficacitatea acestor produse;

compoziția lor, față de un produs biocid de 
referință care aparține acelui grup și care 
conține aceleași substanțe active cu 
aceleași specificații, dacă în ciuda 
variațiilor nu influențează negativ nivelul 
riscului în raport cu produsul biocid de 
referință și eficacitatea declarată a acestor 
produse împotriva organismelor-țintă.

Or. de

Justificare

Esențial este ca riscul potențial în raport cu produsul biocid de referință să nu fie mai ridicat 
și ca eficacitatea declarată împotriva organismelor-țintă să rămână nealterată.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera q

Textul propus de Comisie Amendamentul

(q) „scrisoare de acces” înseamnă un 
document original, semnat de proprietarul 
sau de proprietarii informațiilor, care 
stipulează că informațiile pot fi utilizate de 
autoritățile competente, de Agenția 
Europeană pentru Produse Chimice sau de 
Comisie în vederea evaluării unei substanțe 
active sau a acordării unei autorizații;

(q) „scrisoare de acces” înseamnă un 
document original, semnat de proprietarul 
sau de proprietarii informațiilor, ori de 
împuterniciții acestora, care stipulează că 
informațiile pot fi utilizate de autoritatea 
competentă menționată, de Agenția 
Europeană pentru Produse Chimice sau de 
Comisie în vederea evaluării unei substanțe 
active sau a acordării unei autorizații în 
beneficiul unei terțe părți;

Or. de

Justificare

Definiția „scrisorii de acces” din propunerea Comisiei este lipsită de precizie.
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Amendamentul 22

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ua) „nanomaterial” înseamnă orice 
material produs în mod intenționat care 
are una sau m ai multe dimensiuni de 
ordinul a 100 nm sau mai puțin sau este 
compus din părți funcționale distincte, 
interne sau de suprafață, dintre care 
multe au una sau mai multe dimensiuni 
de ordinul a 100 nm sau mai puțin, 
inclusiv structuri, materiale aglomerate 
sau agregate, a căror mărime poate depăși 
100 nm, dar care prezintă proprietăți 
caracteristice scalei nanometrice.
i) proprietăți legate de suprafața specifică 
mare a materialelor considerate;
ii) proprietăți fizico-chimice specifice care 
diferă de cele ale aceluiași material sub 
altă formă decât cea nanometrică.

Or. de

Amendamentul 23

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ub) „producător” înseamnă:
- în cazul unei substanțe active, produsă și 
comercializată în cadrul Uniunii, 
producătorul acestei substanțe active sau 
o persoană domiciliată în Uniune, numită 
de producător drept unic reprezentant al 
său în sensul prezentului regulament;
- în cazul unei substanțe active produse în 
afara Uniunii, persoana domiciliată în 
Uniune, numită de producător drept unic 
reprezentant al său în sensul prezentului 
regulament sau, în cazul în care nu a fost 
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numită nicio astfel de persoană, 
importatorul substanței active în Uniune,
- în cazul unui biocid produs în afara 
Uniunii, persoana domiciliată în Uniune 
numită de producătorul acestui biocid 
drept unic reprezentant al său în sensul 
prezentului regulament sau, în cazul în 
care nu a fost numită nicio astfel de 
persoană, importatorul biocidului în 
Uniune,

Or. de

Justificare

Ținând cont de noile formulări incluse la articolul 83, este necesară definirea termenului de 
„producător”. Această definiție este identică cu Regulamentul CE nr. 1896/2000 din 7 
septembrie 2000 al Comisiei privind prima fază a programului menționat la articolul 16 
alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind 
produsele biocide.

Amendamentul 24

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(uc) „utilizator profesionist” înseamnă o 
persoană fizică sau juridică care 
utilizează biocide în exercitarea activității 
sale profesionale.

Or. de

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) O substanță activă trebuie, dacă este 
cazul, să fie inclusă în anexa I împreună cu 
oricare dintre elementele următoare:

(3) O substanță activă și definiția sursei de 
referință a substanței active pentru 
stabilirea echivalenței tehnice, astfel cum 
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este definită la articolul 3 alineatul (1) 
litera (u) trebuie, dacă este cazul, să fie 
incluse în anexa I împreună cu oricare 
dintre elementele următoare:

Or. de

Justificare

Este important să se stabilească o legătură între substanța activă descrisă în anexa I și datele 
care stau la baza introducerii sale în anexa I. De asemenea, pentru a opera diferențieri în 
ceea ce privește identitatea chimică, este importantă compoziția formelor izomerice.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) caracterizarea identității chimice 
având în vedere stereoizomerii;

Or. de

Justificare

Este important să se stabilească o legătură între substanța activă descrisă în anexa I și datele 
care stau la baza introducerii sale în anexa I. De asemenea, pentru a opera diferențieri în 
ceea ce privește identitatea chimică, este importantă compoziția formelor izomerice.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere articolului 4 
alineatul (1), substanțele active 
menționate la alineatul (2) pot fi incluse 
în anexa I dacă îndeplinesc cel puțin una 
dintre următoarele condiții:

(1) substanțele active specificate mai jos 
nu sunt incluse în anexa I:

(a) expunerea oamenilor la respectiva 
substanță activă dintr-un produs biocid, 

(a) substanțele active care, în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
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în condiții normale de utilizare, este 
neglijabilă, în special atunci când 
produsul este utilizat în sisteme închise 
sau în condiții strict controlate;

nr. 1272/2008, au fost clasificate sau 
îndeplinesc criteriile pentru a fi clasificate 
drept substanțe cancerigene categoria 1A 
sau 1B;

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

(b) substanțele active care, în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 1272/2008, au fost clasificate sau 
îndeplinesc criteriile pentru a fi clasificate 
drept substanțe mutagene categoria 1A 
sau 1B;

(c) se demonstrează că neincluderea 
substanței active în anexa I ar avea 
consecințe negative disproporționate în 
raport cu riscurile la utilizarea sa ar 
expune sănătatea umană sau mediul și că 
nu există substanțe și, respectiv, 
tehnologii care să poată înlocui în mod 
adecvat substanța respectivă.

(c) substanțele active care, în 
conformitate cu Regulamentul (CE)
nr. 1272/2008, au fost clasificate sau 
îndeplinesc criteriile pentru a fi clasificate 
drept substanțe toxice pentru reproducere 
categoria 1A sau 1B;

(d) substanțele active identificate în 
temeiul articolului 57 litera (f) din 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 drept 
substanțe cu efecte nocive asupra 
sistemului endocrin. Prin intermediul 
unor acte legislative în conformitate cu 
articolele XY, Comisia prezintă, până la 
30 iunie 2015, măsuri privind criteriile 
științifice concrete de determinare a 
proprietăților care afectează sistemul 
endocrin.  Până la adoptarea acestora, 
substanțele care sunt sau trebuie 
încadrate, în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, ca 
substanțe carcinogene de categoria 2 și ca 
substanțe toxice pentru reproducere de 
categoria 2, se consideră că prezintă 
proprietăți de perturbare a sistemului 
endocrin. În plus, substanțele, cum ar fi 
cele care sunt sau trebuie încadrate, în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1272/2008, în categoria 2 a substanțelor 
toxice pentru reproducere și care au 
efecte toxice asupra organelor endocrine 
pot fi considerate ca deținând astfel de 
proprietăți de perturbare a sistemului 
endocrin.
(e) substanțe active persistente, 
bioacumulative și toxice;
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(f) substanțe active foarte persistente și 
foarte bioacumulative;
(g) substanțe nocive organice persistente 
(POP) în sensul Regulamentului (CE) nr. 
850/2004 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 
substanțele nocive organice persistente1.

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

1 JO L 229, 29.6.2004, p. 5.

Or. de

[(repoziționează și modifică articolul 5 alineatul (2)]

Justificare

Criteriile de excludere trebuie să fie în concordanță cu principiul precauției. 

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Următoarele substanțele active se 
includ în anexa I dacă este îndeplinită cel 
puțin una din condițiile menționate la 
alineatul (1):

2. Fără a aduce atingere articolului 4 
alineatul (1), substanțele active 
menționate la alineatul (2) pot fi incluse 
în anexa I dacă îndeplinesc cel puțin una 
dintre următoarele condiții:

(a) substanțele active care, în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 1272/2008, au fost clasificate sau 
îndeplinesc criteriile pentru a fi clasificate 
drept substanțe cancerigene categoria 1A 
sau 1B;

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

(b) substanțele active care, în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 1272/2008, au fost clasificate sau 
îndeplinesc criteriile pentru a fi clasificate 
drept substanțe mutagene categoria 1A 
sau 1B;

(b) se demonstrează că substanța activă se 
dovedește necesară în vederea combaterii 
unui pericol grav la adresa mediului sau a 
sănătății umane;
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(c) substanțele active care, în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 1272/2008, au fost clasificate sau 
îndeplinesc criteriile pentru a fi clasificate 
drept substanțe toxice pentru reproducere 
categoria 1A sau 1B;

(c) se demonstrează că neincluderea 
substanței active în anexa I ar avea 
consecințe negative disproporționate în 
raport cu riscurile la utilizarea sa ar 
expune sănătatea umană sau mediul și că 
nu există substanțe și, respectiv, 
tehnologii care să poată înlocui în mod 
adecvat substanța respectivă.

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

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

Or. de

[(repoziționează și modifică articolul 5 alineatul (1)]

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) orice solicitant potențial care cere 
includerea unei substanțe active în anexa 
I trebuie să se adreseze agenției, pentru a 
afla dacă:
- nu a fost deja depusă o cerere de 
includere în anexa I având ca obiect 
aceeași substanță activă;
- substanța activă respectivă nu este 
inclusă în anexa I;
- substanța respectivă nu este înregistrată 
în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1907/2006.
(2) Atunci când se adresează Agenției, 
fiecare solicitant potențial trebuie să 
furnizeze următoarele informații:
(a) date privind identitatea sa, conform 
dispozițiilor de la punctul (1) din anexa 
VI la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, 
cu excepțiile prevăzute la 1.2 și 1.3;
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(b) date privind identitatea substanței 
active, conform dispozițiilor de la punctul 
(2) din anexa VI la Regulamentul (CE) 
nr. 1907/2006;
(c) ce date s-a stabilit că sunt necesare 
pentru studii noi asupra animalelor 
vertebrate, care ar trebui efectuate de 
acesta;
(d) ce date s-a stabilit că sunt necesare 
pentru alte studii care ar trebui efectuate 
de acesta;
(3) Dacă aceeași substanță activă nu este 
inclusă în anexa I sau nu este înregistrată 
în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1907/2006, Agenția informează despre 
aceasta solicitantul potențial.
(4) Atunci când a fost deja depusă o 
cerere de includere a aceleiași substanțe 
active în anexa I sau atunci când aceeași 
substanță activă a fost deja inclusă în 
anexa I sau a fost deja înregistrată în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1907/2006, Agenția informează fără 
întârziere solicitantul potențial cu privire 
la numele și adresa solicitantului sau 
persoanelor care au făcut înregistrarea 
anterior, precum și asupra rezumatelor 
studiilor pertinente sau studiilor 
profesionale, în cazul în care au fost deja 
prezentate.
(5) Agenția informează totodată 
solicitanții anteriori sau persoanele care 
au făcut înregistrarea cu privire la 
numele și adresa solicitantului potențial 
de includere în anexa I. Studiile
disponibile având ca obiect animalele 
vertebrate se aduc la cunoștința 
solicitantului potențial în conformitate cu 
capitolul XI din prezentul regulament.

Or. de

Justificare

Această procedură este necesară pentru a evita efectuarea repetată a studiilor pe vertebrate 
și a satisface cerințele în materie de date menționate în anexa II. „Obligația de a cerceta” a 
fost preluată din REACH, pentru ca Agenția să dispună de expertiza și să îndeplinească 
cerințele tehnice pe care le presupune efectuarea acestei proceduri.
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Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) un dosar pentru substanța activă care să 
îndeplinească cerințele enunțate în anexa 
II;

(a) un dosar pentru substanța activă care să 
îndeplinească cerințele enunțate în anexa 
II, sau o scrisoare de acces în acest scop,

Or. de

Justificare

Există posibilitatea ca solicitanții să nu fie proprietarii datelor necesare pentru întocmirea 
documentelor prezentate în sprijinul cererii.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) un dosar pentru cel puțin un produs 
biocid reprezentativ care conține substanța 
activă, care să îndeplinească cerințele 
enunțate în anexa III;

(b) un dosar sau o scrisoare de acces 
pentru cel puțin un produs biocid 
reprezentativ care conține substanța activă, 
care să îndeplinească cerințele enunțate în 
anexa III.

Or. de

Justificare

Există posibilitatea ca solicitanții să nu fie proprietarii datelor necesare pentru întocmirea 
documentelor prezentate în sprijinul cererii.
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Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Agenția atribuie fiecărei cereri un 
număr de înregistrare, care urmează să 
fie utilizat în toată corespondența, până la 
includerea substanței active în anexa I, și 
o dată de înregistrare, care reprezintă 
data la care cererea a fost primită de 
Agenție.

Or. de

Justificare

În afară de includerea substanțelor active în anexa I raportată la întreprinderi, colectarea de 
informații individuale constituie o modalitate adecvată și eficace de a evita imixtiunea 
profitorilor și de a ajuta întreprinderile să-și amortizeze investițiile. De asemenea, în felul 
acesta se mărește gradul de transparență și se facilitează schimburile de date.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În termen de două luni de la primirea 
cererii, Agenția validează respectiva cerere 
dacă aceasta îndeplinește următoarele 
cerințe:

(3) În termen de trei săptămâni de la 
primirea cererii, Agenția validează 
respectiva cerere dacă aceasta îndeplinește 
următoarele cerințe:

Or. de

Justificare

În ceea ce privește aprobarea cererilor, agenția trebuie să respecte aceleași termene ca cele 
prevăzute în REACH (articolul 20). Pentru înscrierea tuturor datelor în registrul comunitar 
se pot acorda prelungiri. Acestea nu trebuie însă să întârzie procesul de soluționare a 
cererilor.
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Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de două luni de la primirea 
informațiilor suplimentare, Agenția 
stabilește dacă respectivele informații 
suplimentare prezentate sunt suficiente 
pentru validarea cererii.

În termen de trei săptămâni de la primirea 
informațiilor suplimentare, Agenția 
stabilește dacă respectivele informații 
suplimentare prezentate sunt suficiente 
pentru validarea cererii.

Or. de

Justificare 

În ceea ce privește aprobarea cererilor, agenția trebuie să respecte aceleași termene ca cele 
prevăzute în Regulamentul REACH (articolul 20). Pentru înscrierea tuturor datelor în 
registrul comunitar se pot acorda prelungiri de termene. Acestea nu trebuie însă să întârzie 
procesul de soluționare a cererilor. 

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În termen de două luni de la primirea 
cererii, Agenția atribuie tuturor 
informațiilor din dosar un cod unic de 
identificare.

Or. de

Justificare

În ceea ce privește aprobarea cererilor, Agenția trebuie să respecte aceleași termene ca cele 
prevăzute în Regulamentul REACH (articolul 20). Pentru înscrierea tuturor datelor în 
registrul comunitar se pot acorda prelungiri de termene. Acestea nu trebuie însă să întârzie 
procesul de soluționare a cererilor.
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Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) La primirea avizului Agenției, Comisia 
adoptă o decizie privind cererea de 
includere a substanței active în anexa I. 
Decizia respectivă, destinată să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 72 alineatul (4). În cazul în care 
Comisia decide să includă substanța 
activă în anexa I, se menționează numele 
solicitanților.

Or. de

Justificare

Includerea unei substanțe active în anexa I raportată la întreprinderi constituie o modalitate 
adecvată și eficace de a evita imixtiunea profitorilor, deoarece permite identificarea rapidă a 
întreprinderilor care au susținut introducerea substanței active în anexa I. Numai aceste 
întreprinderi pot întocmi scrisori de acces pentru dosarul substanței active.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Atunci când decide includerea unei 
substanțe active în anexa I, Agenția îi 
atribuie acesteia un număr de înregistrare 
raportat la substanță și la solicitant.
Agenția comunică fără întârziere 
solicitantului în cauză numărul de 
înregistrare și data înregistrării. Numărul 
de înregistrare este utilizat în toată 
corespondența ulterioară în raport cu 
substanța activă și cu autorizarea 
produsului, în conformitate cu capitolul 
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IV din prezentul regulament.

Or. de

Justificare

Includerea unei substanțe active în anexa I raportată la întreprinderi constituie o modalitate 
adecvată și eficace de a evita imixtiunea profitorilor, deoarece permite identificarea rapidă a 
întreprinderilor care au susținut introducerea substanței active în anexa I. Numai aceste 
întreprinderi pot întocmi scrisori de acces pentru dosarul substanței active.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) La expirarea termenului menționat la 
alineatul (3) sau la primirea avizului 
Agenției, Comisia adoptă o decizie cu 
privire la reînnoirea includerii substanței 
active în anexa I. Decizia respectivă, 
destinată să modifice elemente neesențiale 
ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul 72 
alineatul (4).

(5) La expirarea termenului menționat la 
alineatul (3) sau la primirea avizului 
Agenției, Comisia adoptă o decizie cu 
privire la reînnoirea includerii substanței 
active în anexa I. Decizia respectivă, 
destinată să modifice elemente neesențiale 
ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul 72 
alineatul (4). În cazul în care Comisia 
decide să reînnoiască includerea 
substanței active în anexa I, se 
menționează numele solicitanților.

Or. de

Justificare

Includerea unei substanțe active în anexa I raportată la întreprinderi constituie o modalitate 
adecvată și eficace de a evita imixtiunea profitorilor, deoarece permite identificarea rapidă a 
întreprinderilor implicate, reducându-se astfel și sarcina administrativă.
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Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Comisia poate revizui includerea unei 
substanțe active în anexa I în orice moment 
dacă există indicii clare că nu se mai 
îndeplinesc cerințele menționate la 
articolul 4. Aceasta revizuiește includerea 
și în cazurile în care există indicii 
conform cărora îndeplinirea obiectivelor 
de la articolul 4 alineatul (1) litera (a) 
punctul (iv) și litera (b) punctul (i) și de la 
articolul 7 alineatele (2) și (3) din 
Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 
octombrie 2000 de stabilire a unui cadru 
de politică comunitară în domeniul apei1

este incertă. În cazul în care aceste indicii 
se confirmă, Comisia adoptă o decizie de 
modificare a includerii substanței active în 
anexa I sau de eliminare a acesteia din 
respectiva anexă.
1 JO L 327, 22.12.2000, p. 1.

Or. de

Justificare
Cu referire la directiva-cadru privind apa

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cererea de autorizație națională într-un 
stat membru se depune la autoritatea 
competentă din respectivul stat membru 
(denumită în continuare „autoritatea 
competentă destinatară”).  

eliminat

Or. de
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Justificare
ECHA ar trebui să realizeze validarea inițială a tuturor cererilor.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cererea de autorizație comunitară se 
depune la Agenție. 

Cererea de autorizație comunitară se 
depune la Agenție. Cu acordul prealabil al 
unui stat membru, solicitantul poate lăsa 
revizuirea în grija respectivului stat 
membru; în acest caz, el indică Agenției 
autoritățile competente să examineze 
cererea, în modul specificat la articolul 
22.

Or. de

Justificare
În vederea facilitării colaborării, în cazuri particulare, cu autoritățile naționale, în special în 
ceea ce privește IMM-urile. 

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) substanțele active pe care le conține 
sunt enumerate în anexa I, iar toate 
condițiile stabilite în respectiva anexă 
pentru substanțele active în cauză sunt 
îndeplinite;

(a) substanțele active pe care le conține 
sunt enumerate în anexa I, este atribuit un 
număr de includere îl listă conform 
articolului 8 alineatul (5a), iar toate 
condițiile stabilite în respectiva anexă 
pentru substanțele active în cauză sunt 
îndeplinite;

Or. de

Justificare

Din rațiuni de coerență cu procedura de evaluare menționată la articolul 8 alineatul (5a).
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Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Termenul „natura” nu este definit în mod clar. „Identitate chimică” pare să descrie mai bine 
substanța activă.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) a fost analizat separat riscul pe care 
îl reprezintă pentru mediu și pentru 
sănătate utilizarea de nanomateriale în 
produsele biocide;  

Or. de

Justificare

Nanomaterialele au alte proprietăți decât aceleași substanțe în altă formă decât cea nano. De 
aceea, trebuie analizat în mod separat riscul pe care îl reprezintă biocidele care conțin 
nanomateriale.  



PR\805468RO.doc 33/71 PE438.377v02-00

RO

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a)Când se realizează evaluarea cu 
privire la măsura în care sunt îndeplinite 
criteriile de la alineatul (1) litera (b), ar 
trebui, ori de câte ori este posibil, să se 
extragă informații din informațiile deja 
existente cu privire la substanța potențial 
periculoasă din produsul biocid în cauză, 
pentru a se reduce la minimum testele pe 
animale. În mod special ar trebui aplicate, 
ori de câte ori este posibil, dispozițiile din 
Directiva 1999/45/CE sau din 
Regulamentul (CE) nr. 1271/2008 cu 
privire la stabilirea efectelor dăunătoare 
ale produsului biocid și la evaluarea de 
risc ulterioară. 

Or. de

Justificare

Evitarea testelor inutile pe animale vertebrate. Adaptare la normele privind valorile limită 
ale concentrațiilor în ceea ce privește rapoartele referitoare la siguranța substanțelor.

Amendamentul 46

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Nu este necesar să se evalueze dacă 
produsul biocid îndeplinește criteriile de 
la alineatul (1) literele ((b) și (c) pentru o 
substanță din compoziția produsului 
biocid dacă substanța respectivă este 
conținută în produsul biocid respectiv 
într-un procent mai redus decât cea mai 
mică valoare menționată la articolul 14 
alineatul (2) literele (a) – (f) din 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;  
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Or. de

Justificare

Evitarea testelor inutile pe animale vertebrate. Adaptare la normele privind valorile limită 
ale concentrațiilor în ceea ce privește rapoartele referitoare la siguranța substanțelor.

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul unei formule-cadru se poate 
permite o reducere a procentului de 
substanță activă din produsul biocid de 
referință și/sau o modificare a valorii 
procentuale a uneia sau mai multor 
substanțe inactive în compoziție și/sau 
înlocuirea uneia sau mai multor substanțe 
inactive cu altele care prezintă același nivel 
de risc sau unul mai scăzut.

(6) În cazul unei formule-cadru pot apărea 
următoarele devieri în ceea ce privește 
compoziția în raport cu un produs biocid de 
referință:  

(a) omiterea unei substanțe active într-un 
produs biocid de referință cu minimum 
două substanțe active;
(b) o reducere a procentului de substanțe 
active; 
(c) omiterea uneia sau mai multor 
substanțe inactive;
(d) o modificare a valorii procentuale a 
uneia sau mai multor substanțe inactive;
(e) înlocuirea uneia sau mai multor 
substanțe inactive.

Or. de

Justificare

Un produs biocid poate conține mai multe substanțe active.
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Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Comisia ar trebui să elaboreze, în 
conformitate cu procedura menționată la  
articolul 72 alineatul (2), orientări tehnice 
și științifice privind autorizarea unui 
produs, având în mod deosebit în vedere 
cerințele armonizate privind datele, 
procedurile de evaluare și deciziile 
statelor membre.  

Or. de

Justificare

Astfel se garantează o aplicare uniformizată a regulamentului.

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Solicitantul unei autorizații depune 
următoarele documente odată cu cererea:

(1) Solicitantul unei autorizații primare
depune următoarele documente odată cu 
cererea:

Or. de

Justificare

Este necesară o modificare ca urmare a introducerii noilor definiții. 

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în cazul altor produse decât produsele 
biocide cu risc scăzut, un dosar sau o 

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

scrisoare de acces la un dosar care să 
îndeplinească cerințele din anexa II pentru 
fiecare substanță activă conținută în 
respectivul produs biocid și care să aibă 
numărul de înregistrare în conformitate 
cu articolul 8 alineatul (5a);

Or. de

Justificare

Din rațiuni de coerență cu procedura de evaluare de la articolul 8 alineatul (5a). Produsele 
cu potențial de risc scăzut, care conțin substanțe active incluse în anexa I sau în evaluarea 
privind includerea în anexa I ar trebui să necesite acces la datele privind substanța activă 
respectivă. Nu trebuie ignorat faptul că proprietatea și datele privind substanțele active 
incluse în anexa I trebuie protejate.

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Dacă substanța activă din produsul 
biocid cu potențial de risc scăzut a fost 
inclusă în anexa I este, de asemenea, 
necesar să se comunice numărul de 
înregistrare aferent. Trebuie depusă o 
scrisoare de acces în cazul în care nu au 
expirat perioadele de protecție a 
informațiilor menționate la articolul 49.  

Or. de

Justificare

Din rațiuni de coerență cu procedura de evaluare de la articolul 8 alineatul (5a). Produsele 
cu potențial de risc scăzut, care conțin substanțe active incluse în anexa I sau în evaluarea 
privind includerea în anexa I ar trebui să necesite acces la datele privind substanța activă 
respectivă. Nu trebuie ignorat faptul că proprietatea și datele privind substanțele active 
incluse în anexa I trebuie protejate.
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Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cererea trebuie să fie însoțită de plata 
taxelor aplicabile în conformitate cu 
articolul 70.

(2) Cererea de autorizație primară trebuie 
să fie însoțită de plata taxelor aplicabile în 
conformitate cu articolul 70.

Or. de

Justificare

Este necesară o modificare ca urmare a introducerii noilor definiții. 

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Agenția poate impune ca cererile de 
autorizație națională să fie prezentate într-o 
limbă oficială a statului membru în care 
este stabilită respectiva autoritate 
competentă.

Or. de

Justificare

Dacă toate cererile sunt depuse la ECHA și validate de aceasta, Agenția va fi singura 
autoritate competentă destinatară. 
O limbă oficială a statului membru ar trebui să fie suficientă.
Toate celelalte referiri din propunerea Comisiei cu privire la autoritatea competentă 
destinatară în legătură cu primirea și validarea cererilor ar trebui înlocuite prin Agenție. 
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Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia, în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 72 alineatul (2), 
elaborează note tehnice de orientare pentru 
a înlesni punerea în aplicare a dispozițiilor 
de la alineatul (1) litera (d). Notele tehnice 
se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, seria C.

(5) Comisia, în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 72 alineatul (2), 
elaborează note tehnice de orientare pentru 
a înlesni punerea în aplicare a dispozițiilor 
de la alineatul (1) litera (d). Comisia ar 
trebui să elaboreze, în conformitate cu 
procedura menționată la  articolul 72 
alineatul (2), orientări și instrumente 
tehnice și științifice care să vină în 
sprijinul cererilor de autorizații depuse în 
temeiul articolelor 18, 19 și 20, în special 
în cazul IMM-urilor.  Notele tehnice se 
publică în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, seria C.

Or. de

Justificare

Astfel se recunoaște faptul că este foarte importantă consilierea și orientarea oferită de 
Comisie IMM-urilor, deoarece acestea probabil că nu dispun de resursele și de competențele 
necesare îndeplinirii cerințelor din prezentul regulament. 

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) compoziția calitativă și cantitativă în 
substanțe active și inactive, a cărei 
cunoaștere este esențială pentru utilizarea 
corespunzătoare a produsului biocid;

(e) compoziția calitativă și cantitativă în 
substanțe active și inactive, respectând 
valorile limită ale concentrațiilor  stabilite 
la articolul 16 alineatul (2b) nou și în 
cazul în care cunoașterea acestora este
necesară pentru utilizarea corespunzătoare 
a produsului biocid;

Or. de
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Justificare

O restricționare are scopul de a contribui la reducerea gradului de divulgare de informații 
confidențiale.

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) fabricanții substanțelor active (nume și 
adrese, inclusiv locurile în care se află
unitățile de fabricare);

(g) fabricanții substanțelor active (nume și 
adrese, inclusiv locurile în care se află
întreprinderile) și numărul de înregistrare 
al substanței active în conformitate cu 
articolul 8 alineatul (5a);

Or. de

Justificare

Dacă fabricantul de substanțe active este autorizat conform anexei I, locul de fabricare ar 
trebui să fie confidențial, iar comunicarea sa nu ar trebui să fie necesară ca parte din 
procesul de autorizare a produsului biocid. Din rațiuni de coerență cu procedura de evaluare 
menționată la articolul 8 alineatul (5a).

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În termen de o lună de la primirea 
unei cereri de autorizație națională
menționată la articolul 15, autoritatea 
competentă destinatară validează 
respectiva cerere dacă aceasta 
îndeplinește următoarele cerințe:
(a) au fost prezentate informațiile 
menționate la articolul 18;
(b) cererea este însoțită de plata taxelor 
aplicabile în conformitate cu articolul 70.
Validarea nu include o evaluare a calității
sau a pertinenței datelor sau justificărilor 
prezentate în scopul adaptării cerințelor 

(1) Persoana responsabilă de
introducerea pe piață a unui produs 
biocid sau reprezentantul acesteia depune 
o cerere de autorizație națională sau
comunitară la Agenție și îi comunică 
acesteia numele autorității competente a 
statului membru pe care l-a ales, care este 
responsabilă de evaluarea cererii 
(denumită în continuare „autoritatea 
competentă responsabilă de evaluare”). În 
termen de trei săptămâni de la primirea 
cererii, Agenția notifică disponibilitatea 
respectivei cereri în baza sa de date 



PE438.377v02-00 40/71 PR\805468RO.doc

RO

privind datele. autorității competente responsabile de 
evaluare.

Or. de

Justificare
ECHA ar trebui să realizeze validarea inițială a tuturor cererilor de pe întreg teritoriul 
Comunității pentru ca autoritățile competente responsabile de evaluare să se poată concentra 
pe evaluarea în sine a cererilor. În prezent, s-a ajuns la situații în care există diferențe 
procedurale în cazurile în care autoritățile competențe responsabile de evaluare verifică atât 
elemente administrative, cât și științifice. În ceea ce privește validarea cererilor, Agenția ar 
trebui să respecte aceleași termene ca cele prevăzute în Regulamentul REACH (articolul 20).

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care autoritatea 
competentă destinatară consideră că 
cererea este incompletă, aceasta îl 
informează pe solicitant cu privire la 
informațiile suplimentare necesare pentru 
validarea respectivei cereri și stabilește un
termen rezonabil pentru prezentarea 
informațiilor în cauză. În termen de o 
lună de la primirea informațiilor 
suplimentare, autoritatea competentă 
destinatară stabilește dacă respectivele 
informații suplimentare prezentate sunt 
suficiente pentru validarea cererii. În 
cazul în care solicitantul nu prezintă 
informațiile solicitate în termenul stabilit,
autoritatea competentă destinatară 
respinge cererea și informează 
solicitantul în acest sens.

(2) În termen de trei săptămâni de la 
primirea cererii, Agenția validează 
respectiva cerere dacă aceasta 
îndeplinește următoarele cerințe: 

(a) au fost prezentate informațiile 
menționate la articolul 18;
(b) cererea este însoțită de plata taxelor 
aplicabile în conformitate cu articolul 70. 
Validarea nu include o evaluare a calității 
sau a pertinenței datelor sau justificărilor 
prezentate în scopul adaptării cerințelor 
privind datele.

Or. de
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Justificare

ECHA ar trebui să realizeze validarea inițială a tuturor cererilor de pe întreg teritoriul 
Comunității pentru ca autoritățile competente responsabile de evaluare să se poată concentra 
pe evaluarea în sine a cererilor. În prezent, s-a ajuns la situații în care există diferențe 
procedurale în cazurile în care autoritățile competențe responsabile de evaluare verifică atât 
elemente administrative, cât și științifice. În ceea ce privește validarea cererilor, Agenția ar 
trebui să respecte aceleași termene ca cele prevăzute în Regulamentul REACH (articolul 20).

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care, pe baza validării 
efectuate în conformitate cu alineatul (1), 
autoritatea competentă destinatară
consideră că cererea este completă, aceasta 
informează imediat solicitantul în acest 
sens.

(3) În cazul în care Agenția consideră că 
cererea este incompletă, aceasta îl
informează pe solicitant cu privire la 
informațiile suplimentare necesare pentru 
validarea respectivei cereri și stabilește un 
termen rezonabil pentru prezentarea 
informațiilor în cauză. În termen de trei 
săptămâni de la primirea informațiilor
suplimentare, Agenția stabilește dacă 
respectivele informații suplimentare 
prezentate sunt suficiente pentru 
validarea cererii. Agenția respinge 
cererea în cazul în care solicitantul nu 
completează cererea în termenul stabilit și 
informează în acest sens solicitantul și 
autoritatea competentă responsabilă de 
evaluare. În astfel de cazuri, se 
rambursează o parte din taxele percepute 
de Agenție în temeiul articolului 70. 

Or. de

Justificare

ECHA ar trebui să realizeze validarea inițială a tuturor cererilor de pe întreg teritoriul 
Comunității pentru ca autoritățile competente responsabile de evaluare să se poată concentra 
pe evaluarea în sine a cererilor. În prezent, s-a ajuns la situații în care există diferențe 
procedurale în cazurile în care autoritățile competențe responsabile de evaluare verifică atât 
elemente administrative, cât și științifice. În ceea ce privește validarea cererilor, Agenția ar 
trebui să respecte aceleași termene ca cele prevăzute în Regulamentul REACH (articolul 20).



PE438.377v02-00 42/71 PR\805468RO.doc

RO

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Deciziile Agenției luate în temeiul 
dispozițiilor alineatului (3) al treilea 
paragraf pot fi contestate în conformitate 
cu articolul 67.

Or. de

Justificare

ECHA ar trebui să realizeze validarea inițială a tuturor cererilor de pe întreg teritoriul 
Comunității pentru ca autoritățile competente responsabile de evaluare să se poată concentra 
pe evaluarea în sine a cererilor. În prezent, s-a ajuns la situații în care există diferențe 
procedurale în cazurile în care autoritățile competențe responsabile de evaluare verifică atât 
elemente administrative, cât și științifice. 
În ceea ce privește validarea cererilor, Agenția ar trebui să respecte aceleași termene ca cele 
prevăzute în Regulamentul REACH (articolul 20).

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 22 - alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) În cazul în care, pe baza validării 
efectuate în conformitate cu alineatul (2), 
Agenția consideră că cererea este 
completă, aceasta informează imediat în 
acest sens solicitantul și autoritatea 
competentă responsabilă de evaluare.

Or. de

Justificare

ECHA ar trebui să realizeze validarea inițială a tuturor cererilor de pe întreg teritoriul 
Comunității pentru ca autoritățile competente responsabile de evaluare să se poată concentra 
pe evaluarea în sine a cererilor. În prezent, s-a ajuns la situații în care există diferențe 
procedurale în cazurile în care autoritățile competențe responsabile de evaluare verifică atât 
elemente administrative, cât și științifice. 
În ceea ce privește aprobarea cererilor, Agenția ar trebui să respecte aceleași termene ca 
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cele prevăzute în REACH (articolul 20).

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Dacă un ingredient al unui produs 
biocid este deja înregistrat în vederea 
utilizării sale într-un produs biocid în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1907/2006, autoritatea competentă 
responsabilă de evaluare nu evaluează din 
nou ingredientul respectiv. 

Or. de

Justificare

Evitarea dublării eforturilor. 

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autorizația comunitară poate fi 
acordată următoarelor categorii de 
produse biocide:

(1) Autorizația comunitară poate fi 
acordată pentru toate produsele biocide
care sunt utilizate în mod și în condiții 
similare.

(a) produse biocide care conțin una sau 
mai multe substanțe active noi;
(b) produse biocide cu risc scăzut.

Or. de

Justificare

Ar trebui să se poată acorda autorizația comunitară pentru toate tipurile de produse, deci și 
pentru produse care conțin numai substanțe active existente. Pe de-o parte sunt reduse 
considerabil costurile administrative atât ale solicitantului, cât și ale statelor membre. Pe de 
altă parte, o astfel de extindere nu ar depăși capacitatea de funcționare a sistemului, 
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deoarece includerea substanțelor active în anexa I este corelată cu programul de evaluare.  

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În urma raportului Comisiei cu privire 
la punerea în aplicare a prezentului 
regulament, menționat la articolul 54 
alineatul (4), și ținând seama de 
experiența dobândită în ceea ce privește 
autorizațiile comunitare, Comisia poate 
adăuga și alte categorii de produse 
biocide la alineatul (1) al prezentului 
articol.
Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 72 alineatul (4).

eliminat

Or. de

Justificare

Ar trebui să se poată acorda autorizația comunitară pentru toate tipurile de produse, deci și 
pentru produse care conțin numai substanțe active existente. Pe de-o parte sunt reduse 
considerabil costurile administrative atât ale solicitantului, cât și ale statelor membre. Pe de 
altă parte, o astfel de extindere nu ar depăși capacitatea de funcționare a sistemului, 
deoarece includerea substanțelor active în anexa I este corelată cu programul de evaluare.  

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 34
Depunerea și validarea cererilor

eliminat
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(1) Persoana responsabilă de 
introducerea pe piață a unui produs 
biocid sau reprezentantul acesteia depune 
o cerere de autorizație comunitară la 
Agenție și îi comunică acesteia numele 
autorității competente a statului membru 
pe care l-au ales, care este responsabilă 
de evaluarea cererii (denumită în 
continuare „autoritatea competentă 
responsabilă de evaluare”). În termen de 
o lună de la primirea cererii, Agenția 
notifică disponibilitatea respectivei cereri 
în baza sa de date autorității competente 
responsabile de evaluare.
(2) În termen de două luni de la primirea 
cererii, Agenția validează respectiva 
cerere dacă aceasta îndeplinește 
următoarele cerințe: (a) au fost prezentate 
informațiile menționate la articolul 18; 
(b) cererea este însoțită de plata taxelor 
aplicabile în conformitate cu articolul 70.
Validarea nu include o evaluare a calității 
sau a pertinenței datelor sau justificărilor 
prezentate în scopul adaptării cerințelor 
privind datele.
(3) În cazul în care Agenția consideră că 
cererea este incompletă, aceasta îl 
informează pe solicitant cu privire la 
informațiile suplimentare necesare pentru 
validarea respectivei cereri și stabilește un 
termen rezonabil pentru prezentarea 
informațiilor în cauză. În termen de două 
luni de la primirea informațiilor 
suplimentare, Agenția stabilește dacă 
respectivele informații suplimentare 
prezentate sunt suficiente pentru 
validarea cererii. Agenția respinge 
cererea în cazul în care solicitantul nu 
completează cererea în termenul stabilit și 
informează în acest sens solicitantul și 
autoritatea competentă responsabilă de 
evaluare. În astfel de cazuri, se 
rambursează o parte din taxele percepute 
de Agenție în temeiul articolului 70. 
(4) Deciziile Agenției luate în temeiul 
dispozițiilor alineatului (3) al treilea 
paragraf pot fi contestate în conformitate 
cu articolul 67.
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(5) În cazul în care, pe baza validării 
efectuate în conformitate cu alineatul (2), 
Agenția consideră că cererea este 
completă, aceasta informează imediat în 
acest sens solicitantul și autoritatea 
competentă responsabilă de evaluare.

Or. de

Justificare

În noul articol 22, depunerea și validarea cererilor de autorizații comunitare sunt 
reglementate prin aceleași norme. Prin urmare, articolul 34 din propunere este de prisos.

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Dacă un ingredient al unui produs 
biocid este deja înregistrat în vederea 
utilizării sale într-un produs biocid în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1907/2006, autoritatea competentă 
responsabilă de evaluare nu evaluează din 
nou ingredientul respectiv. 

Or. de

Justificare

Evitarea dublării inutile a eforturilor. 

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În termen de nouă luni de la primirea 
concluziilor evaluării, Agenția elaborează 
un aviz cu privire la autorizarea produsului 
biocid și îl prezintă Comisiei.

(3) În termen de trei luni de la primirea 
concluziilor evaluării, Agenția elaborează 
un aviz cu privire la autorizarea produsului 
biocid și îl prezintă Comisiei.
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Or. de

Justificare

Termenul de nouă luni pentru elaborarea și transmiterea unui aviz de către Agenție este mult 
prea lung, deoarece avizul este elaborat pe baza unei evaluări deja existente, realizate de 
autoritatea responsabilă de evaluare. Termenul de trei luni ar reprezenta o perioadă 
adecvată.

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 37a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 37a
Autorizațiile în duplicat

(1) Titularul sau solicitantul unei 
autorizații primare poate depune la 
Agenție o cerere de autorizație în duplicat 
pentru același produs biocid.
(2) Solicitantul de autorizație în duplicat 
depune împreună cu cererea următoarele 
informații și documente: 
(a) numărul autorizației primare sau, în 
cazul în care urmează a se elibera o 
autorizație primară, numărul cererii 
respective; 
(b) denumirea comercială a produsului 
biocid; 
(c) compoziția calitativă și cantitativă în 
ceea ce privește substanțele active și 
inactive, respectând valorile limită ale 
concentrațiilor stabilite la articolul 16 
alineatul (2b)(nou) și în cazul în care 
cunoașterea acestora este esențială pentru 
utilizarea corespunzătoare a produsului 
biocid;  
(d) dozele de aplicare și instrucțiunile de 
utilizare; 
(e) categoriile de utilizatori.
(3) Agenția validează cererea conform 
articolului 22.
(4) Dacă Agenția consideră, în urma unei 
evaluări realizate conform prevederii de la 
alineatul (3), că cererea este completă, 
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aceasta informează imediat în acest sens 
solicitantul, autoritatea competentă 
responsabilă de evaluare care a acordat 
autorizația primară sau, în cazul realizării 
unui duplicat al unei autorizații 
comunitare, Comisia.  
(5) În cazul în care s-a acordat deja o 
autorizație primară, autoritatea 
competentă responsabilă de evaluare sau, 
în cazul  realizării unui duplicat al unei 
autorizații comunitare, Comisia ia, în 
termen de o lună de la validarea cererii, o 
decizie cu privire la cererea respectivă. În 
cazul în care urmează să se acorde o 
autorizație primară, autoritatea 
competentă responsabilă de evaluare sau, 
în cazul realizării unui duplicat al unei 
autorizații comunitare, Comisia ia, în 
termen de o lună de la acordarea 
autorizației primare, o decizie cu privire la 
cererea respectivă.
(6) Dacă se dovedește că este nevoie de 
informații suplimentare pentru a se 
evalua dacă este vorba despre același 
produs biocid, autoritatea competentă 
responsabilă de evaluare sau, în cazul 
realizării unui duplicat al unei autorizații 
comunitare, Comisia solicită 
solicitantului să depună informațiile 
respective. Termenul de o lună menționat 
la alineatul (5) este întrerupt începând cu 
data la care se face solicitarea de 
informații suplimentare și până la data 
primirii informațiilor respective. 
(7) De îndată ce autoritatea competentă 
responsabilă de evaluare sau, în cazul 
realizării unui duplicat al unei autorizații 
comunitare, Comisia aprobă realizarea 
unui duplicat al unei autorizații primare, 
aceasta atribuie un număr de autorizație 
separat și include în registrul comunitar 
pentru produse biocide deciziile 
administrative luate în legătură cu 
cererea respectivă. 
(8) Fără a aduce atingere informațiilor 
depuse în conformitate cu alineatul (2), 
condițiile valabile pentru autorizația 
primară cu privire la introducerea pe 
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piață și utilizarea produsului biocid sunt 
valabile și în cazul autorizației în duplicat.

Or. de

Justificare

În câteva state membre ale UE se autorizează și se facilitează, în general, printr-un sistem 
care implică diferite tipuri de autorizări, comercializarea acelorași produse sub denumiri 
comerciale diferite și de către diferite întreprinderi. Deoarece autorizațiile în duplicat și cele 
suplimentare sunt doar de natură administrativă, nu este necesar să se evalueze din nou 
efectele asupra sănătății umane sau a mediului. 

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 37b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 37b
Autorizațiile suplimentare

(1) O autorizație suplimentară se poate 
acorda pe baza unei autorizații primare.
(2) În cazul unei cereri de autorizație 
suplimentară, solicitantul depune cererea 
la Agenție.
(3) Solicitantul de autorizație 
suplimentară depune împreună cu 
cererea următoarele informații și 
documente:
(a) numărul autorizației primare sau, în 
cazul în care urmează a se elibera o 
autorizație primară, numărul cererii 
respective;
(b) numele și adresa solicitantului;
(c) acordul scris al titularului autorizației 
primare;
(d) compoziția calitativă și cantitativă în 
ceea ce privește substanțele active și 
inactive, respectând valorile limită ale 
concentrațiilor stabilite la articolul 16 
alineatul (2b)(nou) și în cazul în care 
cunoașterea acestora este esențială pentru 
utilizarea corespunzătoare a produsului 
biocid; 
(e) dozele de aplicare și instrucțiunile de 
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utilizare;
(f) categoriile de utilizatori.
(4) Agenția validează cererea conform 
articolului 22.
(5) Dacă Agenția consideră, în urma unei 
evaluări realizate conform prevederii de la 
alineatul (4), că cererea este completă, 
aceasta informează imediat în acest sens 
solicitantul, autoritatea competentă 
responsabilă de evaluare care a acordat 
autorizația primară sau, în cazul unei 
autorizații suplimentare față de o 
autorizație comunitară, Comisia.  
(6) În cazul în care s-a acordat deja o 
autorizație primară, autoritatea 
competentă responsabilă de evaluare sau, 
în cazul unei autorizații suplimentare față 
de o autorizație comunitară, Comisia ia, 
în termen de o lună de la validarea 
cererii, o decizie cu privire la cererea 
respectivă. În cazul în care urmează să se 
acorde o autorizație primară, autoritatea 
competentă responsabilă de evaluare sau, 
în cazul unei autorizații suplimentare față 
de o autorizație comunitară, Comisia ia, 
în termen de o lună de la acordarea 
autorizației primare, o decizie cu privire la 
cererea respectivă.
(7) Dacă se dovedește că este nevoie de 
informații suplimentare pentru a se 
evalua dacă este vorba despre același 
produs biocid, autoritatea competentă 
responsabilă de evaluare sau, în cazul 
unei autorizații suplimentare față de o 
autorizație comunitară, Comisia solicită 
solicitantului să depună informațiile 
respective. Termenul de o lună menționat 
la alineatul (6) este întrerupt începând cu 
data la care se face solicitarea de 
informații suplimentare și până la data 
primirii informațiilor respective. 
(8) De îndată ce autoritatea competentă 
responsabilă de evaluare sau, în cazul 
unei autorizații suplimentare față de o 
autorizație comunitară, Comisia acordă 
autorizația suplimentară, aceasta acordă 
și un număr de autorizație separat și 
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include în registrul comunitar pentru 
produse biocide deciziile administrative 
luate în legătură cu cererea respectivă. 
(9) Fără a aduce atingere informațiilor 
depuse în conformitate cu alineatul (3), 
condițiile valabile pentru autorizația 
primară cu privire la introducerea pe 
piață și utilizarea produsului biocid sunt 
valabile și în cazul autorizației 
suplimentare.

Or. de

Justificare

În câteva state membre ale UE se autorizează și se facilitează, în general, printr-un sistem 
care implică diferite tipuri de autorizări, comercializarea acelorași produse sub denumiri 
comerciale diferite și de către diferite întreprinderi. Deoarece autorizațiile în duplicat și cele 
suplimentare sunt doar de natură administrativă, nu este necesar să se evalueze din nou 
efectele asupra sănătății umane sau a mediului.

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) modificări ale sursei sau compoziției 
substanței active.

Or. de

Justificare

Este necesar să se comunice dacă s-a modificat sursa unei substanțe active care este utilizată 
în produse biocide, deoarece această modificare poate influența siguranța produsului.

Amendamentul 71

Propunere de regulament
Articolul 40 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea competentă care a acordat 
autorizația națională sau Comisia, în 

Autoritatea competentă care a acordat o 
autorizație anulează autorizația la cererea 
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cazul unei autorizații comunitare,
anulează autorizația la cererea titularului, 
care trebuie să prezinte motivele unei astfel 
de cereri. Cererile care se referă la 
autorizații comunitare se transmit Agenției.

titularului, care trebuie să prezinte motivele 
unei astfel de cereri. Cererile care se referă 
la autorizații comunitare, la autorizații în 
duplicat sau la autorizații suplimentare
față de o autorizație comunitară se 
transmit Agenției.

Or. de

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Modificarea unei autorizații primare 
la cererea titularului autorizației primare 
este valabilă și pentru autorizațiile în 
duplicat sau suplimentare aferente 
autorizației primare respective.

Or. de

Amendamentul 73

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Criteriile și procedura menționate la 
alineatul (1) din prezentul articol ar 
trebui să fie întemeiate pe principiul 
conform căruia, în funcție de amploarea 
modificărilor estimate, să se aplice diferite 
tipuri de proceduri de modificare, și 
anume în așa fel încât pentru următoarele 
situații să se aplice o procedură de 
notificare simplificată:
(a) modificări de ordin administrativ ale 
autorizației;
(b) modificări ale unui produs biocid care 
se înscriu în categoria modificărilor 
permise, definite în cadrul unei 
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formule-cadru existente și permise; 
(c) comercializarea unui produs biocid 
nou care se înscrie în formula-cadru 
existentă și permisă;
(d) modificări minore ale produsului 
biocid, care nu influențează negativ 
nivelul de risc sau eficiența produsului;

Or. de

Justificare

Trebuie clarificat faptul că ar trebui aplicate diferite tipuri de proceduri de modificare, în 
funcție de gradul și importanța modificărilor estimate (mai mici sau mai mari) ale unui 
produs biocid (în comparație cu autorizarea inițială).  

Amendamentul 74

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Etichetele articolelor sau materialelor 
tratate trebuie să cuprindă următoarele 
informații:

(2) Etichetele materialelor sau produselor
tratate trebuie să cuprindă următoarele 
informații:

Or. de

Justificare

Termenul englez „articles” trebuie tradus în limba germană prin „Erzeugnisse”, în 
conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul REACH nr. 1907/2006.

Amendamentul 75

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) denumirile tuturor substanțelor active 
care au fost utilizate pentru tratarea 
articolelor sau a materialelor care au fost 
încorporate în acestea;

(a) denumirile tuturor substanțelor active 
care au fost utilizate pentru tratarea 
materialelor sau a produselor care au fost 
încorporate în acestea;

Or. de
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Justificare

Termenul englez „articles” trebuie tradus în limba germană prin „Erzeugnisse”, în 
conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul REACH nr. 1907/2006.

Amendamentul 76

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) acolo unde este cazul, proprietatea 
biocidă atribuită articolelor sau
materialelor tratate;

(b) proprietatea biocidă atribuită 
materialelor sau produselor tratate, dacă 
produsul biocid urmează să intre în 
contact direct cu oamenii și cu mediul;

Or. de

Justificare

Pentru a se clarifica faptul că pentru materialele și produsele tratate cu efect extern se aplică 
dispoziții privind etichetarea mai stricte.

Amendamentul 77

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) orice frază de pericol sau de precauție 
care figurează în autorizația pentru 
produsul biocid respectiv. 

(d) orice frază de pericol sau de precauție 
care figurează în autorizația pentru 
produsul biocid respectiv, dacă produsul 
biocid respectiv urmează să intre în 
contact direct cu oamenii și cu mediul.

Or. de

Justificare

Pentru a se clarifica faptul că pentru materialele și produsele tratate cu efect extern se aplică 
dispoziții privind etichetarea mai stricte.
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Amendamentul 78

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Marcajul de pe etichetă trebuie să fie clar, 
vizibil, ușor de citit și suficient de rezistent.
Eticheta se aplică pe ambalaj, pe 
instrucțiunile de utilizare sau pe certificatul 
de garanție al articolului sau materialului
tratat atunci când acest lucru este necesar 
ca urmare a dimensiunilor sau funcțiilor 
acestuia.

Marcajul de pe etichetă trebuie să fie clar, 
vizibil, ușor de citit și suficient de rezistent 
și se aplică pe material sau pe produs, pe 
ambalaj, pe instrucțiunile de utilizare sau 
pe certificatul de garanție al materialului 
sau produsului tratat. 

Or. de

Justificare

Pentru a se clarifica faptul că pentru materialele și produsele tratate cu efect extern se aplică 
dispoziții privind etichetarea mai stricte.

Amendamentul 79

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) solicitantul ulterior are un acord scris 
sub forma unei scrisori de acces din partea 
primului solicitant, care îi dă dreptul să 
folosească informațiile respective,

(a) solicitantul ulterior are un acord scris 
sub forma unei scrisori de acces în 
conformitate cu articolul 50, care îi dă 
dreptul să folosească informațiile 
respective;

Or. de

Justificare

Primul solicitant nu este neapărat proprietarul datelor. De asemenea, ar trebui să se permită 
ca un al doilea solicitant sau o a doua întreprindere să fie sau să devină proprietar de date ca 
urmare a punerii sau a producerii în comun a datelor. Prin urmare, participanții care au 
legătură cu includerea în anexa I și care au deja dreptul de a face trimitere la datele din 
dosar nu ar trebui să fie obligați să facă de fiecare dată dovada că sunt sau nu adevărații 
proprietari de date.
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Amendamentul 80

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) solicitantul ulterior este, de 
asemenea, un proprietar de date.

Or. de

Justificare

Primul solicitant nu este neapărat proprietarul datelor. De asemenea, ar trebui să se permită 
ca un al doilea solicitant sau o a doua întreprindere să fie sau să devină proprietar de date ca 
urmare a punerii în comun a datelor sau a producerii de date în comun.  Prin urmare, 
participanții care au legătură cu includerea în anexa I și care au deja dreptul de a face 
trimitere la datele din dosar nu ar trebui să fie obligați să facă de fiecare dată dovada că sunt 
sau nu adevărații proprietari de date.

Amendamentul 81

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Agenția introduce lista menționată la 
alineatul (2) în Registrul comun de date 
privind produsele biocide.

(4) Toate informațiile din lista menționată 
la alineatul (2) trebuie să primească un 
cod unic și trebuie să fie înregistrate de 
Agenție în registrul de date comune 
privind produsele biocide împreună cu 
detaliile complete aferente și cu informații 
privind identitatea primului solicitant și a 
proprietarilor datelor.

Or. de

Justificare

Registrul trebuie să conțină toate informațiile sau documentele menționate în listă. În vederea 
evitării neînțelegerilor privind titluri asemănătoare sau modificări ale studiilor sau date 
neprelucrate privind studiile, ar fi bine dacă fiecare document depus ar fi identificat cu 
ajutorul unui număr. Corelarea cu informațiile privind proprietarul datelor și solicitantul 
asigură respectarea drepturilor de proprietate.
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Amendamentul 82

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Informațiile prezentate în sensul 
Directivei 98/8/CE sau în sensul 
prezentului regulament beneficiază de 
protecția datelor în condițiile prevăzute de 
prezentul articol. Perioada de protecție 
pentru aceste informații începe în 
momentul transmiterii informațiilor.

1. Informațiile prezentate în sensul 
Directivei 98/8/CE sau în sensul 
prezentului regulament beneficiază de 
protecția datelor în condițiile prevăzute de
prezentul articol. Perioada de protecție 
pentru aceste informații începe, respectiv a 
început, în momentul transmiterii 
informațiilor.

Or. de

Justificare

Protejarea datelor în conformitate cu Directiva 98/8/CE nu a fost niciodată stabilită în mod 
clar.
Data depunerii dosarului poate fi și data de primire a celor mai multe informații, dar dacă  
ulterior sunt depuse și alte informații sau au loc alte acțiuni, atunci vor exista diferite date de 
depunere. Înregistrarea datei de depunere pentru fiecare document va reflecta situația în mod 
corect. Se justifică stabilirea necesității protejării datelor pentru fiecare informație, deoarece 
fiecare informație a dus la o investiție din partea proprietarului datelor.  

Amendamentul 83

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile protejate în temeiul Directivei 
98/8/CE sau al dispozițiilor prezentului 
articol sau pentru care perioada de 
protecție a expirat în temeiul Directivei 
98/8/CE sau al dispozițiilor prezentului 
articol nu mai beneficiază de protecție.

Informațiile protejate în temeiul Directivei 
98/8/CE sau al dispozițiilor prezentului 
articol, pentru care perioada de protecție a 
expirat în temeiul Directivei 98/8/CE 
beneficiază din nou de protecție la cerere.

Or. de

Justificare

Protejarea datelor în conformitate cu Directiva 98/8/CE nu a fost niciodată stabilită în mod 



PE438.377v02-00 58/71 PR\805468RO.doc

RO

clar.
Data depunerii dosarului poate fi și data de primire a celor mai multe informații, dar dacă  
ulterior sunt depuse și alte informații sau au loc alte acțiuni, atunci vor exista diferite date de 
depunere. Înregistrarea datei de depunere pentru fiecare document va reflecta situația în mod 
corect. Se justifică stabilirea necesității protejării datelor pentru fiecare informație, deoarece 
fiecare informație a dus la o investiție din partea proprietarului datelor.  

Amendamentul 84

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru fiecare document care primește un 
cod unic în temeiul articolului 48 
alineatul (4) ar trebui stabilită o dată de 
intrare.

Or. de

Justificare

Protejarea datelor în conformitate cu Directiva 98/8/CE nu a fost niciodată stabilită în mod 
clar.
Data depunerii dosarului poate fi și data de primire a celor mai multe informații, dar dacă  
ulterior sunt depuse și alte informații sau au loc alte acțiuni, atunci vor exista diferite date de 
depunere. Înregistrarea datei de depunere pentru fiecare document va reflecta situația în mod 
corect. Se justifică stabilirea necesității protejării datelor pentru fiecare informație, deoarece 
fiecare informație a dus la o investiție din partea proprietarului datelor.  

Amendamentul 85

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prin derogare de la dispozițiile 
alineatului (2) primul paragraf, perioada 
de protecție pentru informațiile transmise 
unui stat membru în cadrul sistemelor sau 
practicilor naționale pentru aprobarea 
produselor biocide, înainte de 
transmiterea lor în sensul Directivei 
98/8/CE sau al prezentului regulament, se 

eliminat
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încheie la data care survine prima dintre 
data de expirare a oricărei perioade 
rămase, prevăzute de normele naționale, 
și 14 mai 2014, cu excepția cazului în care 
informațiile au fost generate după 14 mai 
2000.

Or. de

Justificare

Nu se justifică diferențierea între datele noi și cele deja existente.

Amendamentul 86

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Revocarea scrisorii de acces înaintea 
datei de expirare nu afectează valabilitatea
autorizației emise pe baza scrisorii de acces 
respective.

(2) Revocarea scrisorii de acces înaintea 
datei de expirare anulează cu efect imediat 
valabilitatea autorizației emise pe baza 
scrisorii de acces respective.

Or. de

Justificare

Propunerea Comisiei ar permite „parazitismul”, pentru că o întreprindere care a primit o 
scrisoare de acces s-ar putea orienta fără probleme spre alt furnizor. Proprietarul 
datelor/participantul nu ar mai fi atunci în măsură să-și recupereze costurile.
În mod normal, scrisorile de acces sunt emise gratuit în legătură cu un acord de furnizare. 
Posibilitatea revocării scrisorilor de acces în cazul rezilierii acordurilor reprezintă un mijloc 
de protejare a investițiilor proprietarilor de date. 

Amendamentul 87

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care respectivele teste sau studii 
au fost deja prezentate în cadrul unei cereri 
anterioare, autoritatea competentă sau 

În cazul în care respectivele teste sau studii 
au fost deja prezentate în cadrul unei cereri 
anterioare, autoritatea competentă sau 
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Agenția comunică fără întârziere 
solicitantului potențial numele și detaliile 
de contact ale proprietarului informațiilor.

Agenția evaluează fără întârziere
echivalența tehnică având în vedere sursa 
de referință. În cazul în care rezultatul 
evaluării echivalenței tehnice este pozitiv,
autoritatea competentă sau Agenția 
comunică fără întârziere solicitantului 
potențial numele și detaliile de contact ale 
proprietarului datelor.

Or. de

Justificare

Înainte ca studiile să devină subiectul schimburilor de date, trebuie stabilită echivalența 
tehnică. Altfel, nu se poate stabili dacă datele disponibile sunt aplicabile articolului ce 
trebuie testat, propus de solicitantul următor.

Amendamentul 88

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dacă nu se ajunge la un astfel de acord 
timp de două luni de la formularea cererii 
conform articolului 51 alineatul (2), 
solicitantul potențial informează fără 
întârziere Agenția și proprietarul 
informațiilor în legătură cu acest lucru. În 
termen de două luni de la data la care a fost 
informată în legătură cu imposibilitatea 
ajungerii la un acord, Agenția acordă 
solicitantului potențial dreptul de a se referi 
la testele sau studiile care implică 
efectuarea de teste pe animale vertebrate.
Tribunalele naționale sunt cele care decid
cu privire la valoarea proporțională a 
costurilor pe care solicitantul potențial
trebuie să le plătească proprietarului 
datelor.

(3) Dacă nu se ajunge la un astfel de acord 
timp de două luni de la formularea cererii 
conform articolului 51 alineatul (2), atât
proprietarul datelor, cât și solicitantul 
potențial informează fără întârziere 
Agenția în legătură cu acest lucru. În 
termen de două luni de la data la care a fost 
informată în legătură cu imposibilitatea 
ajungerii la un acord, Agenția acordă 
solicitantului potențial dreptul de a se referi 
la testele sau studiile care implică 
efectuarea de teste pe animale vertebrate.
Un organ de arbitraj al Uniunii decide cu 
privire la valoarea proporțională a tuturor
costurilor legate de elaborarea și utilizarea 
informațiilor pe care solicitantul potențial 
trebuie să le plătească proprietarului 
datelor.

Or. de

Justificare
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Ținând seama de faptul că o încercare de a ajunge la un acord între două părți (și anume 
proprietarul și solicitantul ulterior) poate eșua, ambele părți trebuie să informeze Agenția. 
Nu are niciun sens ca solicitantul ulterior să informeze proprietarul, ținând seama de faptul 
că acesta este una din părțile la acordul eșuat. Pentru a se asigura că schimbul obligatoriu 
de date se desfășoară într-un mod uniform la nivel comunitar, Comisia ar trebui să înființeze 
un organ de arbitraj la nivelul UE.

Amendamentul 89

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul unui produs biocid deja 
autorizat în conformitate cu articolele 15, 
25 sau 28 și atunci când toate perioadele de 
protecție a informațiilor conform 
articolului 49 au expirat, autoritatea 
competentă care a primit cererea sau 
Agenția poate accepta ca un solicitant 
ulterior de autorizație să facă referire la 
informațiile furnizate de primul solicitant 
în măsura în care solicitantul ulterior poate 
demonstra că produsul biocid este similar 
și că substanțele active sunt echivalente din 
punct de vedere tehnic cu cele ale 
produsului autorizat anterior, inclusiv în 
ceea ce privește gradul de puritate și natura 
impurităților.

(1) În cazul unui produs biocid deja 
autorizat în conformitate cu articolele 15, 
25 sau 28 și atunci când toate perioadele de 
protecție a informațiilor conform 
articolului 49 au expirat, autoritatea 
competentă care a primit cererea sau 
Agenția poate accepta ca un solicitant 
ulterior de autorizație să facă referire la 
informațiile furnizate de primul solicitant și 
atunci când perioadele de protecție a 
datelor conform articolului 49 nu au 
expirat, autoritatea competentă care a 
primit cererea sau Agenția poate accepta 
ca un solicitant ulterior să facă referire la 
datele furnizate de primul solicitant, în 
conformitate cu articolul 52, în ambele 
cazuri, în măsura în care solicitantul 
ulterior poate demonstra că produsul biocid 
este similar și că substanțele active sunt 
echivalente din punct de vedere tehnic cu 
cele ale produsului autorizat anterior, 
inclusiv în ceea ce privește gradul de 
puritate și natura impurităților.

Or. de

Justificare

Similaritatea și echivalența tehnică trebuie demonstrate, de asemenea, în cazul în care 
protecția informațiilor nu a expirat încă, dar un solicitant ulterior dorește să comunice date.
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Amendamentul 90

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Autoritățile competente efectuează 
controale oficiale pentru a se asigura că 
producătorii de substanțe active care sunt 
comercializate pentru utilizare în produse 
biocide au prezentat Comisiei informațiile 
referitoare la substanța activă menționate 
în anexa II sau într-o scrisoare de acces 
la un dosar care îndeplinește condițiile 
menționate în anexa II.

Or. de

Justificare

Supravegherea pieței ar trebui să se aplice, de asemenea, substanțelor active comercializate 
în scopul utilizării în produse biocide. Conform regulamentului, producătorii trebuie să 
respecte multe reglementări pentru a atinge nivelul de respect care trebuie garantat la nivel 
național.

Amendamentul 91

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4)  Comisia elaborează un raport privind 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament și mai ales privind funcționarea 
procedurii comunitare de autorizare și 
recunoașterea reciprocă, până la data de 1 
ianuarie 2023. Comisia transmite raportul 
Parlamentului European și Consiliului.

(4) Comisia elaborează un raport privind 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament și mai ales privind funcționarea 
procedurii comunitare de autorizare și 
recunoașterea reciprocă, până la data de 1 
ianuarie 2023. Comisia transmite raportul 
Parlamentului European și Consiliului. Pe 
baza acestui raport, Comisia efectuează o 
verificare pentru a evalua necesitatea 
modificării regulamentului.

Or. de
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Justificare

Raportul elaborat de Comisie ar trebui să constituie o primă etapă a unui proces de 
examinare mai extins, vizând identificarea principalelor dificultăți cât mai devreme cu 
putință și modificarea regulamentului, dacă este cazul, la momentul potrivit.

Amendamentul 92

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Orice persoană care transmite în sensul 
prezentului regulament informații legate de 
o substanță activă Agenției sau unei 
autorități competente poate cere ca 
informațiile menționate la articolul 56 
alineatul (2) 
să nu fie divulgate; această persoană 
trebuie să explice de ce divulgarea 
informațiilor poate fi dăunătoare pentru 
interesele comerciale proprii sau ale altor 
părți.

(3) Orice persoană care transmite în sensul 
prezentului regulament informații legate de 
o substanță activă sau un produs biocid
Agenției sau unei autorități competente 
poate cere ca informațiile menționate la 
articolul 56 alineatul (2) să nu fie 
divulgate; această persoană trebuie să 
explice de ce divulgarea informațiilor poate 
fi dăunătoare pentru interesele comerciale 
proprii sau ale altor părți.

Or. de

Justificare

Acest articol ar trebui să se aplice, de asemenea, informațiilor referitoare la produsele 
biocide.

Amendamentul 93

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

e) sub rezerva dispozițiilor articolului 24 
din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, 
denumirea stabilită în nomenclatura 
IUPAC pentru substanțele active precizate 
la alineatul (1) litera (a) din prezentul 
articol, care sunt utilizate numai într-unul 
sau mai multe dintre scopurile următoare:
i) în cercetarea și dezvoltarea științifică;

eliminat
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ii) în cercetarea și dezvoltarea orientată 
spre produse și procese.

Or. de

Justificare

Informațiile privitoare la activitățile de cercetare și dezvoltare ar trebui să fie confidențiale.

Amendamentul 94

Propunere de regulament
Articolul 61a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 61a
(1) Statele membre se asigură că toți 
utilizatorii profesioniști, distribuitorii și 
consilierii au acces la informații adecvate 
privind utilizarea, riscurile și folosirea 
corectă a produselor biocide. 
(2) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a furniza publicului 
informații privind utilizarea și riscurile 
asociate cu produsele biocide și modalități 
de a minimiza folosirea acestora. 

Or. de

Justificare
Contribuie la informarea utilizatorilor profesioniști și a consumatorilor cu privire la 
utilizarea în siguranță a produselor, la alternativele compatibile și la caracterul neprimejdios 
al produselor biocide.

Amendamentul 95

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) persoanele care introduc pe piață 
produse biocide, cu excepția IMM-urilor, 
plătesc o taxă anuală;

eliminat
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Or. de

Justificare

Taxele ar trebui să fie legate de volumul necesar de muncă prestată într-un mod 
corespunzător și eficient. Prin urmare, o taxă anuală nu este acceptabilă fără justificare și ar 
trebui să se solicite plata unor taxe numai atunci când acestea sunt într-adevăr necesare.

Amendamentul 96

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Produsele biocide pentru care nu a fost 
depusă o cerere de autorizare în 
conformitate cu al doilea paragraf nu se 
mai introduc pe piață după o perioadă de
șase luni de la data la care includerea 
devine efectivă. Eliminarea, depozitarea și 
utilizarea stocurilor existente de produse 
biocide, pentru care nu a fost depusă o 
cerere de autorizare în conformitate cu al 
doilea paragraf, sunt permise pentru o 
perioadă de optsprezece luni de la data la 
care includerea devine efectivă.

Produsele biocide pentru care nu a fost 
depusă o cerere de autorizare în 
conformitate cu al doilea paragraf nu se 
mai introduc pe piață de la data la care 
includerea devine efectivă. Eliminarea, 
depozitarea și utilizarea stocurilor existente 
de produse biocide, pentru care nu a fost 
depusă o cerere de autorizare în 
conformitate cu al doilea paragraf, sunt 
permise pentru o perioadă de șase luni de 
la data la care includerea devine efectivă.

Or. de

Justificare

Nu ar trebui să fie necesare perioade mai lungi, având în vedere că utilizatorii ulteriori ar 
trebui să își cunoască obligațiile și stadiul testării substanței active.

Amendamentul 97

Propunere de regulament
Articolul 80 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Cererile de autorizare a substanțelor, 
amestecurilor și dispozitivelor considerate 
produse biocide în conformitate cu 
articolul 3 alineatul (1) litera (a) a doua 
teză care erau disponibile pe piață la …

1. Cererile de autorizare a substanțelor, 
amestecurilor și dispozitivelor considerate 
produse biocide în conformitate cu 
articolul 3 alineatul (1) litera (a) a doua 
teză care erau disponibile pe piață la …
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[JO  a se insera data menționată la articolul 
85 primul paragraf] se înaintează până la 1 
ianuarie 2017.

[JO  a se insera data menționată la articolul 
85 primul paragraf] se înaintează până la 1 
ianuarie 2017. Acest paragraf nu se aplică 
substanțelor active produse in situ pentru 
dezinfectarea apei potabile. 

Or. de

Justificare

Dezinfectarea apei potabile este reglementată în mod adecvat prin Directiva privind apa 
potabilă (98/83/CE) și Regulamentul REACH.

Amendamentul 98

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul -1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1a. Începând de la 1 ianuarie 2014, 
fiecare producător de substanțe active 
deja existente, care se găsesc pe piață 
pentru a fi utilizate în produse biocide 
prezintă Agenției o cerere de includere a 
substanței active în anexa I. Autoritățile 
competente efectuează controale oficiale, 
în conformitate cu articolul 54 alineatul 
(1).

Or. de

Justificare

Numai întreprinderilor care contribuie la sistem ar trebui să li se permită să producă și să 
comercializeze substanțe active care urmează să fie utilizate în produse biocide. Un control 
corespunzător al pieței substanțelor active reprezintă cea mai bună modalitate de a depăși 
problema „parazitismului”. Statele membre ar trebui să fie obligate să stabilească ce 
produse biocide există pe piețele respective și dacă producătorii de substanțe active au 
înaintat un dosar spre a fi inclus în anexa I și ar trebui să își asume responsabilitatea pentru 
implementarea corespunzătoare.
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Amendamentul 99

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 2 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente efectuează 
controale oficiale, în conformitate cu 
articolul 54 alineatul (1).

Or. de

Justificare

Numai întreprinderilor care contribuie la sistem ar trebui să li se permită să producă și să 
comercializeze substanțe active care urmează să fie utilizate în produse biocide. Un control 
corespunzător al pieței substanțelor active reprezintă cea mai bună modalitate de a depăși 
problema „parazitismului”. Statele membre ar trebui să fie obligate să stabilească ce 
produse biocide există pe piețele respective și dacă producătorii de substanțe active au 
înaintat un dosar spre a fi inclus în anexa I și ar trebui să își asume responsabilitatea pentru 
implementarea corespunzătoare.

Amendamentul 100

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Atunci când este posibil, trebuie să se 
extragă informații din datele existente 
pentru a se reduce numărul de teste pe 
animale. Se aplică, în special, dispozițiile 
Directivei 1999/45/CE sau ale 
Regulamentului (CE) 1272/2008.

Or. de

Justificare

Evitare a repetării inutile a testelor pe animale vertebrate.
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Amendamentul 101

Propunere de regulament
Anexa III – titlul 1 – punctul 2.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2.2) Informații detaliate de ordin cantitativ 
și calitativ referitoare la compoziția 
produsului biocid (de exemplu, substanțe 
active, impurități, adjuvanți, componente 
inerte).

(2.2) Informații detaliate de ordin cantitativ 
și calitativ referitoare la compoziția 
produsului biocid (de exemplu, substanțe 
active, impurități, adjuvanți, componente 
inerte), ținându-se seama de concentrațiile 
menționate la articolul 16 alineatul (2b) 
(nou).

Or. de

Justificare

Modificare necesară în interesul compatibilității cu amendamentul care inserează articolul 
16 alineatul (2b) (nou).

Amendamentul 102

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 22a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) În scopul reducerii numărului de 
teste pe animale, identificarea efectelor 
nocive ar trebui să se bazeze, ori de câte 
ori este posibil, pe informații referitoare la 
substanțele active și pe informațiile 
existente referitoare la substanțele 
potențial periculoase pe care le conține 
produsul biocid. În scopul identificării 
efectelor nocive ale produsului biocid, se 
aplică, în special, dispozițiile Directivei 
1999/45/CE sau ale Regulamentului (CE) 
1272/2008.

Or. de

Justificare

Evitare a repetării inutile a testelor pe animale vertebrate.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Produsele biocide fac parte din civilizația noastră și din nivelul nostru de viață. Acestea sunt 
vitale pentru menținerea standardelor înalte de sănătate și igienă cu care suntem obișnuiți. 
Datorită densității mari a populației și a mobilității internaționale, societatea noastră necesită 
forme particulare de igienă pentru a se evita transmiterea de microbi și boli. Produsele biocide 
trebuie să fie eficace, fapt care le face, adesea, și periculoase. Din această cauză este necesară 
o sensibilitate specială în manipularea acestora. 

În același timp, noul regulament privind produsele biocide trebuie să asigure că producătorii, 
a căror majoritate o constituie întreprinderi de talie mijlocie, pot aplica aceste reglementări în 
ciclul de producție fără a se regăsi într-o poziție concurențială dezavantajoasă, fapt care ar 
putea duce, în anumite circumstanțe, la indisponibilitatea unor materii prime sau produse.

Obiectivul acestui regulament este armonizarea legislației deja existente la nivel european și 
actualizarea acesteia în conformitate cu evoluțiile tehnologice. Este necesar ca atât 
consumatorii, cât și producătorii de produse biocide, respectiv de produse care conțin produse 
biocide, să se poată baza pe norme minime aplicabile pe întreg teritoriul Uniunii.

Raportoarea consideră că propunerea de regulament a Comisiei necesită îmbunătățiri 
substanțiale pentru a-și atinge obiectivele fixate, precum eliminarea deficiențelor din actuala 
directivă, ameliorarea procedurii de autorizare și simplificarea procesului decizional, 
asigurând, în același timp, dezvoltarea în continuare a unui înalt nivel de protecție. 

Noul regulament trebuie să țină seama de trei domenii fundamentale: protecția mediului, 
protecția consumatorilor și implementarea sigură și practică de către producători.

Cu privire la mediu:

Procedura de autorizare, comercializare și utilizare a produselor biocide trebuie să fie în 
conformitate cu principiul precauției și cu criterii clare de excludere. Numai astfel poate fi 
atins cel mai înalt grad de protecție a sănătății umane și animale, iar Creația, în ansamblul său, 
păstrată. 

Regulile privind autorizarea stabilite în regulament ar trebui, de asemenea, să țină seama de 
evoluțiile tehnice viitoare referitoare la substanțele active, precum nanomaterialele, a căror 
utilizare este din ce în ce mai larg răspândită. Raportoarea consideră, prin urmare, că, pentru 
garantarea unui înalt nivel de protecție în viitor și a certitudinii juridice pentru producători, ar 
trebui elaborată o definiție uniformizată a nanomaterialelor, iar textul regulamentului ar trebui 
să fie actualizat în mod regulat ținându-se seama de evoluțiile tehnice. 

Cu privire la protecția consumatorilor:

Consumatorii trebuie să poată presupune că produsele pe care le achiziționează sunt în 
conformitate cu normele uniforme minime din cadrul pieței interne a UE, indiferent din ce stat 
membru au achiziționat un anumit produs. Pentru ca aceste norme să nu fie eludate, este, de 
asemenea, necesar ca produsele provenite de la producători din afara Europei, precum și 
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materialele și substanțele active pe care aceștia le utilizează să respecte normele UE. 
Etichetarea clară a materialelor tratate și a produselor este, prin urmare, la fel de necesară ca 
și autorizarea adecvată a produselor biocide, indiferent dacă acestea sunt produse în interiorul 
sau în afara Uniunii Europene. 

În plus, utilizatorii profesioniști și consumatorii de produse biocide trebuie, de asemenea, să 
fie informați cu privire la modul de utilizare în siguranță a acestora, la alternative compatibile 
și la caracterul neprimejdios al acestor produse. Aceasta ar trebui, în orice caz, să includă 
formarea grupurilor țintă relevante, cel puțin din rândul utilizatorilor profesioniști. 

Cu privire la utilizarea în practică și respectarea regulamentului:

Pentru a face față cerințelor din ce în ce mai stringente referitoare la produsele biocide, o 
trebuie să se acorde o importanță specială atât producției în sine, cât și domeniului cercetării 
și dezvoltării. Cu toate acestea, industria produselor biocide, în special, trebuie să combine 
mici cantități de produse cu procese de producție și proceduri de autorizare complexe. 
Înregistrarea și autorizarea produselor biocide trebuie să implice cheltuieli administrative 
corespunzătoare, condiții echitabile și costuri acceptabile, fără a afecta impulsul 
întreprinderilor de a continua să dezvolte produsele existente și să desfășoare cercetări vizând 
elaborarea de produse noi.

În acest sens, introducerea unei autorizații comunitare reprezintă un important pas înainte în 
direcția realizării unei piețe europene armonizate pentru produsele biocide. Acesta este cel 
mai bun și cel mai eficient sistem pentru creșterea disponibilității acestor produse, pentru 
stimularea inovării și pentru crearea de valoare adăugată pentru sănătatea umană și ocrotirea 
naturii. Un sistem central de autorizare va avea, de asemenea, un efect pozitiv clar asupra 
pieței interne, facilitând evaluări consecvente și o aplicare uniformizată a cerințelor în toate 
statele membre. Aceasta va duce, de asemenea, la îmbunătățirea protecției consumatorilor. 
Procedura de acordare a unei autorizații comunitare ar trebui, de aceea, să fie extinsă la toate 
categoriile de produse.
Procedura de autorizare trebuie concepută astfel încât să se excludă posibilitatea unor efecte 
de „parazitism” și de substituție, ca, de exemplu, în privința informațiilor despre produs sau a 
secretelor de afaceri.
Viitorul regulament prevede o procedură simplificată de autorizare a produselor, în anumite 
condiții, în scopul evitării costurilor inutile și a taxelor excesive. Trebuie să fie, de asemenea, 
clar că se vor aplica proceduri diferite, în funcție de amploarea modificărilor propuse pentru 
un produs biocid, în comparație cu cele autorizate inițial. Schimbările de mică amploare în 
produsele biocide vor necesita, prin urmare, o procedură simplificată, mai degrabă decât o 
procedură administrativă greoaie și îndelungată, cu condiția ca aceasta să nu afecteze în mod 
negativ evaluarea de risc sau eficacitatea acesteia.


