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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z  [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju v promet in uporabi 
biocidnih pripravkov
(KOM(2009)0267 – C7-0036/2009 – 2009/0076(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2009)0267),

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C7-0036/2009),

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom 
„Posledice začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne 
postopke odločanja“ (KOM(2009)0665),

– ob upoštevanju člena 294(3) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora,

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenj 
Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter Odbora za industrijo, raziskave in 
energetiko (A7-0000/2010),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Ker sistem ocenjevanja pesticidov 
Svetovne zdravstvene organizacije (WHO 
Pesticide Evaluation Scheme, WHOPES) 
omogoča učinkovito raziskovanje in 
ocenjevanje vpliva insekticidov na javno 
zdravje, bi moralo upoštevanje 
zaključnega priporočila, ki ga takšen 
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sistem priznava, veljati kot enakovredno 
izdaji dovoljenja za pripravek v skladu s to 
uredbo.

Or. de

Obrazložitev
Izogibanje nepotrebnemu podvajanju dela.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Da bi upoštevali posebno naravo 
nekaterih biocidnih pripravkov in majhno 
tveganje, povezano z njihovo predlagano 
uporabo, ter spodbudili razvijanje 
biocidnih pripravkov, ki vsebujejo nove 
aktivne snovi, je za te pripravke ustrezno 
zagotoviti izdajo dovoljenj Skupnosti.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Zaradi skladnosti s predlogom spremembe k členu 33. 

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Da bi olajšali dostop do notranjega 
trga, se izognili dodatnim stroškom in 
prihranili čas, potreben za pridobitev 
posameznih nacionalnih dovoljenj v 
posameznih državah članicah, lahko
Komisija ob upoštevanju izkušenj z 
določbami o dovoljenjih Skupnosti odloči, 
da razširi področje uporabe postopka
izdaje dovoljenj Skupnosti na druge
biocidne pripravke.

(24) Da bi olajšali dostop do notranjega 
trga, se izognili dodatnim stroškom in 
prihranili čas, potreben za pridobitev 
posameznih nacionalnih dovoljenj v 
posameznih državah članicah, je Komisija 
odločila, da uvede postopek izdaje 
dovoljenj Skupnosti za vse biocidne 
pripravke. 
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Or. de

Obrazložitev

Zaradi skladnosti s predlogom spremembe k členu 33. 

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predlagateljem, ki so vložili denar v 
podporo vključitve aktivne snovi v Prilogo 
I ali izdaje dovoljenja za biocidni pripravek 
v skladu z določbami te uredbe, mora biti 
omogočeno, da dobijo nazaj del njihove 
naložbe s prejetjem pravičnega 
nadomestila, kadar koli se zaščitena 
informacija, ki so jo predložili v podporo 
takšne vključitve ali izdaje dovoljenja, 
uporabi v korist poznejših predlagateljev.

Predlagateljem, ki so vložili denar v 
podporo vključitve aktivne snovi v Prilogo 
I ali izdaje dovoljenja za biocidni pripravek 
v skladu z določbami te uredbe in/ali 
določbami Direktive 98/8/ES, mora biti 
omogočeno, da dobijo nazaj del njihove 
naložbe s prejetjem pravičnega 
nadomestila, kadar koli se zaščitena 
informacija, ki so jo predložili v podporo 
takšne vključitve ali izdaje dovoljenja, 
uporabi v korist poznejših predlagateljev.

Or. de

Obrazložitev

Ne sme se izključiti predlagateljev, ki so investirali še v predhodnem sistemu.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 49

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(49) Zaradi zagotovitve, da se vse zaščitene 
informacije, predložene v podporo 
vključitve aktivne snovi ali izdaje
dovoljenja za biocidni pripravek, zaščitijo 
od trenutka njihove predložitve in da se 
prepreči, da bi bile katere koli informacije 
nezaščitene, morajo določbe o obdobjih za 
varstvo podatkov veljati tudi za 
informacije, predložene za namene 

Zaradi zagotovitve, da se vse zaščitene 
informacije, predložene v podporo 
vključitve aktivne snovi v Prilogi I ali za 
izdajo dovoljenja za biocidni pripravek, 
zaščitijo od trenutka njihove predložitve in 
da se prepreči, da bi bile katere koli 
informacije nezaščitene, morajo določbe o 
obdobjih za varstvo podatkov veljati tudi 
za informacije, predložene za namene 
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Direktive 98/8/ES. Direktive 98/8/ES.

Or. de

Obrazložitev

V pojasnitev.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 51

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(51) Bistveno je, da se zmanjša število 
preskusov na živalih in zagotovi, da so 
preskusi odvisni od namena in uporabe 
pripravka. Predlagatelji naj izmenjujejo in 
ne podvajajo študije o vretenčarjih v 
zameno za pravično nadomestilo. Če do 
dogovora o souporabi študij o vretenčarjih 
med lastnikom podatkov in zadevnim 
predlagateljem ne pride, agencija 
bodočemu predlagatelju omogoči uporabo 
študij ne glede na odločitev o nadomestilu, 
ki jo sprejmejo nacionalna sodišča. 
Sestaviti je treba register Skupnosti s 
kontaktnimi podatki lastnikov takšnih 
študij in ga dati na voljo vsem organom, ki 
jih sporočajo bodočim predlagateljem.

(51) Bistveno je, da se zmanjša število 
preskusov na živalih in zagotovi, da so 
preskusi z biocidnimi pripravki in/ali 
aktivnimi snovmi, ki jih vsebujejo biocidni 
pripravki, odvisni od namena in uporabe 
pripravka. Predlagatelji naj izmenjujejo in 
ne podvajajo študije o vretenčarjih v 
zameno za pravično nadomestilo. Če do 
dogovora o souporabi študij o vretenčarjih 
med lastnikom podatkov in zadevnim 
predlagateljem ne pride, agencija 
bodočemu predlagatelju omogoči uporabo 
študij ne glede na odločitev o nadomestilu, 
ki jo sprejmejo nacionalna sodišča. 
Sestaviti je treba register Skupnosti s 
kontaktnimi podatki lastnikov takšnih 
študij in ga dati na voljo vsem organom, ki 
jih sporočajo bodočim predlagateljem.

Or. de

Obrazložitev

V pojasnitev, da je mogoče izmenjevati tudi podatke o aktivnih snoveh in ne samo o 
pripravkih.
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Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 61

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(61) Zlasti mora Komisija imeti pooblastilo 
za sprejetje ukrepov o odločanju o vlogah 
za vključitev aktivne snovi v Prilogo I ali 
za obnovitev ali ponovni pregled 
vključitve, za natančno določitev 
postopkov, povezanih s ponovnim 
pregledom ali obnovitvijo vključitve 
aktivne snovi v Prilogo I, za razširitev 
veljavnosti določb o izdaji dovoljenj 
Skupnosti na druge vrste biocidnih 
pripravkov, za natančno določitev meril in 
postopkov, povezanih s preklicem 
dovoljenja ali spremembi pogojev za 
dovoljenje, vključno z mehanizmom za 
reševanjem sporov, za natančno določitev 
splošno veljavnih največjih količin 
aktivnih snovi ali biocidnih pripravkov, ki 
se jih sme sprostiti med preskusi, ter 
najnujnejših podatkov, ki jih je treba 
predložiti, za oblikovanje usklajene 
strukture pristojbin in drugih pravil v zvezi 
s plačili pristojbin in stroškov pristojnim 
organom in agenciji, za prilagajanje prilog 
znanstvenemu in tehničnemu napredku, za 
izvajanje delovnega programa in natančno 
določitev povezanih pravic in dolžnosti 
pristojnih organov in udeležencev v 
programu ter za podaljšanje delovnega 
programa za določeno obdobje. Ker so ti 
ukrepi splošnega obsega in so namenjeni 
spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, 
med drugim z dodajanjem novih 
nebistvenih določb, jih je treba sprejeti v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 5a Sklepa 
1999/468/ES.

(61) Zlasti mora Komisija imeti pooblastilo 
za sprejetje ukrepov o odločanju o vlogah 
za vključitev aktivne snovi v Prilogo I ali 
za obnovitev ali ponovni pregled 
vključitve, za natančno določitev 
postopkov, povezanih s ponovnim 
pregledom ali obnovitvijo vključitve 
aktivne snovi v Prilogo I, za natančno 
določitev meril in postopkov, povezanih s 
preklicem dovoljenja ali spremembi 
pogojev za dovoljenje, vključno z 
mehanizmom za reševanjem sporov, za 
natančno določitev splošno veljavnih 
največjih količin aktivnih snovi ali 
biocidnih pripravkov, ki se jih sme sprostiti 
med preskusi, ter najnujnejših podatkov, ki 
jih je treba predložiti, za oblikovanje 
usklajene strukture pristojbin in drugih 
pravil v zvezi s plačili pristojbin in 
stroškov pristojnim organom in agenciji, za 
prilagajanje prilog znanstvenemu in 
tehničnemu napredku, za izvajanje 
delovnega programa in natančno določitev 
povezanih pravic in dolžnosti pristojnih 
organov in udeležencev v programu ter za 
podaljšanje delovnega programa za 
določeno obdobje. Ker so ti ukrepi 
splošnega obsega in so namenjeni 
spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, 
med drugim z dodajanjem novih 
nebistvenih določb, jih je treba sprejeti v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 5a Sklepa 
1999/468/ES.

Or. de

Obrazložitev
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Zaradi skladnosti s predlogom spremembe k členu 33. 

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 61 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(61a) Z nadaljnjim razvojem tehnologije 
lahko pride do povečanja uporabe 
nanomaterialov v biocidnih pripravkih. 
Za visoko raven varstva potrošnikov, prost 
pretok blaga in pravno varnost 
proizvajalcev je treba oblikovati enotno 
opredelitev nanomaterialov na 
mednarodni ravni. Unija bi si morala na 
ustreznih mednarodnih forumih 
prizadevati za dosego sporazuma o 
opredelitvi. Če pride do takšnega 
sporazuma, bi bilo treba opredelitev 
nanomaterialov v tej uredbi ustrezno 
prilagoditi. Zaenkrat ni dovolj podatkov o 
tveganjih, povezanih z uporabo 
nanomaterialov. Za boljšo oceno njihove 
varnosti bi moral znanstveni odbor za 
varstvo potrošnikov (ZOVP) v sodelovanju 
s pristojnimi organi določiti smernice za 
preizkusne metode, ki bi upoštevale 
posebne značilnosti nanomaterialov.
Komisija bi morala redno pregledovati 
določbe o nanomaterialih glede na 
znanstveni napredek.

Or. de

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 61 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(61b) Zaradi vpliva na okolje, ki lahko 
nastane zaradi sredstev proti obraščanju v 
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vodi, si mora Komisija na mednarodni 
ravni prizadevati, da bi konvencijo AFS 
(Mednarodna konvencija o nadzoru 
škodljivih sistemov proti obraščanju na 
ladjah) ratificirali po vsem svetu in jo 
ustrezno prilagodili tej uredbi.

Or. de

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Namen te uredbe je zagotoviti visoko 
raven varstva zdravja ljudi in živali ter 
okolja ter izboljšati delovanje notranjega 
trga z uskladitvijo predpisov o dajanju 
biocidnih pripravkov na trg in o njihovi 
uporabi. Določbe te uredbe temeljijo na 
načelu previdnosti, s katerimi naj bi 
zaščitili zdravje ljudi in živali ter okolje.

Or. de

Obrazložitev

Zagotoviti je treba, da se pri izdaji dovoljenja, dajanju v promet in uporabi biocidov uveljavi 
previdnostno načelo, ki zagotavlja visoko raven varstva zdravja ljudi in živali, kot tudi 
stvarstva.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 3 – točka k a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ka) Direktive 2000/60/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
23. oktobra 2000 o določitvi okvira za 
ukrepe Skupnosti na področju vodne 
politike;
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Or. de

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Biocidni pripravki vrste 18, ki se 
proizvajajo ob upoštevanju zaključnega 
priporočila, priznanega v okviru sistema 
za ocenjevanje pesticidov Svetovne 
zdravstvene organizacije (WHOPES), 
veljajo za dovoljene v skladu s poglavjem 
VII te uredbe. Ustrezno se uporabita člena 
38 in 57.

Or. de

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka a – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) „biocidni pripravki“ 
aktivne snovi ali zmesi, ki vsebujejo eno 
ali več aktivnih snovi, pripravljene v 
obliki, v kakršni se dobavljajo uporabniku, 
in predvideni, da se z njimi uničuje, 
odvrača, naredi neškodljivo, prepreči 
delovanje, ali kako drugače vpliva na 
škodljivi organizem na kemičen ali 
biološki način.

a) „biocidni pripravki“ 
aktivne snovi ali zmesi, ki vsebujejo eno 
ali več aktivnih snovi, pripravljene v 
obliki, v kakršni se dobavljajo uporabniku, 
in predvsem predvideni, da se z njimi 
uničuje, odvrača, naredi neškodljivo, 
prepreči delovanje, ali kako drugače vpliva 
na škodljivi organizem na kemičen ali 
biološki način.

Or. de

Obrazložitev

Za pojasnitev, da so tudi tretirane snovi in izdelki z zunanjim biocidnim delovanjem (npr. 
tretirane mreže proti komarjem) biocidni pripravki in da jih je kot take treba dovoliti. 
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Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

f) „pogojno nevarna snov“ 
vsaka snov, razen aktivne snovi, ki ima 
neželene učinke na ljudi, živali ali okolje in 
jo vsebuje biocidni pripravek ali nastaja v 
njem v taki koncentraciji, da lahko 
povzroča nevarnost takšnega vpliva;

(f) „pogojno nevarna snov“ 
vsaka snov, razen aktivne snovi, ki ima 
neželene učinke na ljudi, živali ali okolje in 
jo vsebuje biocidni pripravek ali nastaja v 
njem v taki koncentraciji, da lahko 
povzroča nevarnost takšnega vpliva.
Takšna snov bi bila, če ni drugih razlogov 
za njeno oporečnost, normalno snov, ki bi 
jo bilo treba v skladu z Direktivo
67/548/EGS opredeliti kot nevarno, in bi 
bila v biocidnem pripravku prisotna v 
koncentraciji, zaradi katere bi pripravek 
veljal za nevarnega v skladu z določbami 
Direktive 1999/45/ES ali Uredbe (ES) št. 
1272/2008;

Or. de

Obrazložitev

Ta opredelitev je navedena že v Direktivi 98/8/ES in je tu dodana zaradi pojasnitve.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

k) „tretirana snov ali izdelek“ 
vsaka snov, mešanica, material ali izdelek, 
ki je bil tretiran z biocidnimi pripravki ali 
jih vsebuje, z namenom, da se snov, 
mešanica, material ali izdelek zaščiti pred 
kvarjenjem, ki ga povzročajo škodljivi 
organizmi;

k) „tretirana snov ali izdelek“ 
vsaka snov, mešanica, material ali izdelek, 
ki je bil tretiran z biocidnimi pripravki ali 
jih vsebuje;

Or. de

Obrazložitev
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V nemški različici beseda „izdelek“ ni bila ustrezno izbrana, kar pa ne zadeva slovenske 
različice. Opredelitev razširi področje tretiranih izdelkov ali snovi, tako da vključuje tako 
izdelke, kot so npr. barve, ki vsebujejo konzervanse, kot tudi izdelke z zunanjim delovanjem, 
kot so mreže proti komarjem. Ocenjevanje se pri tem izvaja na ravni kemikalije.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka n

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

n) „dovoljenje“ 
nacionalno dovoljenje ali dovoljenje 
Skupnosti;

n) „dovoljenje“ 
nacionalno dovoljenje, dovoljenje 
Skupnosti, prvo dovoljenje, dvojnik 
dovoljenja ali dodatno dovoljenje;

Or. de

Obrazložitev

Zaradi novo uvedenih pojmov „prvo dovoljenje“, „dvojnik dovoljenja“ in „dodatno 
dovoljenje“ v členih 18, 37(a) novo, 37(b) novo, 39, 40 in 41 je potrebna dodatna pojasnitev.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka n a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(na) „prvo dovoljenje“ 
upravni akt, ki se izvrši v skladu s členom 
23 ali 35.

Or. de

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka n b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(nb) „dvojnik dovoljenja“ 
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upravni akt – v korist imetnika prvega 
dovoljenja – s katerim država članica ali 
Komisija odobri dajanje enakega 
biocidnega pripravka v promet in njegovo 
uporabo pod drugim tržnim imenom;

Or. de

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka n c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(nc) „dodatno dovoljenje“ 
upravni akt, s katerim država članica ali 
Komisija odobri dajanje biocidnega 
pripravka v promet in njegovo uporabo 
pod drugim tržnim imenom, in sicer na 
podlagi prvega dovoljenja in sporazumno 
z imetnikom prvega dovoljenja;

Or. de

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka p

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(p) „okvirna formulacija“ 
skupina biocidnih pripravkov, ki imajo 
podobne uporabe in so omejene različice 
referenčnega biocidnega pripravka iz te 
skupine, ki vsebuje iste aktivne snovi istih 
specifikacij, ki pa ne vplivajo škodljivo na 
raven tveganja, povezano z njimi, in 
njihovo učinkovitost zaradi dovoljenih
razlik v njihovi sestavi;

(p) „okvirna formulacija“ 
skupina biocidnih pripravkov, ki imajo 
podobne uporabe in se v sestavi razlikujejo
od referenčnega biocidnega pripravka iz te 
skupine, ki vsebuje iste aktivne snovi istih 
specifikacij, če kljub razlikam ne 
povzročajo večjega tveganja v primerjavi z 
referenčnim biocidnim pripravkom in 
ohranjajo oglaševano učinkovitost 
delovanja na ciljne organizme;

Or. de
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Obrazložitev

Odločilno je, da se raven tveganja v primerjavi z referenčnim biocidnim pripravkom ne 
poveča in da se ohrani oglaševana učinkovitost delovanja na ciljne organizme.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka q

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(q) „izjava o dostopnosti podatkov“ 
originalni dokument, ki so ga podpisali 
lastnik ali lastniki informacij, v katerem je 
navedeno, da lahko pristojni organi, 
Evropska agencija za kemikalije ali 
Komisija uporabljajo informacije, in sicer 
za ocenjevanje aktivne snovi ali podelitev 
dovoljenja;

(q) „izjava o dostopnosti podatkov“ 
originalni dokument, ki so ga podpisali 
lastnik ali lastniki informacij ali njihov 
pooblaščenec, v katerem je navedeno, da 
lahko imenovani pristojni organ, Evropska 
agencija za kemikalije ali Komisija 
uporabljajo informacije, in sicer za 
ocenjevanje aktivne snovi ali podelitev 
dovoljenja v korist tretje strani;

Or. de

Obrazložitev

Opredelitev izjave o dostopnosti podatkov v predlogu Komisije ni dovolj natančna.
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Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka u a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ua) „nanomaterial“ 
namenoma proizveden material, pri 
katerem je velikost ene ali več dimenzij 
100 nm ali manj ali ki je v notranjosti ali 
na površini sestavljen iz ločenih 
funkcionalnih delov, številni od njih pa 
imajo eno ali več dimenzij v velikosti 
100 nm ali manj, vključno s strukturami, 
aglomerati ali agregati, katerih velikost 
lahko presega 100 nm, vendar pa ohranijo 
lastnosti, značilne za nanomerilo:
i) lastnosti v zvezi s specifično veliko 
površino zadevnih materialov;

ii) posebne fizikalno-kemijske lastnosti, ki 
se razlikujejo od lastnosti enakega 
materiala, ki nima nanooblike.

Or. de

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka u b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ub) „proizvajalec“ je
– pri aktivnih snoveh, proizvedenih v 
Uniji in danih na trg, proizvajalec te 
aktivne snovi ali oseba s sedežem v Uniji, 
ki jo je proizvajalec določil za svojega 
edinega zastopnika za namene te uredbe;
– pri aktivnih snoveh, proizvedenih zunaj 
Unije, osebo s sedežem v Uniji, ki jo je 
proizvajalec te aktivne snovi določil za 
svojega edinega zastopnika za namene te 
uredbe, ali, kadar taka oseba ni bila 
določena, uvoznik te aktivne snovi v 
Unijo;
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– pri biocidnih pripravkih, proizvedenih 
zunaj Unije, osebo s sedežem v Uniji, ki jo 
je proizvajalec tega biocidnega pripravka 
določil za svojega edinega zastopnika za 
namene te uredbe, ali, kadar taka oseba ni 
bila določena, uvoznik tega biocidnega 
pripravka v Unijo;

Or. de

Obrazložitev

Zaradi novega besedila člena 83 je potrebna opredelitev „proizvajalca“. Ta opredelitev je 
enaka tisti v Uredbi Komisije (ES) št. 1896/2000 z dne 7. septembra 2000 o prvi fazi 
programa iz člena 16(2) Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta o biocidnih 
pripravkih.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka u c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(uc) „poklicni uporabnik“ 
vsaka fizična ali pravna oseba, ki v svoji 
poklicni dejavnosti uporablja biocide;

Or. de

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3 – uvod

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Aktivna snov se, kjer je to primerno, 
vključi v Prilogo I skupaj z navedbo 
katerega koli izmed naslednjih pogojev:

(3) Aktivna snov in opredelitev 
referenčnega vira aktivne snovi za 
določitev tehnične enakovrednosti, kot je 
opredeljena v točki u odstavka 1 člena 3, 
se, kjer je to primerno, vključi v Prilogo I 
skupaj z navedbo katerega koli izmed 
naslednjih pogojev:
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Or. de

Obrazložitev

Treba je povezati aktivno snov, opisano v Prilogi I, in podatke, na podlagi katerih je bila ta 
snov vključena v Prilogo I. Poleg tega je izomerna sestava pomembna pri razlikovanju 
kemijskih identitet.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3 – točka (e a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) opredelitve kemijske identitete glede 
na stereoizomere;

Or. de

Obrazložitev

Treba je povezati aktivno snov, opisano v Prilogi I, in podatke, na podlagi katerih je bila ta 
snov vključena v Prilogo I. Poleg tega je izomerna sestava pomembna pri razlikovanju 
kemijskih identitet.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Ne glede na člen 4(1) se aktivne snovi 
iz odstavka 2 vključijo v Prilogo I samo, 
če je izpolnjen vsaj eden izmed naslednjih 
pogojev:

(1) Naslednje aktivne snovi se ne vključijo 
v Prilogo I:

(a) v običajnih pogojih uporabe je 
izpostavljenost ljudi aktivni snovi v 
biocidnem pripravku zanemarljiva, zlasti 
če se pripravek uporablja v zaprtih 
sistemih ali pod strogo nadzorovanimi 
pogoji;

(a) aktivne snovi, ki so bile v skladu z 
Uredbo (ES) št. 1272/2008 razvrščene kot 
rakotvorne kategorije 1A ali 1B, oziroma 
izpolnjujejo merila za tako razvrstitev;

(b) aktivna snov je dokazano potrebna za 
nadzor resne nevarnosti za javno zdravje;

(b) aktivne snovi, ki so bile v skladu z 
Uredbo (ES) št. 1272/2008 razvrščene kot 
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mutagene kategorije 1A ali 1B, oziroma 
izpolnjujejo merila za tako razvrstitev;

(c) nevključitev aktivne snovi v Prilogo I 
bi imela v primerjavi s tveganjem za 
zdravje ljudi ali okolje, ki nastane pri 
uporabi snovi, dokazano nesorazmerne 
negativne učinke, ob tem pa ne obstajajo 
primerne alternativne snovi ali 
tehnologije. 

(c) aktivne snovi, ki so bile v skladu z 
Uredbo (ES) št. 1272/2008 razvrščene kot 
strupene za razmnoževanje kategorije 1A 
ali 1B, oziroma izpolnjujejo merila za tako
razvrstitev;

(d) aktivne snovi, opredeljene v členu 
57(f) Uredbe (ES) št. 1907/2006 kot snovi, 
ki imajo lastnosti povzročiteljev 
endokrinih motenj. Do 30. junija 2015 
Komisija prek delegiranih aktov v skladu 
s členi XY objavi ukrepe z ozirom na 
konkretna znanstvena merila za določanje 
lastnosti povzročiteljev endokrinih motenj.
Do sprejetja teh meril se snovi, ki so ali še 
morajo biti razvrščene v skladu z 
določbami iz Uredbe (ES) št. 1272/2008 
kot rakotvorne kategorije 2 in strupene za 
razmnoževanje kategorije 2, štejejo za 
snovi, ki imajo lastnosti povzročiteljev 
endokrinih motenj. Poleg tega se lahko 
snovi, ki so ali še morajo biti razvrščene v 
skladu z določbami iz Uredbe (ES) št. 
1272/2008kot strupene za razmnoževanje 
kategorije 2 in ki imajo strupen učinek na 
endokrine žleze, štejejo za snovi, ki imajo 
lastnosti povzročiteljev endokrinih motenj.
(e) aktivne snovi, ki so obstojne, se 
kopičijo v organizmih in so strupene;
(f) aktivne snovi, ki so zelo obstojne in se 
zelo kopičijo v organizmih;
(g) obstojna organska onesnaževala 
(POP) v okviru Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta (ES) št. 850/2004 z 
dne 29. aprila 2004 o obstojnih organskih 
onesnaževalih1.

Točka (c) ne velja za aktivne snovi za 
vrste pripravkov 4 in 14 do 19.

1 UL L 229, 29.6.2004, str. 5.

Or. de

(premestitev in sprememba člena 5(2))
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Obrazložitev

Merila za izključitev bi morala biti v skladu z načelom previdnosti. 

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Naslednje aktivne snovi se vključijo v 
Prilogo I, če je izpolnjen vsaj eden izmed 
pogojev iz odstavka 1:

2. Ne glede na člen 4(1) se lahko aktivne 
snovi iz odstavka 2 vključijo v Prilogo I, 
če je izpolnjen vsaj eden izmed naslednjih 
pogojev:

(a) aktivne snovi, ki so bile v skladu z 
Uredbo (ES) št. 1272/2008 razvrščene kot 
rakotvorne kategorije 1A ali 1B, oziroma 
izpolnjujejo merila za tako razvrstitev;

(a) v običajnih pogojih uporabe je 
izpostavljenost ljudi ali okolja aktivni 
snovi v biocidnem pripravku 
zanemarljiva, zlasti če se pripravek 
uporablja v zaprtem sistemu ali pod strogo 
nadzorovanimi pogoji;

(b) aktivne snovi, ki so bile v skladu z 
Uredbo (ES) št. 1272/2008 razvrščene kot 
mutagene kategorije 1A ali 1B, oziroma 
izpolnjujejo merila za tako razvrstitev;

(b) aktivna snov je dokazano potrebna za 
nadzor resne nevarnosti za javno zdravje 
ali okolje;

(c) aktivne snovi, ki so bile v skladu z 
Uredbo (ES) št. 1272/2008 razvrščene kot 
strupene za razmnoževanje kategorije 1A 
ali 1B, oziroma izpolnjujejo merila za tako 
razvrstitev;

(c) nevključitev aktivne snovi v Prilogo I 
bi imela v primerjavi s tveganjem za 
zdravje ljudi ali okolje, ki nastane pri 
uporabi snovi, dokazano nesorazmerne 
negativne učinke, ob tem pa ne obstajajo 
primerne alternativne snovi ali 
tehnologije.

(d) aktivne snovi, opredeljene v členu 
57(f) Uredbe (ES) št. 1907/2006 kot snovi, 
ki so po svojih lastnostih endokrini 
motilci.

Točka (c) ne velja za aktivne snovi za 
vrste pripravkov 4 in 14 do 19.

Or. de

(premestitev in sprememba člena 5(1))
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Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Vsak bodoči predlagatelj za vključitev 
aktivne snovi v Prilogo I bi moral pri 
agenciji poizvedeti, ali
– že obstaja vloga za vključitev enake 
aktivne snovi v Prilogo I;
– je enaka aktivna snov vključena v 
Prilogo I;
– je enaka snov registrirana v skladu z 
Uredbo (ES) št. 1907/2006.
(2) Vsak bodoči predlagatelj bi moral 
poizvedbi pri agenciji priložiti naslednje 
podatke:
(a) svoje osebne podatke, kot je določeno v 
odstavku 1 Priloge VI Uredbe (ES) št. 
1907/2006, razen točk 1.2 in 1.3;
(b) podatke o identiteti aktivne snovi, kot 
je določeno v odstavku 2 Priloge VI 
Uredbe (ES) št. 1907/2006;
(c) zahteve glede podatkov v zvezi z novimi 
študijami na vretenčarjih, ki jih mora 
opraviti predlagatelj,
(d) zahteve glede podatkov v zvezi z 
drugimi novimi študijami, ki jih mora 
opraviti predlagatelj.
(3) Če enaka aktivna snov ni vključena v 
Prilogo I ali ni registrirana v skladu z 
Uredbo (ES) št. 1907/2006, agencija o tem 
obvesti bodočega predlagatelja.
(4) Če predlog za vključitev enake aktivne 
snovi v Prilogo I že obstaja ali če je enaka 
aktivna snov že vključena v Prilogo I 
oziroma registrirana v skladu z Uredbo 
(ES) št. 1907/2006, agencija takoj obvesti 
bodočega predlagatelja o imenu in 
naslovu prejšnjega predlagatelja in 
registratorja ter o zadevnih povzetkih 
študij ali okvirnih povzetkih študij, če so 
bili že predloženi.
(5) Agencija hkrati obvesti prejšnjega 
predlagatelja oziroma registratorja o 
imenu in naslovu bodočega predlagatelja 
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za vključitev v Prilogo I. Študije na 
vretenčarjih, ki so na voljo, se v skladu s 
poglavjem XI te uredbe posredujejo 
bodočemu predlagatelju.

Or. de

Obrazložitev

S tem postopkom se prepreči ponavljanje študij na vretenčarjih in izpolni zahteve za podatke 
iz Priloge II. Obveznost o poizvedbi je prevzeta iz uredbe REACH, saj bo imela agencija 
potrebne tehnične pogoje in znanje za izvajanje teh postopkov.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) dokumentacijo o aktivni snovi, ki 
izpolnjuje zahteve iz Priloge II;

(a) dokumentacijo o aktivni snovi, ki 
izpolnjuje zahteve iz Priloge II, ali izjavo o 
dostopnosti teh podatkov;

Or. de

Obrazložitev

Mogoče je, da predlagatelji niso lastniki podatkov, ki so potrebni za podporo vloge.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) dokumentacijo o najmanj enem 
reprezentativnem biocidnem pripravku, ki 
vsebuje aktivno snov, ki izpolnjuje zahteve 
iz Priloge III.

(b) dokumentacijo ali izjavo o dostopnosti 
podatkov o najmanj enem 
reprezentativnem biocidnem pripravku, ki 
vsebuje aktivno snov, ki izpolnjuje zahteve 
iz Priloge III.

Or. de

Obrazložitev
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Mogoče je, da predlagatelji niso lastniki podatkov, ki so potrebni za podporo vloge.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Agencija za vsako vlogo določi 
številko, ki se uporablja za vso 
komunikacijo v zvezi s predlogom, dokler 
aktivna snov ni vključena v Prilogo I, in 
datum vložitve vloge pri agenciji.

Or. de

Obrazložitev

Poleg poslovnega sprejemanja aktivnih snovi v Prilogo I je evidentiranje posameznih 
informacij primeren in učinkovit način za preprečevanje koristoljubnih teženj ter podjetjem 
pomaga pri povrnitvi naložb. Poleg tega pripomore k preglednosti in olajša izmenjavo 
podatkov.

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3 – uvod

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) V dveh mesecih po prejemu vloge 
agencija validira vlogo, če so izpolnjene 
naslednje zahteve:

(3) V treh tednih po prejemu vloge 
agencija validira vlogo, če so izpolnjene 
naslednje zahteve:

Or. de

Obrazložitev

Agencija bi morala za validacijo vlog upoštevati enake časovne premice, kot so navedene v 
uredbi REACH (člen 20). Za vnos vseh podatkov v register Skupnosti se lahko dodeli več 
časa, kar pa ne sme zavleči postopka ocenjevanja vloge.
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Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Agencija v dveh mesecih po prejemu 
dodatnih informacij ugotovi, ali predložene 
dodatne informacije zadostujejo za 
validacijo vloge.

Agencija v treh tednih po prejemu 
dodatnih informacij ugotovi, ali so 
predložene dodatne informacije zadostne 
za validacijo vloge.

Or. de

Obrazložitev

Agencija bi morala za validacijo vlog upoštevati enake časovne premice, kot so navedene v 
uredbi REACH (člen 20). Za vnos vseh podatkov v register Skupnosti se lahko dodeli več 
časa, kar pa ne sme zavleči postopka ocenjevanja vloge.

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 – pododstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) V dveh mesecih po prejetju vloge 
agencija vse podatke v dokumentaciji 
označi z enkratno identifikacijsko kodo.

Or. de

Obrazložitev

Agencija bi morala za validacijo vlog upoštevati enake časovne premice, kot so navedene v 
uredbi REACH (člen 20). Za vnos vseh podatkov v register Skupnosti se lahko dodeli več 
časa, kar pa ne sme zavleči postopka ocenjevanja vloge.

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Komisija po prejemu mnenja agencije (5) Komisija po prejemu mnenja agencije 
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odloči o vlogi za vključitev aktivne snovi v 
Prilogo I. Navedena odločitev za 
spremembo nebistvenih določb iz te uredbe 
z njeno dopolnitvijo se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 72(4).

odloči o vlogi za vključitev aktivne snovi v 
Prilogo I. Navedena odločitev za 
spremembo nebistvenih določb iz te uredbe 
z njeno dopolnitvijo se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 72(4). Če se Komisija odloči za 
vključitev aktivne snovi v Prilogo I, se 
navede ime predlagatelja.

Or. de

Obrazložitev

Poslovno usmerjena vključitev aktivne snovi v Prilogo I je ustrezen in učinkovit instrument za 
omejitev koristoljubnih teženj, saj omogoča hitro identifikacijo podjetja, ki je podprlo aktivno 
snov. Le ta podjetja smejo pripraviti izjavo o dostopnosti podatkov za dokumentacijo o 
zadevni aktivni snovi.

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Agencija pri odločitvi za vključitev 
aktivne snovi v Prilogo I tej snovi določi 
številko vključitve, ki se nanaša na snov in 
na predlagatelja. Agencija številko in 
datum vključitve takoj sporoči zadevnemu 
predlagatelju. Številka vključitve se 
uporablja za vso nadaljnjo komunikacijo 
v zvezi z aktivno snovjo in za izdajo 
dovoljenja za pripravek v skladu s 
poglavjem IV te uredbe.

Or. de

Obrazložitev

Poslovno usmerjena vključitev aktivne snovi v Prilogo I je ustrezen in učinkovit instrument za 
omejitev koristoljubnih teženj, saj omogoča hitro identifikacijo podjetja, ki je podprlo aktivno 
snov. Le ta podjetja smejo pripraviti izjavo o dostopnosti podatkov za dokumentacijo zadevne 
aktivne snovi.
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Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Komisija ob koncu obdobja iz 
odstavka 3 ali ob prejemu mnenja agencije 
sprejme odločitev glede obnovitve 
vključitve aktivne snovi v Prilogo I.
Navedena odločitev za spremembo
nebistvenih določb iz te uredbe z njeno 
dopolnitvijo se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 72(4).

(5) Komisija ob koncu obdobja iz 
odstavka 3 ali ob prejemu mnenja agencije 
sprejme odločitev glede obnovitve 
vključitve aktivne snovi v Prilogo I.
Navedena odločitev za spremembo 
nebistvenih določb iz te uredbe z njeno 
dopolnitvijo se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 72(4). Če se Komisija odloči za 
obnovitev vključitve aktivne snovi v 
Prilogo I, se navede ime predlagatelja.

Or. de

Obrazložitev

Poslovno usmerjena vključitev aktivne snovi v Prilogo I je ustrezen in učinkovit instrument za 
omejitev koristoljubnih teženj, saj omogoča hitro identifikacijo podjetja, ki je podprlo aktivno 
snov, ob tem pa je manjše tudi administrativno breme.

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1)Komisija lahko kadarkoli pregleda 
vključitev aktivne snovi v Prilogo I, če 
obstajajo resni znaki, da ne izpolnjuje več 
zahtev iz odstavka 4. Če se ti znaki 
potrdijo, Komisija sprejme odločitev o 
spremembi vključitve aktivne snovi v 
Prilogo I ali pa jo iz navedene priloge 
odstrani. 

(1) Komisija lahko kadarkoli pregleda 
vključitev aktivne snovi v Prilogo I, če 
obstajajo resni znaki, da ne izpolnjuje več 
zahtev iz odstavka 4. Vključitev pregleda 
tudi v primerih, kadar se zdi, da cilji iz 
člena 4(1)(a)(iv) in (b)(i) ter člena 7(2) in 
(3) Direktive Evropskega parlamenta in 
Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 
o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na 
področju vodne politike1 morda ne bodo 
doseženi. Če se ti znaki potrdijo, Komisija 
sprejme odločitev o spremembi vključitve 
aktivne snovi v Prilogo I ali pa jo iz 
navedene priloge odstrani.
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1 UL L 327, 22.12.00, str. 1.

Or. de

Obrazložitev
Povezava z okvirno direktivo o vodah.

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vloga za nacionalno dovoljenje v državi 
članici se vloži pri pristojnem organu 
navedene države članice (v nadaljnjem 
besedilu: pristojni organ prejemnik).

črtano

Or. de

Obrazložitev
ECHA mora izvesti prvo validacijo vseh vlog.

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vloga za dovoljenje Skupnosti se vloži pri 
agenciji. 

Vloga za dovoljenje Skupnosti se vloži pri 
agenciji. Predlagatelj lahko zaprosi za 
pregled v državi članici ob njenem 
predhodnem strinjanju; v tem primeru 
obvesti agencijo o imenu ocenjevalnega 
pristojnega organa v skladu s členom 22.

Or. de

Obrazložitev
Namen predloga spremembe je, da se v posameznih primerih zlasti malim in srednjim 
podjetjem omogoči sodelovanje z državnimi organi.
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Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) so aktivne snovi, ki jih vsebuje, 
vključene v Prilogo I in so izpolnjeni vsi 
pogoji, ki so za navedene aktivne snovi 
vključeni v isto prilogo;

(a) so aktivne snovi, ki jih vsebuje, 
vključene v Prilogo I, je bila dodeljena 
številka vključitve v skladu s 
členom 8(5)(a) in so izpolnjeni vsi pogoji, 
ki so za navedene aktivne snovi vključeni v 
isto prilogo;

Or. de

Obrazložitev

Zaradi skladnosti s postopkom ocenjevanja iz členu 8(5)(a).

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) je v skladu z zahtevami iz Prilog II 
in III mogoče določiti vrsto, količino in 
tehnično enakovrednost aktivnih snovi v 
biocidnem pripravku, in kadar je to 
primerno, vse toksikološko ali 
ekotoksikološko pomembne nečistote in 
neaktivne snovi ter ostanke toksikološkega 
in okoljskega pomena, ki so posledica 
dovoljene uporabe;

(c) je v skladu z zahtevami iz Prilog II 
in III mogoče določiti kemijsko identiteto, 
količino in tehnično enakovrednost 
aktivnih snovi v biocidnem pripravku, in 
kadar je to primerno, vse toksikološko ali 
ekotoksikološko pomembne nečistote in 
neaktivne snovi ter ostanke toksikološkega 
in okoljskega pomena, ki so posledica 
dovoljene uporabe;

Or. de

Obrazložitev

Pojem „vrsta“ ni dovolj natančno opredeljen. „Kemijska identiteta“ je boljša opredelitev za 
aktivno snov.
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Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) je bilo pri uporabi nanomaterialov v 
biocidnih pripravkih posebej preverjeno 
tveganje za okolje in zdravje.

Or. de

Obrazložitev

Nanomateriali imajo drugačne lastnosti kot enake snovi, ki niso v nanoobliki. Nevarnost 
biocidov z nanomateriali je treba zato še posebno dobro preveriti. 

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a)pri ocenjevanju izpolnjevanja meril iz 
točke (b) odstavka 1, se morajo po 
možnosti iz že obstoječih podatkov 
pridobiti podatki o pogojno nevarni snovi, 
ki jih vsebuje biocidni pripravek, da se 
čim bolj zmanjša število poskusov na 
živalih; za preučitev morebitnih neželenih 
učinkov biocidnega pripravka in za 
naknadno oceno tveganja se morajo v 
največji možni meri uporabljati zlasti 
določbe Direktive 1999/45/ES ali 
Uredbe (ES) št. 1272/2008; 

Or. de

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je preprečitev nepotrebnih poskusov na vretenčarjih. Gre za 
prilagoditev določbam glede koncentracijskih območij za poročilo o kemijski varnosti.
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Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 2 – točka 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2b)za snov, ki je sestavina biocidnega 
pripravka, ni treba oceniti izpolnjevanja 
meril iz točk (b) in (c) odstavka 1, če je 
koncentracija snovi v biocidnem 
pripravku nižja od najnižje vrednosti, 
določene v točkah (a) do (f) člena 14(2) 
Uredbe (ES) št. 1907/2006;

Or. de

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je preprečitev nepotrebnih poskusov na vretenčarjih. Gre za 
prilagoditev določbam glede koncentracijskih območij za poročilo o kemijski varnosti.

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) V primeru okvirne formulacije je 
dopustno zmanjšanje odstotka aktivne
snovi v referenčnem biocidnem pripravku 
in/ali sprememba strukturnega odstotka 
ene ali več neaktivnih snovi in/ali
nadomestitev ene ali več neaktivnih snovi z 
drugimi, ki pomenijo enako ali manjše 
tveganje.

6. V primeru okvirne formulacije so v 
primerjavi z referenčnim biocidnim 
pripravkom mogoča naslednja odstopanja 
v sestavi:

(a) opustitev aktivne snovi pri 
referenčnem biocidnem pripravku z vsaj 
dvema aktivnima snovema;
(b) zmanjšanje odstotka aktivnih snovi;
(c) opustitev enega ali več neaktivnih 
snovi;
(d) sprememba strukturnega odstotka ene 
ali več neaktivnih snovi;
(e) nadomestitev ene ali več neaktivnih 
snovi;
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Or. de

Obrazložitev

Biocidni pripravek lahko vsebuje več aktivnih snovi.

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Komisija v skladu s postopkom iz 
člena 72(2) zagotovi tehnične in 
znanstvene smernice za izdajo dovoljenja 
za pripravek, ob tem pa zlasti upošteva 
usklajene zahteve za podatke, ocenjevalne 
postopke in odločitve držav članic;

Or. de

Obrazložitev

S tem je zagotovljeno enotno izvajanje uredbe.

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 – uvod

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Predlagatelj za dovoljenje predloži 
skupaj z vlogo naslednje dokumente:

1. Predlagatelj za prvo dovoljenje predloži 
skupaj z vlogo naslednje dokumente:

Or. de

Obrazložitev

Sprememba predloga je potrebna zaradi uvedbe novih pojmov.
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Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) za biocidne pripravke, ki niso biocidni 
pripravki z manjšim tveganjem, 
dokumentacijo ali izjavo o dostopnosti do 
dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz 
Priloge II, za vsako aktivno snov v 
biocidnem pripravku;

(c) za biocidne pripravke, ki niso biocidni 
pripravki z manjšim tveganjem, 
dokumentacijo ali izjavo o dostopnosti do 
dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz 
Priloge II, za vsako aktivno snov v 
biocidnem pripravku, in dodeljeno številko 
vključitve v skladu s členom 8(5)(a);

Or. de

Obrazložitev

Zaradi skladnosti s postopkom ocenjevanja iz členu 8(5)(a). Za pripravke z manjšim 
tveganjem na osnovi aktivnih snovi, ki so navedene v Prilogi I ali so v postopku preverjanja 
za vključitev v Prilogo I, bi moral biti omogočen dostop do podatkov o aktivni snovi. Varstvo 
lastninske pravice in podatkov za aktivne snovi, ki so bile vključene v Prilogo I, ne sme biti 
ogroženo.

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) če je bila aktivna snov, ki jo vsebuje 
biocidni pripravek z manjšim tveganjem, 
vključena v Prilogo I, je treba predložiti 
tudi ustrezno številko vključitve; če 
ustrezna obdobja varovanja informacij v 
skladu s členom 49 še niso potekla, je 
treba predložiti izjavo o dostopnosti 
podatkov.

Or. de

Obrazložitev

Zaradi skladnosti s postopkom ocenjevanja iz členu 8(5)(a). Za pripravke z manjšim 
tveganjem na osnovi aktivnih snovi, ki so navedene v Prilogi I ali so v postopku preverjanja 
za vključitev v Prilogo I, bi moral biti omogočen dostop do podatkov o aktivni snovi. Varstvo 
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lastninske pravice in podatkov za aktivne snovi, ki so bile vključene v Prilogo I, ne sme biti 
ogroženo.

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Ob vložitvi vloge za dovoljenje se 
plačajo tudi pristojbine iz člena 70.

(2) Ob vložitvi vloge za prvo dovoljenje se 
plačajo tudi pristojbine iz člena 70.

Or. de

Obrazložitev

Sprememba predloga je potrebna zaradi uvedbe novih pojmov.

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Pristojni organ prejemnik lahko 
zahteva, da se vloge za nacionalno 
dovoljenje predložijo v enem ali enem več 
uradnih jezikih države članice, kjer ima 
navedeni pristojni organ svoj sedež.

(3) Agencija lahko zahteva, da se vloge za 
nacionalno dovoljenje predložijo v enem 
uradnem jeziku države članice, kjer ima 
navedeni pristojni organ svoj sedež.

Or. de

Obrazložitev

Če se vse vloge vložijo pri ECHA in jih ta tudi validira, je agencija edini pristojni organ 
prejemnik.
En uradni jezik države članice bi moral zadostovati.
Vsa nadaljnja sklicevanja v predlogu Komisije na pristojni organ prejemnik pri prejemu in 
validaciji vlog bi morala biti nadomeščena z „agencijo“.
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Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Komisija v skladu s postopkom iz člena 
72(2) pripravi tehnične opombe kot 
napotke za lažje izvajanje točke (d) 
odstavka 1. Ta tehnična navodila se 
objavijo v seriji C Uradnega lista Evropske 
unije.

(5) Komisija v skladu s postopkom iz člena 
72(2) pripravi tehnične opombe kot 
napotke za lažje izvajanje točke (d) 
odstavka 1. Komisija v skladu s postopkom 
iz člena 72(2) zagotovi tehnične in 
znanstvene smernice in orodja, ki so v 
pomoč zlasti malim in srednjim podjetjem 
predvsem pri vložitvi vloge za dovoljenje v 
skladu s členi 18, 19 in 20. Ta tehnična 
navodila se objavijo v seriji C Uradnega 
lista Evropske unije.

Or. de

Obrazložitev

S tem se priznava dejstvo, da sta svetovanje in navodila, ki ju zagotavlja Komisija, zelo 
pomembna za mala in srednja podjetja, saj ta morda nimajo potrebnih sredstev ali 
strokovnega znanja, da bi izpolnila obveznosti iz te uredbe.

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) kakovostna in količinska sestava 
aktivnih in neaktivnih snovi, poznavanje 
katerih je potrebno za pravilno uporabo 
biocidnega pripravka;

e) kakovostna in količinska sestava 
aktivnih in neaktivnih snovi, ob 
upoštevanju koncentracijskih območij iz 
člena 16(2)(b)(novo) in če so ti podatki 
potrebni za pravilno uporabo biocidnega 
pripravka;

Or. de

Obrazložitev

Namen omejitve je kar najbolj zmanjšati obseg razkritja zaupnih informacij.
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Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2 – točka (g)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) proizvajalci aktivnih snovi (imena in 
naslovi, vključno s krajem proizvodnih 
obratov);

(g) proizvajalci aktivnih snovi (imena in 
naslovi, vključno s krajem podjetij) in 
številka vključitve aktivne snovi v skladu s 
členom 8(5)(a);

Or. de

Obrazložitev

Če je proizvajalec aktivne snovi odobren v skladu z vključitvijo v Prilogo I, bi moral biti 
podatek o kraju obrata zaupen, navedba tega podatka v dovoljenju za proizvodnjo biocidnega 
pripravka pa neobvezna. Zaradi skladnosti s postopkom ocenjevanja iz členu 8(5)(a).

Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) V roku enega meseca po prejemu 
vloge za nacionalno dovoljenje iz člena 15 
mora pristojni organ prejemnik preveriti, 
ali vloga izpolnjuje naslednje zahteve:
a) da so bile predložene informacije iz 
člena 18;
b) da so bile plačane pristojbine iz 
člena 70.
Validacija ne vključuje ocene kakovosti 
ali primernosti vseh predloženih podatkov 
ali obrazložitev za prilagoditev zahtevanih 
podatkov.

(1) Oseba, ki je odgovorna za dajanje 
biocidnih pripravkov v promet, ali njen 
zastopnik vloži pri agenciji vlogo za 
nacionalno dovoljenje ali dovoljenje 
Skupnosti in obvesti agencijo o imenu 
pristojnega organa države članice, ki ga 
sam izbere in ki je odgovoren za oceno 
vloge (v nadaljnjem besedilu: ocenjevalni 
pristojni organ). Agencija v treh tednih od 
prejema vloge obvesti ocenjevalni 
pristojni organ, da je vloga na voljo v 
zbirki podatkov agencije.

Or. de

Obrazložitev
ECHA bi morala izvesti prvo validacijo vseh vlog v vsej Skupnosti, da se ocenjevalni pristojni 
organi lahko osredotočijo na dejansko ocenjevanje vlog. Ker morajo ocenjevalni pristojni 
organi zdaj pregledovati tako upravne kot znanstvene elemente dokumentacij, je pri njihovem 
delu prišlo do nedoslednosti. Agencija bi morala za validacijo vlog upoštevati enake časovne 
premice, kot so navedene v uredbi REACH (člen 20).
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Predlog spremembe 58

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Če pristojni organ prejemnik meni, da 
vloga ni popolna, predlagatelja obvesti, 
katere dodatne informacije so potrebne za 
validacijo vloge ter določi razumen rok za 
predložitev navedenih informacij. 
Pristojni organ prejemnik v enem mesecu 
po prejemu dodatnih informacij ugotovi, 
ali predložene dodatne informacije 
zadostujejo za validacijo vloge. Če 
predlagatelj zahtevanih informacij ne 
predloži v roku, pristojni organ prejemnik 
vlogo zavrne in o tem obvesti 
predlagatelja.

(2) V treh tednih po prejemu vloge 
agencija validira vlogo, če so izpolnjene 
naslednje zahteve: 

(a) da so bile predložene informacije iz 
člena 18;
(b) da so bile plačane pristojbine iz 
člena 70. Validacija ne vključuje ocene 
kakovosti ali primernosti vseh predloženih 
podatkov ali obrazložitev za prilagoditev 
zahtevanih podatkov.

Or. de

Obrazložitev

ECHA bi morala izvesti prvo validacijo vseh vlog v vsej Skupnosti, da se ocenjevalni pristojni 
organi lahko osredotočijo na dejansko ocenjevanje vlog. Ker morajo ocenjevalni pristojni 
organi zdaj pregledovati tako upravne kot znanstvene elemente dokumentacij, je pri njihovem 
delu prišlo do nedoslednosti. Agencija bi morala za validacijo vlog upoštevati enake časovne 
premice, kot so navedene v uredbi REACH (člen 20).

Predlog spremembe 59

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Če pristojni organ prejemnik na (3) Če agencija meni, da je vloga 



PE438.377v02-00 38/65 PR\805468SL.doc

SL

podlagi validacije, opravljene v skladu z 
odstavkom 1, meni, da je vloga popolna, o 
tem nemudoma obvesti predlagatelja.

nepopolna, predlagatelja obvesti, katere 
dodatne informacije so potrebne za 
validacijo vloge, ter določi razumen rok za 
predložitev navedenih informacij. 
Agencija v treh tednih po prejemu 
dodatnih informacij ugotovi, ali so 
predložene dodatne informacije zadostne 
za validacijo vloge. Če predlagatelj vloge 
ne dopolni v roku, agencija zavrne vlogo 
in o tem obvesti predlagatelja in pristojni 
ocenjevalni organ. V takšnih primerih se 
del pristojbine, plačane agenciji v skladu s 
členom 70, povrne.

Or. de

Obrazložitev

ECHA bi morala izvesti prvo validacijo vseh vlog v vsej Skupnosti, da se ocenjevalni pristojni 
organi lahko osredotočijo na dejansko ocenjevanje vlog. Ker morajo ocenjevalni pristojni 
organi zdaj pregledovati tako upravne kot znanstvene elemente dokumentacij, je pri njihovem 
delu prišlo do nedoslednosti. Agencija bi morala za validacijo vlog upoštevati enake časovne 
premice, kot so navedene v uredbi REACH (člen 20).

Predlog spremembe 60

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Na podlagi člena 67 se lahko proti 
odločitvam agencije na podlagi tretjega 
pododstavka odstavka 3 vloži pritožba.

Or. de

Obrazložitev

ECHA bi morala izvesti prvo validacijo vseh vlog v vsej Skupnosti, da se ocenjevalni pristojni 
organi lahko osredotočijo na dejansko ocenjevanje vlog. Ker morajo ocenjevalni pristojni 
organi zdaj pregledovati tako upravne kot znanstvene elemente dokumentacij, je pri njihovem 
delu prišlo do nedoslednosti.
Agencija bi morala za validacijo vlog upoštevati enake časovne premice, kot so navedene v 
uredbi REACH (člen 20).
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Predlog spremembe 61

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3b) Če agencija na podlagi validacije, 
opravljene v skladu z odstavkom 2, meni, 
da je vloga popolna, o tem nemudoma 
obvesti predlagatelja in ocenjevalni 
pristojni organ.

Or. de

Obrazložitev

ECHA bi morala izvesti prvo validacijo vseh vlog v vsej Skupnosti, da se ocenjevalni pristojni 
organi lahko osredotočijo na dejansko ocenjevanje vlog. Ker morajo ocenjevalni pristojni 
organi zdaj pregledovati tako upravne kot znanstvene elemente dokumentacij, je pri njihovem 
delu prišlo do nedoslednosti.
Agencija bi morala za validacijo vlog upoštevati enake časovne premice, kot so navedene v 
uredbi REACH (člen 20).

Predlog spremembe 62

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Če je bila sestavina v biocidnem 
pripravku že registrirna za uporabo v 
biocidnem pripravku v skladu z 
Uredbo (ES) št. 1907/2006, ocenjevalni 
pristojni organ te sestavine ne oceni 
znova.

Or. de

Obrazložitev

Namen je preprečitev nepotrebnega podvajanja dela.
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Predlog spremembe 63

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Dovoljenje Skupnosti se lahko izda za 
naslednje kategorije biocidnih pripravkov:

(1) Dovoljenje Skupnosti se lahko izda za 
vse biocidne pripravke, pri katerih so 
vzorci in pogoji uporabe v bistvu podobni:

(a) biocidne pripravke, ki vsebujejo eno 
ali več novih aktivnih snovi;
(b) biocidne pripravke z manjšim 
tveganjem.

Or. de

Obrazložitev

Izdaja dovoljenja Skupnosti bi morala biti mogoča za vse vrste pripravkov, torej tudi za 
pripravke, ki vsebujejo izključno obstoječe aktivne snovi. Po eni strani se bo tako za 
predlagatelja in države članice bistveno zmanjšalo upravno breme, po drugi strani pa takšna 
razširitev ne bi preobremenila sistema, ker je vključitev aktivnih snovi v Prilogo I vezana na 
program preverjanja.

Predlog spremembe 64

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Glede na poročilo Komisije o izvajanju 
te uredbe iz člena 54(4) in glede na 
izkušnje v zvezi z dovoljenji Skupnosti 
lahko Komisija doda druge kategorije 
biocidnih pripravkov v odstavek 1 tega 
člena.

črtano
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Ti ukrepi, oblikovani za spreminjanje 
nebistvenih elementov te uredbe, tako da 
jo dopolnijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 72(4).

Or. de

Obrazložitev

Izdaja dovoljenja Skupnosti bi morala biti mogoča za vse vrste pripravkov, torej tudi za 
pripravke, ki vsebujejo izključno obstoječe aktivne snovi. Po eni strani se bo tako za 
predlagatelja in države članice bistveno zmanjšalo upravno breme, po drugi strani pa takšna 
razširitev ne bi preobremenila sistema, ker je vključitev aktivnih snovi v Prilogo I vezana na 
program preverjanja.

Predlog spremembe 65

Predlog uredbe
Člen 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 34
Vložitev in validacija vloge

(1) Oseba, ki je odgovorna za dajanje 
biocidnih pripravkov v promet, ali njen 
zastopnik vloži pri agenciji vlogo za 
dovoljenje Skupnosti in obvesti agencijo o 
imenu pristojnega organa države članice, 
ki ga sam izbere in ki je odgovoren za 
oceno vloge (v nadaljnjem besedilu: 
ocenjevalni pristojni organ). Agencija v 
enem mesecu po prejemu vloge uradno 
obvesti ocenjevalni pristojni organ, da je 
vloga na voljo v zbirki podatkov agencije.
(2) V dveh mesecih po prejemu vloge 
agencija validira vlogo, če so izpolnjene 
naslednje zahteve: (a) da so bile 
predložene informacije iz člena 18;
(b) da so bile plačane pristojbine iz 
člena 70. Validacija ne vključuje ocene 
kakovosti ali primernosti vseh predloženih 
podatkov ali obrazložitev za prilagoditev 

črtano
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zahtevanih podatkov.
(3) Če agencija meni, da je vloga 
nepopolna, predlagatelja obvesti, katere 
dodatne informacije so potrebne za 
validacijo vloge ter določi razumen rok za 
predložitev navedenih informacij.
Agencija v dveh mesecih po prejemu 
dodatnih informacij ugotovi, ali 
predložene dodatne informacije 
zadostujejo za validacijo vloge. Če 
predlagatelj vloge ne dopolni v roku, 
agencija zavrne vlogo in o tem obvesti 
predlagatelja in pristojni ocenjevalni 
organ. V takšnih primerih se del 
pristojbine, plačane agenciji v skladu s 
členom 70, povrne.
(4) Na podlagi člena 67 se lahko proti 
odločitvam agencije na podlagi tretjega 
pododstavka odstavka 3 vloži pritožba.
(5) Če agencija na podlagi validacije, 
opravljene v skladu z odstavkom 2, meni, 
da je vloga popolna, o tem nemudoma 
obvesti predlagatelja in ocenjevalni 
pristojni organ.

Or. de

Obrazložitev

V skladu z novim členom 22 vložitev in validacijo vlog za nacionalna dovoljenja in dovoljenja 
Skupnosti urejajo enaka pravila. Člen 34 predloga je zato odveč.

Predlog spremembe 66

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Če je bila sestavina v biocidnem 
pripravku že registrirna za uporabo v 
biocidnem pripravku v skladu z 
Uredbo (ES) št. 1907/2006, ocenjevalni 
pristojni organ te sestavine ne oceni 
znova.

Or. de
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Obrazložitev

Namen je preprečitev nepotrebnega podvajanja dela.

Predlog spremembe 67

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) V devetih mesecih od prejema 
zaključkov ocene agencija pripravi in 
predloži Komisiji mnenje o dovoljenju za 
biocidni pripravek.

(3) V treh mesecih od prejema zaključkov 
ocene agencija pripravi in predloži 
Komisiji mnenje o dovoljenju za biocidni 
pripravek.

Or. de

Obrazložitev

Obdobje devetih mesecev, ki ga ima agencija na voljo za pripravo in predložitev mnenja, je 
bistveno predolgo, saj se mnenje oblikuje na podlagi obstoječe ocene, ki jo je pripravil 
ocenjevalni organ. Za to nalogo bi bilo ustrezno obdobje treh mesecev.
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Predlog spremembe 68

Predlog uredbe
Člen 37 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

člen 37a
Dvojniki dovoljenja

(1) Lastnik prvega dovoljenja ali vlagatelj 
vloge za prvo dovoljenje lahko pri agenciji 
vloži vlogo za izdajo dvojnika dovoljenja 
za isti biocidni pripravek.
2. Vlagatelj vloge za dvojnik dovoljenja 
predloži skupaj z vlogo naslednje 
informacije in dokumente: 
(a) številka prvega dovoljenja, v primeru 
skorajšnje izdaje prvega dovoljenja pa 
številko vloge; 
(b) trgovsko ime biocidnega pripravka; 

(c) kakovostna in količinska sestava 
aktivnih in neaktivnih snovi, ob 
upoštevanju koncentracijskih območij iz 
člena 16(2)(b)(novo) in če so ti podatki 
nujno potrebni za pravilno uporabo 
biocidnega pripravka; 
(d) odmerki in navodila za uporabo; 

(e) kategorije uporabnikov.

3. Agencija validira vlogo v skladu s 
členom 22.

4. Če agencija na podlagi validacije, 
opravljene v skladu z odstavkom 3, meni, 
da je vloga popolna, o tem nemudoma 
obvesti predlagatelja in ocenjevalni 
pristojni organ, ki je izdal prvo dovoljenje, 
v primeru izdaje dvojnika dovoljenja 
Skupnosti pa Komisijo.
5. V primeru obstoječega prvega 
dovoljenja mora ocenjevalni pristojni 
organ v enem mesecu po validaciji sprejeti 
odločitev glede vloge, v primeru dvojnika 
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dovoljenja Skupnosti pa to odločitev 
sprejme Komisija. V primeru skorajšnje 
izdaje prvega dovoljenja mora ocenjevalni 
pristojni organ v enem mesecu po izdaji 
prvega dovoljenja sprejeti odločitev glede 
vloge, v primeru dvojnika dovoljenja 
Skupnosti pa to odločitev sprejme 
Komisija.

Or. de

Obrazložitev

V skladu s splošno ustaljeno prakso izdajanja dovoljenj je v nekaterih državah članicah EU 
trženje istih pripravkov z različnimi trgovskimi imeni in prek različnih podjetij dovoljeno in 
olajšano s sistemom različnih vrst dovoljenj. Ker so dvojniki dovoljenj in dodatna dovoljenja 
popolnoma upravne narave, zanje ni potrebe po ponovnem ocenjevanju vplivov na zdravje 
ljudi ali okolje.

Predlog spremembe 69

Predlog uredbe
Člen 37 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 37b
Dovoljenja

(1) Dodatno dovoljenje se lahko izda na 
podlagi prvega dovoljenja.
(2) Ko predlagatelj prosi za dodatno 
dovoljenje, vlogo predloži agenciji.
(3) Vlagatelj vloge za dodatno dovoljenje 
predloži skupaj z vlogo naslednje 
informacije in dokumente:
(a) številka prvega dovoljenja, v primeru 
skorajšnje izdaje prvega dovoljenja pa 
številko vloge;
(b) ime in naslov predlagatelja;
(c) pisna privolitev imetnika prvega 
dovoljenja;
(d) kakovostna in količinska sestava 
aktivnih in neaktivnih snovi, ob 
upoštevanju koncentracijskih območij iz 
člena 16(2)(b)(novo) in če so ti podatki 
nujno potrebni za pravilno uporabo 
biocidnega pripravka;
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(e) odmerki in navodila za uporabo;
(f) kategorije uporabnikov.
(4) Agencija validira vlogo v skladu s 
členom 22.
(5) Če agencija na podlagi validacije, 
opravljene v skladu z odstavkom 4, meni, 
da je vloga popolna, o tem nemudoma 
obvesti predlagatelja in ocenjevalni 
pristojni organ, ki je izdal prvo dovoljenje, 
v primeru izdaje dodatnega dovoljenja 
Skupnosti pa Komisijo.
(6) V primeru obstoječega prvega 
dovoljenja mora ocenjevalni pristojni 
organ v enem mesecu po validaciji sprejeti 
odločitev glede vloge, v primeru 
dodatnega dovoljenja Skupnosti pa to 
odločitev sprejme Komisija. V primeru 
skorajšnje izdaje prvega dovoljenja mora 
ocenjevalni pristojni organ v enem 
mesecu po izdaji prvega dovoljenja 
sprejeti odločitev glede vloge, v primeru 
dodatnega dovoljenja Skupnosti pa to 
odločitev sprejme Komisija.
(7) Če se izkaže, da so za preverjanje 
enakosti biocidnega pripravka potrebne 
dodatne informacije, ocenjevalni pristojni 
organ predlagatelja zaprosi za njihovo 
predložitev, v primeru dodatnega 
dovoljenja pa te informacije od 
predlagatelja zahteva Komisija. 
Enomesečno obdobje iz odstavka 6 se 
prekine od dneva zahteve dodatnih 
informacij do dneva njihovega prejema.
(8) Takoj ko ocenjevalni pristojni organ 
ali, v primeru dodatnega dovoljenja 
Skupnosti, Komisija odobri dodatno 
dovoljenje, dodeli lastno številko 
dovoljenja in upravne odločitve v zvezi z 
vlogo vnese v register biocidnih 
pripravkov Skupnosti.
(9) Ne glede na informacije, predložene v 
skladu z odstavkom 3, tudi za dodatno 
dovoljenje veljajo pogoji v zvezi z 
dajanjem v promet in uporabo biocidnega 
pripravka, ki jih je treba izpolniti za prvo 
dovoljenje.
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Or. de

Obrazložitev

V skladu s splošno ustaljeno prakso izdajanja dovoljenj je v nekaterih državah članicah EU 
trženje istih pripravkov z različnimi trgovskimi imeni in prek različnih podjetij dovoljeno in 
olajšano s sistemom različnih vrst dovoljenj. Ker so dvojniki dovoljenj in dodatna dovoljenja 
popolnoma upravne narave, zanje ni potrebe po ponovnem ocenjevanju vplivov na zdravje 
ljudi ali okolje.

Predlog spremembe 70

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 1 – točka (c a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) sprememba vira ali sestave aktivne 
sestavine.

Or. de

Obrazložitev

Treba je sporočiti spremembo vira aktivne sestavine, ki se uporablja v biocidnih pripravkih, 
saj bi lahko vplivala na varnost pripravka.

Predlog spremembe 71

Predlog uredbe
Člen 40 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organ, ki je izdal nacionalno
dovoljenje, ali, v primeru dovoljenja 
Skupnosti, Komisija prekliče dovoljenje na 
zahtevo njegovega imetnika, ki navede 
razloge za takšno zahtevo. Če takšna 
zahteva zadeva dovoljenje Skupnosti, se 
vloži pri agenciji.

Pristojni organ, ki je izdal dovoljenje, 
prekliče dovoljenje na zahtevo njegovega 
imetnika, ki navede razloge za takšno 
zahtevo. Če takšna zahteva zadeva 
dovoljenje Skupnosti, dvojnik zanj ali 
dodatno dovoljenje, se vloži pri agenciji.

Or. de
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Predlog spremembe 72

Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Sprememba prvega dovoljenja na 
zahtevo njegovega imetnika velja tudi za 
dvojnike ali dodatna dovoljenja, ki na 
njem temeljijo.

Or. de

Predlog spremembe 73

Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Merila in postopki iz odstavka 2 tega 
člena bi morali temeljiti na načelu, da se 
različne vrste sprememb postopkov 
uporabljajo glede na obseg predvidenih 
sprememb, in sicer tako, da se 
poenostavljeni postopek priglasitve 
uporablja za: 
(a) upravne spremembe dovoljenj;
(b) spremembe biocidnega pripravka, ki se 
izvedejo znotraj dovoljenih sprememb, 
opredeljenih z obstoječo dovoljeno 
okvirno formulacijo;
(c) trženje novega biocidnega pripravka, 
ki ustreza obstoječi dovoljeni okvirni 
formulaciji;
(d) manjše spremembe biocidnih 
pripravkov, ki nimajo negativnega vpliva 
na stopnjo tveganja ali na učinkovitost 
pripravka;

Or. de

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da bi bilo treba različne vrste sprememb postopkov uporabljati glede na
stopnjo in pomen predvidenih (manjših ali večjih) sprememb biocidnega pripravka (v 
primerjavi z izvirnim dovoljenjem).
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Predlog spremembe 74

Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 2 – pododstavek 1 – uvod

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Tretirani izdelki ali snovi se označijo z 
naslednjimi informacijami:

(2) Tretirane snovi ali izdelki se označijo z 
naslednjimi informacijami:

Or. de

Obrazložitev

V nemški različici beseda „izdelek“ ni bila ustrezno izbrana, kar pa ne zadeva slovenske 
različice. 

Predlog spremembe 75

Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) imena vseh aktivnih snovi, uporabljenih 
za tretiranje izdelka ali snovi ali iz katerih 
so izdelki ali snovi sestavljene;

(a) imena vseh aktivnih snovi, uporabljenih 
za tretiranje snovi ali izdelka ali iz katerih 
so snovi ali izdelki sestavljeni;

Or. de

Obrazložitev

V nemški različici beseda „izdelek“ ni bila ustrezno izbrana, kar pa ne zadeva slovenske 
različice.

Predlog spremembe 76

Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) biocidna lastnost tretiranega izdelka ali
snovi, kjer je potrebno;

(b) biocidna lastnost tretirane snovi ali 
izdelka, če pride biocidni pripravek, ki ga 
vsebujejo, v neposredni stik s človekom ali 
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okoljem.

Or. de

Obrazložitev

Za pojasnitev, da veljajo za tretirane snovi in izdelke z zunanjim delovanjem strožje določbe o 
označevanju.

Predlog spremembe 77

Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) stavki o nevarnosti ali previdnostni 
stavki, navedeni v dovoljenju za biocidni 
pripravek. 

(d) stavki o nevarnosti ali previdnostni 
stavki, navedeni v dovoljenju za biocidni 
pripravek, če pride biocidni pripravek, ki 
ga vsebujejo, v neposredni stik s človekom 
ali okoljem.

Or. de

Obrazložitev

Za pojasnitev, da veljajo za tretirane snovi in izdelke z zunanjim delovanjem strožje določbe o 
označevanju.

Predlog spremembe 78

Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Označba mora biti jasno vidna, čitljiva in 
primerno obstojna. Kjer je to potrebno 
zaradi velikosti ali funkcije tretiranega 
izdelka ali snovi, se označba natisne na 
embalažo, na navodila za uporabo ali na 
garancijski list tretiranega izdelka ali snovi.

Označba mora biti jasno vidna, čitljiva in 
primerno obstojna in se natisne na snov ali 
izdelek, na embalažo, na navodila za 
uporabo ali na garancijski list tretirane
snovi ali izdelka. 

Or. de

Obrazložitev
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Za pojasnitev, da veljajo za tretirane snovi in izdelke z zunanjim delovanjem strožje določbe o 
označevanju.

Predlog spremembe 79

Predlog uredbe
Člen 48 – odstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) poznejši predlagatelj je od prvega 
predlagatelja pridobil pisni dogovor v 
obliki izjave o dostopnosti, v katerem mu 
dovoljuje uporabo navedenih informacij;

(a) poznejši predlagatelj je od prvega 
predlagatelja pridobil pisni dogovor v 
obliki izjave o dostopnosti v skladu s 
členom 50, v katerem mu dovoljuje 
uporabo navedenih informacij;

Or. de

Obrazložitev

Prvi predlagatelj ni nujno lastnik podatkov. Poleg tega bi bilo treba dovoliti možnost, da bi 
bil lastnik podatkov drug predlagatelj ali podjetje ali bi to postal zaradi delitve ali skupnega 
razvoja podatkov. Udeležencem, ki so povezani z vključitvijo v Prilogo I in so že pridobili 
pravice, da se lahko seznanijo s podatki v dokumentaciji, ne bi bilo treba vsakokrat 
dokazovati, da so oziroma niso lastniki podatkov.

Predlog spremembe 80

Predlog uredbe
Člen 48 – odstavek 1 – točka (b a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) poznejši predlagatelj je tudi lastnik 
podatkov. 

Or. de

Obrazložitev

Prvi predlagatelj ni nujno lastnik podatkov. Poleg tega bi bilo treba dovoliti možnost, da bi 
bil lastnik podatkov drug predlagatelj ali podjetje ali bi to postal zaradi delitve ali skupnega 
razvoja podatkov. Udeležencem, ki so povezani z vključitvijo v Prilogo I in so že pridobili 
pravice, da se lahko seznanijo s podatki v dokumentaciji, ne bi bilo treba vsakokrat 
dokazovati, da so oziroma niso lastniki podatkov.
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Predlog spremembe 81

Predlog uredbe
Člen 48 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Seznam iz odstavka 2 agencija vnese v 
register za izmenjavo podatkov o biocidih.

(4) Agencija mora vse podatke iz seznama 
v odstavku 2 označiti z enkratno kodo in 
jih z vsemi podrobnostmi vnesti v register 
za izmenjavo podatkov o biocidnih 
pripravkih, skupaj z identiteto prvega 
predlagatelja in lastnika podatkov.

Or. de

Obrazložitev

Register mora vsebovati vse podatke ali dokumente iz seznama. Numerično identificiranje 
posameznih dokumentov, ki so bili vloženi, je koristno zaradi preprečevanja nesporazumov 
glede podobnih naslovov ali sprememb študij ali neobdelanih podatkov v zvezi s študijami. 
Povezava z lastnikom podatkov in predlagateljem zagotavlja varstvo lastninskih pravic. 

Predlog spremembe 82

Predlog uredbe
Člen 49 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Informacije, predložene za namen te 
Direktive 98/8 ali te uredbe, bodo varovane 
v skladu s pogoji iz tega člena. Obdobje 
varovanja teh informacij se začne ob 
predložitvi podatkov. 

1. Informacije, predložene za namen te 
Direktive 98/8 ali te uredbe, bodo varovane 
v skladu s pogoji iz tega člena. Obdobje 
varovanja teh informacij se začne oziroma 
se je začelo ob predložitvi podatkov.

Or. de

Obrazložitev

Varstvo podatkov v skladu z direktivo 98/8/ES ni bilo nikoli jasno določeno.
Datum predložitve dokumentacije bi lahko bil tudi datum vnosa večine podatkov, vendar bi 
bili zaradi poznejših predložitev in drugih dejanj datumi predložitve različni. Vnos datumov 
predložitve za posamezne dokumente bi odražal dejanski položaj. Določiti varstvo podatkov 
za vsak njihov element je upravičeno, saj je vsakemu elementu sledila naložba lastnika.
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Predlog spremembe 83

Predlog uredbe
Člen 49 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Informacije, varovane v skladu z Direktivo 
98/8/ES ali tem členom ali za katere 
obdobje varovanja poteče v skladu z 
Direktivo 98/8/ES ali tem členom, se 
ponovno ne zavarujejo.

Informacije, varovane v skladu z Direktivo 
98/8/ES ali tem členom, za katere obdobje 
varovanja poteče v skladu z Direktivo 
98/8/ES, se na zahtevo ponovno 
zavarujejo.

Or. de

Obrazložitev

Varstvo podatkov v skladu z direktivo 98/8/ES ni bilo nikoli jasno določeno.
Datum predložitve dokumentacije bi lahko bil tudi datum vnosa večine podatkov, vendar bi 
bili zaradi poznejših predložitev in drugih dejanj datumi predložitve različni. Vnos datumov 
predložitve za posamezne dokumente bi odražal dejanski položaj. Določiti varstvo podatkov 
za vsak njihov element je upravičeno, saj je vsakemu elementu sledila naložba lastnika.

Predlog spremembe 84

Predlog uredbe
Člen 49 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za vsak dokument, ki je prejel enkratno 
kodo skladno s členom 48(4), je treba 
posebej določiti datum vnosa. 

Or. de

Obrazložitev

Varstvo podatkov v skladu z direktivo 98/8/ES ni bilo nikoli jasno določeno.
Datum predložitve dokumentacije bi lahko bil tudi datum vnosa večine podatkov, vendar bi 
bili zaradi poznejših predložitev in drugih dejanj datumi predložitve različni. Vnos datumov 
predložitve za posamezne dokumente bi odražal dejanski položaj. Določiti varstvo podatkov 
za vsak njihov element je upravičeno, saj je vsakemu elementu sledila naložba lastnika.
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Predlog spremembe 85

Predlog uredbe
Člen 49 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Ne glede na prvi pododstavek odstavka 
2 se obdobje varovanja informacij, 
predloženih državi članici v okviru 
nacionalnih sistemov ali praks za 
odobritev biocidnih pripravkov, preden so 
bile predložene za namene Direktive 
98/8/ES ali te uredbe, konča ob izteku 
preostalega obdobja, predpisanega z 
nacionalnimi predpisi, ali 14. maja 2014, 
če to nastopi prej, razen če so bile te 
informacije pridobljene pred 14. majem 
2000.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Razlikovanje med novimi in obstoječimi podatki ni utemeljeno.

Predlog spremembe 86

Predlog uredbe
Člen 50 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Preklic izjave o dostopnosti podatkov 
pred datumom poteka veljave ne vpliva na 
veljavnost dovoljenja, izdanega na podlagi 
zadevne izjave o dostopnosti podatkov.

(2) Preklic izjave o dostopnosti podatkov 
pred datumom poteka veljave s takojšnjo 
veljavo razveljavi dovoljenje, izdano na 
podlagi zadevne izjave o dostopnosti 
podatkov.

Or. de

Obrazložitev

Predlog bi omogočal koristoljubne težnje, saj bi lahko podjetje, ki bi pridobilo izjavo o 
dostopnosti podatkov, brez težav zamenjalo dobavitelja. Lastnik/naročnik podatkov tako ne bi 
mogel izterjati svojih stroškov.
Izjave o dostopnosti se običajno zagotavljajo brezplačno in v povezavi s sporazumom o 
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dobavi. Možnost preklica izjave o dostopnosti v primeru prekinitve sporazuma pomeni zaščito 
naložb lastnika podatkov.

Predlog spremembe 87

Predlog uredbe
Člen 51 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če so bili navedeni preskusi ali študije že 
predloženi v povezavi s prejšnjo vlogo, 
pristojni organ ali agencija bodočemu 
predlagatelju nemudoma sporoči ime in 
kontaktne podatke lastnika podatkov. 

Če so bili navedeni preskusi ali študije že 
predloženi v povezavi s prejšnjo vlogo, 
pristojni organ ali agencija nemudoma 
oceni tehnično enakovrednost 
primerjalnega vira. Če je ocena tehnične 
enakovrednosti pozitivna, pristojni organ 
ali agencija bodočemu predlagatelju 
nemudoma sporoči ime in kontaktne 
podatke lastnika podatkov.

Or. de

Obrazložitev

Tehnično enakovrednost je treba ustrezno določiti, preden postanejo študije aktualne v okviru 
izmenjave podatkov. V nasprotnem primeru ni mogoče določiti, ali so razpoložljivi podatki 
uporabni pri testnem izdelku poznejšega predlagatelja. 

Predlog spremembe 88

Predlog uredbe
Člen 52 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Če se dogovor ne sprejme v dveh 
mesecih po vložitvi zahtevka v skladu s 
členom 51(2), bodoči predlagatelj o tem 
nemudoma obvesti agencijo in lastnika 
informacij. Agencija v dveh mesecih od 
prejema obvestila o nesprejetju dogovora 
bodočemu predlagatelju dovoli uporabo 
preskusov ali študij, ki vključujejo 
preskuse na vretenčarjih. Nacionalna 
sodišča odločijo o sorazmernem deležu 
stroškov, ki jih mora bodoči predlagatelj 

(3) Če se dogovor ne sprejme v dveh 
mesecih po vložitvi zahtevka v skladu s 
členom 51(2), lastnik podatkov in bodoči 
predlagatelj o tem nemudoma obvestita 
agencijo. Agencija v dveh mesecih od 
prejema obvestila o nesprejetju dogovora 
bodočemu predlagatelju dovoli uporabo 
preskusov ali študij, ki vključujejo 
preskuse na vretenčarjih. Arbitražni organ 
Unije odloči o sorazmernem deležu vseh
stroškov, povezanih z izdelavo in uporabo 
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plačati lastniku podatkov. podatkov, ki jih mora bodoči predlagatelj 
plačati lastniku podatkov.

Or. de

Obrazložitev

Poskus doseganja sporazuma med dvema stranema, tj. med lastnikom in predlagateljem, 
lahko spodleti, zato morata obe stranki obvestiti agencijo. Nima smisla, da poznejši 
predlagatelj obvesti lastnika, saj je ta ena od strank v nedoseženem sporazumu. Da bi 
zagotovili skladen potek obvezne izmenjave podatkov na ravni EU, bi morala Komisija 
ustanoviti arbitražni organ Unije.

Predlog spremembe 89

Predlog uredbe
Člen 53 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Za biocidni pripravek, za katerega je že 
bilo izdano dovoljenje v skladu s členom 
15, 25 ali 28, in za katerega so potekla vsa 
obdobja varovanja informacij v skladu s 
členom 49, lahko pristojni organ prejemnik
ali agencija soglaša, da se poznejši 
predlagatelj za izdajo dovoljenja sklicuje 
na podatke, ki jih je dal prvi predlagatelj, 
če poznejši predlagatelj dokaže, da gre za 
podoben biocidni pripravek in da so 
njegove aktivne snovi tehnično 
enakovredne kot pri pripravku, za katerega 
je že bilo izdano dovoljenje, vključno s 
stopnjo čistote in vrsto nečistot. 

(1) Za biocidni pripravek, za katerega je že 
bilo izdano dovoljenje v skladu s členom 
15, 25 ali 28, in za katerega so potekla vsa 
obdobja varovanja informacij v skladu s 
členom 49, lahko pristojni organ prejemnik 
ali agencija soglaša, da se poznejši 
predlagatelj za izdajo dovoljenja sklicuje 
na podatke, ki jih je dal prvi predlagatelj; 
če obdobja varovanja informacij v skladu 
s členom 49 še niso potekla, lahko 
pristojni organ prejemnik ali agencija 
soglaša, da se poznejši predlagatelj v 
skladu s členom 52 v obeh primerih 
sklicuje na podatke, ki jih je dal prvi 
predlagatelj, če poznejši predlagatelj 
dokaže, da gre za podoben biocidni 
pripravek in da so njegove aktivne snovi 
tehnično enakovredne kot pri pripravku, za 
katerega je že bilo izdano dovoljenje, 
vključno s stopnjo čistote in vrsto nečistot.

Or. de

Obrazložitev

Podobnost in tehnično enakovrednost je treba dokazati tudi v primeru, da rok za varstvo 
podatkov še ni potekel, poznejši predlagatelj pa bi želel izmenjati podatke. 
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Predlog spremembe 90

Predlog uredbe
Člen 54 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Pristojni organi izvajajo uradni 
nadzor, da zagotovijo, da proizvajalci 
aktivnih snovi, ki se dajo v promet za 
uporabo v biocidnih pripravkih, predložijo 
Komisiji podatke o aktivni snovi, navedeni 
v Prilogi II ali v izjavi o dostopnosti za 
dokumentacijo, ki izpolnjuje pogoje iz 
Priloge II.

Or. de

Obrazložitev

Nadzor trga bi moral zajemati tudi aktivne snovi, ki se dajejo v promet za uporabo v 
biocidnih pripravkih. V skladu s to uredbo morajo proizvajalci upoštevati mnoga pravila, da 
dosežejo spoštovanje, ki ga je treba zagotoviti na nacionalni ravni. 

Predlog spremembe 91

Predlog uredbe
Člen 54 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Komisija bo do 1. januarja 2023 
pripravila poročilo o izvajanju te uredbe ali 
predvsem o delovanju postopka Skupnosti 
za izdajo dovoljenj in medsebojnega 
priznavanja. Komisija to poročilo predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

(4) Komisija bo do 1. januarja 2023 
pripravila poročilo o izvajanju te uredbe ali 
predvsem o delovanju postopka Skupnosti 
za izdajo dovoljenj in medsebojnega 
priznavanja. Komisija to poročilo predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu.
Komisija bo na podlagi tega poročila 
izvedla pregled in ocenila, ali je uredbo 
treba spremeniti ali ne.

Or. de

Obrazložitev

Poročilo, ki ga pripravlja Komisija, bi moralo biti začetna faza širšega postopka pregleda, da 
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bi lahko čim bolj zgodaj odkrili glavne težave in da bi lahko uredbo po potrebi v primernem 
roku spremenili. 

Predlog spremembe 92

Predlog uredbe
Člen 55 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Vsaka oseba, ki predloži informacije o 
aktivni snovi agenciji ali pristojnemu 
organu za namene te uredbe, lahko s 
pojasnilom, zakaj bi bilo razkritje 
informacij lahko škodljivo za njene tržne 
interese te osebe ali interese katere druge 
zadevne strani, zahteva, da se podatki iz 
člena 56(2) ne dajo na voljo.

(3) Vsaka oseba, ki predloži informacije o 
aktivni snovi ali biocidnem pripravku
agenciji ali pristojnemu organu za namene 
te uredbe, lahko s pojasnilom, zakaj bi bilo 
razkritje informacij lahko škodljivo za 
njene tržne interese te osebe ali interese 
katere druge zadevne strani, zahteva, da se 
podatki iz člena 56(2) ne dajo na voljo.

Or. de

Obrazložitev

Člen se mora nanašati tudi na podatke o biocidnih pripravkih.

Predlog spremembe 93

Predlog uredbe
Člen 56 – odstavek 2 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

e) ob upoštevanju člena 24 Uredbe (ES) št. 
1272/2008 ime po nomenklaturi IUPAC za 
aktivne snovi iz odstavka 1(a) tega člena, 
ki se uporabljajo samo za enega ali več 
naslednjih namenov:
i) pri znanstvenih raziskavah in razvoju;
ii) pri raziskavah in razvoju, usmerjenih 
v proizvode in postopke.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Podatki o raziskavah in razvoju morajo biti zaupni.
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Predlog spremembe 94

Predlog uredbe
Člen 61 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 61a
(1) Države članice zagotovijo, da imajo vsi 
poklicni uporabniki, distributerji in 
svetovalci dostop do ustreznih podatkov o 
koristi in tveganjih ter varni uporabi 
biocidov.
(2) Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, da zagotovijo javnosti podatke o 
koristi in tveganjih glede biocidov ter 
informacije o možnostih za čim manjšo 
uporabo biocidnih pripravkov.

Or. de

Obrazložitev
Namen predloga spremembe je doseči, da so poklicni uporabniki in potrošniki obveščeni o 
varni uporabi pripravkov, sprejemljivih alternativah in nenevarnih biocidnih pripravkih.

Predlog spremembe 95

Predlog uredbe
Člen 70 – odstavek 2 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) letno pristojbino plačajo tisti, ki dajo 
biocidne pripravke v promet,

črtano

Or. de

Obrazložitev

Pristojbine bi se morale nanašati na delo, ki je bilo potrebno in je bilo opravljeno ustrezno in 
učinkovito. Letna pristojbina brez utemeljitve zato ni sprejemljiva, pristojbine pa bi bilo treba 
zahtevati le, če je to dejansko potrebno.
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Predlog spremembe 96

Predlog uredbe
Člen 77 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Biocidni pripravki, za katere vloga za 
dovoljenje za pripravek ni bila vložena v 
skladu z drugim pododstavkom, se ne 
dajejo več v promet, in sicer šest mesecev
od datuma, ko začne veljati vključitev. 
Odstranitev, skladiščenje in uporaba 
obstoječih zalog biocidnih pripravkov, za 
katere vloga za dovoljenje ni bila vložena v 
skladu z drugim pododstavkom, so 
dovoljeni največ osemnajst mesecev po 
datumu, ko začne vključitev veljati.

Biocidni pripravki, za katere vloga za 
dovoljenje za pripravek ni bila vložena v 
skladu z drugim pododstavkom, se ne 
dajejo več v promet od datuma, ko začne 
veljati vključitev. Odstranitev, skladiščenje 
in uporaba obstoječih zalog biocidnih 
pripravkov, za katere vloga za dovoljenje 
ni bila vložena v skladu z drugim 
pododstavkom, so dovoljeni največ šest 
mesecev po datumu, ko začne vključitev 
veljati.

Or. de

Obrazložitev

Daljša obdobja naj ne bi bila potrebna, saj bi morali uporabniki biocidnih pripravkov nižje v 
verigi poznati svoje obveznosti in stanje pregleda aktivne snovi. 

Predlog spremembe 97

Predlog uredbe
Člen 80 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vloge za dovoljenje snovi, mešanic in 
naprav, ki se obravnavajo kot biocidni 
pripravki v skladu z drugim stavkom točke 
(a) člena 3(1), ki so bili na voljo v prometu 
dne … [UL: vpišite datum iz prvega 
pododstavka člena 85], se vložijo 
najpozneje do 1. januarja 2017.

1. Vloge za dovoljenje snovi, mešanic in 
naprav, ki se obravnavajo kot biocidni 
pripravki v skladu z drugim stavkom točke 
(a) člena 3(1), ki so bili na voljo v prometu 
dne … [UL: vpišite datum iz prvega 
pododstavka člena 85], se vložijo 
najpozneje do 1. januarja 2017. Ta 
pododstavek ne velja za snovi za 
razkuževanje pitne vode, ki so bile 
proizvedene na kraju samem. 

Or. de

Obrazložitev
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Razkuževanje pitne vode je ustrezno urejeno z Direktivo 98/83/ES o pitni vodi in z uredbo 
REACH. 

Predlog spremembe 98

Predlog uredbe
Člen 83 – odstavek -1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1a). S 1. januarjem 2014 vsak 
proizvajalec obstoječe aktivne snovi, ki je 
na trgu zaradi uporabe v biocidnih 
pripravkih, predloži agenciji vlogo za 
vključitev te aktivne snovi v Prilogo I.
Pristojni organi izvajajo uradni nadzor v 
skladu s členom 54(1).

Or. de

Obrazložitev

Dovoljenje za proizvodnjo in trženje aktivnih snovi, določenih za uporabo v biocidnih 
pripravkih, bi morala imeti le podjetja, ki prispevajo k sistemu. Za obvladovanje težav s 
koristoljubnimi težnjami je najboljša pot ustrezen nadzor trga z aktivnimi snovmi. Države 
članice bi morale ugotavljati, kateri biocidni pripravki so prisotni na njihovem trgu oziroma 
ali so proizvajalci aktivnih snovi vložili dokumentacijo za vključitev v Prilogo I ter izpeljati 
ustrezne postopke.

Predlog spremembe 99

Predlog uredbe
Člen 83 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organi izvajajo uradni nadzor v 
skladu s členom 54(1).

Or. de

Obrazložitev

Dovoljenje za proizvodnjo in trženje aktivnih snovi, določenih za uporabo v biocidnih 
pripravkih, bi morala imeti le podjetja, ki prispevajo k sistemu. Za obvladovanje težav s 
koristoljubnimi težnjami je najboljša pot ustrezen nadzor trga z aktivnimi snovmi. Države 
članice bi morale ugotavljati, kateri biocidni pripravki so prisotni na njihovem trgu oziroma 
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ali so proizvajalci aktivnih snovi vložili dokumentacijo za vključitev v Prilogo I, ter izpeljati 
ustrezne postopke.

Predlog spremembe 100

Predlog uredbe
Priloga III – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Podatke bi bilo treba po možnosti 
pridobiti iz že obstoječih podatkov, da se 
zmanjša število poskusov na živalih. 
Uporabljati bi bilo treba zlasti določbe 
Direktive 1999/45/ES ali Uredbe ES 
št. 1272/2008.

Or. de

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je preprečitev nepotrebnih poskusov na vretenčarjih.

Predlog spremembe 101

Predlog uredbe
Priloga III – naslov 1 – točka 2.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2.2) Podrobni količinski in kakovostni 
podatki o sestavi biocidnega pripravka, na 
primer aktivna(-e) snov(-i), nečistote, 
dodatki, neaktivne sestavine

(2.2) Podrobni količinski in kakovostni 
podatki o sestavi biocidnega pripravka, na 
primer aktivna(-e) snov(-i), nečistote, 
dodatki, neaktivne sestavine, ob 
upoštevanju koncentracij iz člena 16(2)(b) 
(novo).

Or. de

Obrazložitev

Za uskladitev s predlogom spremembe k členu 16(2)(b) (novo).
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Predlog spremembe 102

Predlog uredbe
Priloga VI – točka 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22 a) Da bi zmanjšali število poskusov na 
živalih, bi moralo ugotavljanje neželenih 
učinkov po možnosti temeljiti na podatkih 
o aktivni snovi in obstoječih podatkih o 
problematični snovi, ki jo vsebuje biocidni 
pripravek. Za ugotavljanje neželenih 
učinkov biocidnega pripravka bi bilo treba 
uporabljati zlasti določbe Direktive 
1999/45/ES ali Uredbe ES št. 1272/2008.

Or. de

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je preprečiti nepotrebne poskuse na vretenčarjih.
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OBRAZLOŽITEV

Biocidi so del naše civilizacije in našega življenjskega standarda. So nepogrešljivi pri 
ohranjanju naše pravice do zdravja in higiene. Zaradi visoke gostote prebivalstva in 
mednarodne mobilnosti potrebuje naša družba posebne oblike higiene, da se klice in bolezni 
ne bi mogle prenašati. Biocidi morajo biti učinkoviti, so pa zaradi tega pogosto tudi nevarni. 
Zato je pri obravnavanju teh snovi potrebna posebna občutljivost. 
Hkrati je treba zagotoviti sprejetje nove uredbe o biocidih, da bi proizvajalci, med katerimi je 
največ srednje velikih, lahko te zahteve upoštevali pri proizvodnji, ne da bi bili zaradi tega v 
slabšem konkurenčnem položaju, kar bi lahko sicer pripeljalo celo do izpada izhodnih surovin 
ali pripravkov. 

Namen direktive je poenotenje obstoječih zakonskih predpisov na evropski ravni in njihova 
prilagoditev tekočemu tehnološkemu razvoju. Pri tem je pomembno, da lahko oba, uporabnik 
in proizvajalec biocidov oziroma pripravkov, ki vsebujejo biocide, izhajata iz minimalnih 
standardov, ki veljajo po vsej EU.

Poročevalka meni, da je osnutek uredbe, ki ga je predlagala Komisija, potreben obsežnih 
izboljšav, da bi zagotovili uresničenje ciljev, kot so odstranitev pomanjkljivosti sedanje 
direktive, izboljšanje postopka odobritve in lažje odločanje, obenem pa naprej razvijali visoko 
raven zaščite zdravja. 
Nova uredba mora zlasti upoštevati tri bistvena področja: varstvo okolja, varstvo potrošnikov 
ter omogočanje varnega in v prakso usmerjenega izvajanja proizvajalcem. 

Za okolje

Pri izdajanju dovoljenj za biocide, njihovem trženju in uporabi je treba zagotoviti 
uresničevanje previdnostnega načela in jasna merila za izključitev. Le tako lahko hkrati 
dosežemo največjo možno raven varovanja zdravja ljudi in živali in ohranimo ustvarjalnost. 
Pri izdaji dovoljenj bi morala uredba upoštevati tudi prihodnji tehnološki razvoj aktivnih 
snovi, na primer vse pogosteje uporabljanih nanomaterialov. Poročevalka meni, da bi bilo 
treba za zagotovitev visoke ravni varstva v prihodnosti in pravne varnosti proizvajalcev 
oblikovati enotno opredelitev nanomaterialov in besedilo uredbe redno prilagajati 
tehnološkemu razvoju.

Za varstvo potrošnikov

Potrošnikom je treba omogočiti, da lahko računajo na to, da kupljeni pripravki izpolnjujejo 
enotne minimalne standarde notranjega trga EU, ne glede na to, v kateri državi članici so jih 
kupili. Standardom EU morajo ustrezati tudi proizvodi neevropskih proizvajalcev in snovi ter 
aktivne snovi, ki jih uporabljajo, s čemer bi zagotovili, da teh standardov ne bi bilo mogoče 
obiti. Prav tako je treba zagotoviti jasno označevanje tretiranih snovi in izdelkov, pa tudi 
ustrezno izdajo dovoljenj za biocidne pripravke, ne glede na to, ali nastajajo v Evropski uniji 
ali zunaj nje. 

Nadalje je treba uporabnike in potrošnike biocidnih pripravkov seznaniti z varnim načinom 
njihove uporabe, pa tudi s sprejemljivimi alternativami in z neoporečnostjo biocidnih 
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pripravkov. Pri tem bi bilo treba vsekakor vključiti usposabljanje pomembnejših ciljnih 
skupin, zlasti poklicnih uporabnikov. 

Za praktično uporabo in izvajanje uredbe 

Da bi zadostili vse večjemu povpraševanju po biocidnih pripravkih, je treba poleg same 
proizvodnje posebno pozornost nameniti raziskavam in razvoju. Industrija pa mora zlasti v 
sektorju biocidov vzpostaviti ravnotežje med majhnim obsegom proizvodnje in dragimi 
postopki proizvodnje in izdaje dovoljenj. To zahteva primerna sredstva, enake pogoje in 
sprejemljive stroške za registracijo in izdajo dovoljenj za biocidne pripravke, ne da bi pri tem 
podjetjem odvzeli zagon za nadaljnji razvoj obstoječih in raziskovanje novih proizvodov. 

Uvedba dovoljenja Skupnosti v tem smislu predstavlja pomemben korak v smeri 
uravnoteženega evropskega trga za biocidne pripravke. To je najboljši in najučinkovitejši 
način, kako izboljšati razpoložljivosti teh proizvodov, dajati spodbude za inovacije in 
prispevati k zdravju človeka in varovanju okolja. Centralni sistem izdaje dovoljenj ima gotovo 
pozitiven učinek na notranji trg, saj omogoča usklajeno ocenjevanje in enotno izvajanje 
zahtev v vseh državah članicah EU. To vodi nenazadnje tudi k boljši zaščiti potrošnikov. 
Postopek izdaje dovoljenj Skupnosti bi bilo zato treba razširiti na vse kategorije proizvodov.
V okviru postopka izdaje dovoljenj so koristoljubni nameni in neželeni stranski učinki, na 
primer pri informacijah o proizvodu ali poslovnih skrivnostih, izključeni. 
Bodoča uredba predvideva poenostavljen postopek za izdajo dovoljenja za pripravek pod 
določenimi pogoji, da bi se izognili nepotrebnim stroškom in pretirano visokim pristojbinam. 
Treba je tudi pojasniti, da se različni postopki uporabljajo glede na stopnjo in obseg 
predvidenih sprememb biocidnega pripravka v primerjavi z izvirnim dovoljenjem. 
Poenostavljeni postopek brez zapletenega in dolgotrajnega upravnega postopka bi bil zato 
nujen za manjše spremembe biocidnih pripravkov, ki nimajo negativnega vpliva na oceno 
tveganja in na delovanje. 


