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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidenţiate prin caractere cursive aldine. Evidenţierea cu caractere cursive 
simple este o indicaţie pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se
indică actul existent şi, respectiv, dispoziţia vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziţie a unui act existent pe care Parlamentul 
doreşte să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidenţiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziţia Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui Regulament 
al Parlamentului European şi al Consiliului privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi 
utilizarea produselor biocide
(0000/2011 – C7-0000/2011 – 2009/0076(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere poziţia Consiliului în primă lectură (0000/2011 – C7-0000/2011),

– având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European din 17 februarie 20101,

– având în vedere poziţia sa în primă lectură2 referitoare la propunerea Comisiei prezentată 
Parlamentului European şi Consiliului (COM(2009)0267) ,

– având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere articolul 66 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică şi siguranţă alimentară (A7-0000/2011),

1. adoptă poziţia în a doua lectură prezentată în continuare;

2. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei şi parlamentelor 
naţionale poziţia Parlamentului.

                                               
1 JO C 347, 18.12.2010, p. 62.
2 Texte adoptate, 22.9.2010, P7_TA-PROV(2010)0333.
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Amendamentul 1

Poziţia Consiliului
Considerentul 10

Poziţia Consiliului Amendamentul

(10) Pentru a garanta securitatea juridică, 
este necesar să se stabilească o listă a 
Uniunii a substanţelor active a căror 
utilizare în produsele biocide este 
autorizată. Ar trebui stabilită o procedură 
care să evalueze dacă o substanţă activă 
poate fi inclusă sau nu în respectiva listă.
Ar trebui specificate informaţiile pe care 
părţile interesate ar trebui să le prezinte în 
sprijinul cererii pentru aprobarea şi 
includerea unei substanţe active pe listă.

(10) Pentru a garanta securitatea juridică şi 
transparenţa, este necesar să se menţină, 
în cadrul prezentului regulament, o listă a 
Uniunii a substanţelor active a căror 
utilizare în produsele biocide este 
autorizată. Ar trebui stabilită o procedură 
care să evalueze dacă o substanţă activă 
poate fi inclusă sau nu în respectiva listă.
Ar trebui specificate informaţiile pe care 
părţile interesate ar trebui să le prezinte în 
sprijinul cererii pentru aprobarea şi 
includerea unei substanţe active pe listă.

Or. en

Justificare

Substanţele active ar trebui să rămână incluse într-o anexă la regulament. Noua abordare 
propusă în textul Consiliului - prin care aceste substanţe ar face obiectul unor autorizări 
separate prin intermediul unor acte de punere în aplicare - nu este transparentă.

Amendamentul 2

Poziţia Consiliului
Considerentul 71

Poziţia Consiliului Amendamentul

Comisia ar trebui să adopte acte de 
punere în aplicare imediat aplicabile 
atunci când, în cazuri justificate 
corespunzător privind restricţii referitoare 
la o substanţă activă din anexa I sau 
eliminarea unei substanţe active din 
anexa respectivă, acestea sunt necesare 
din motive imperioase de urgenţă.

eliminat

Or. en

Justificare
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Acest considerent nu respectă dispoziţiile standard privind actele delegate şi, prin urmare, ar 
trebui eliminat.

Amendamentul 3

Poziţia Consiliului
Articolul 2 – alineatul 2 – litera ja (nouă)

Poziţia Consiliului Amendamentul

(ja) Directiva 98/70/CE a Consiliului din 
3 noiembrie 1998 privind calitatea apei 
destinate consumului uman1.
_____________
1 JO L 111, 20.4.2001, p. 31.

Or. en

Justificare

Acest amendament ar introduce o trimitere la Directiva 98/82/CE privind apa potabilă. 
Directiva privind apa potabilă ar trebui să rămână principalul act legislativ pentru 
substanţele biocide utilizate pentru tratarea apei potabile. În conformitate cu articolele 7 şi 
10 din această directivă, produsele biocide destinate dezinfectării apei introduse pe piaţă sau 
generate in situ sunt aprobate şi autorizate la nivel naţional. Pentru evitarea duplicării, 
substanţele dezinfectante utilizate în apa potabilă generate in situ deja autorizate de 
autorităţile naţionale în materie de sănătate nu ar trebui să facă obiectul procedurii de 
autorizare prevăzute în temeiul noului regulament de faţă.

Amendamentul 4

Poziţia Consiliului
Articolul 2 – alineatul 2a (nou)

Poziţia Consiliului Amendamentul

(2a) La solicitarea unui stat membru, 
Comisia poate adopta  acte delegate în 
conformitate cu articolul 82 care să 
specifice dacă un anumit produs sau grup 
de produse este un produs biocid sau un 
articol tratat sau niciunul dintre acestea. 

Or. en
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Justificare

Extinderea domeniului de aplicare al regulamentului în aşa fel încât să includă unele produse 
specifice suplimentare sau un grup de produse este o măsură cu aplicabilitate generală 
menită să completeze actul de bază şi, prin urmare, ar trebui să facă obiectul unor acte 
delegate, şi nu de punere în aplicare. În plus, o dispoziţie privind domeniul de aplicare al 
regulamentului îşi are mai degrabă locul la articolul 2 (nu la articolul 3) din regulament. 

Amendamentul 5

Poziţia Consiliului
Articolul 3 – alineatul 1 – litera p

Poziţia Consiliului Amendamentul

(p) „titular al autorizaţiei” înseamnă 
persoana responsabilă de punerea la 
dispoziţie pe piaţă a unui produs biocid 
într-un anumit stat membru sau în Uniune 
şi specificată în autorizaţie. În cazul în 
care persoana responsabilă de 
introducerea pe piaţă a produsului biocid 
nu este rezidentă în Uniune, titularul 
autorizaţiei este o persoană rezidentă în 
Uniune, desemnată prin mandat scris de 
persoana responsabilă de introducerea pe 
piaţă în calitate de titular al autorizaţiei şi 
care a acceptat în scris această 
desemnare;

(p) „titular al autorizaţiei” înseamnă 
persoana stabilită pe teritoriul Uniunii 
care este responsabilă de introducerea pe 
piaţă a unui produs biocid într-un anumit 
stat membru sau în Uniune şi specificată în 
autorizaţie;

Or. en

Justificare
Noua definiţie introdusă de Consiliu este complicată în mod inutil. Acest amendament este de 
natură tehnică şi nu introduce în text modificări de fond. Amendamentul urmăreşte 
îmbunătăţirea consecvenţei (atât în cadrul textului, cât şi cu alte acte legislative), evitarea 
repetiţiei sau clarificarea sau simplificarea textului.

Amendamentul 6

Poziţia Consiliului
Articolul 3 – alineatul 1 – litera m

Poziţia Consiliului Amendamentul

(m) „autorizaţie naţională” înseamnă un act (m) „autorizaţie naţională” înseamnă un act 
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administrativ prin care autoritatea 
competentă a unui stat membru autorizează 
punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea 
unui produs biocid pe teritoriul său sau 
într-o parte din acest teritoriu;

administrativ prin care autoritatea 
competentă a unui stat membru autorizează 
punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea 
unui produs biocid sau a unei familii de 
produse biocide pe teritoriul său sau într-o 
parte din acest teritoriu;

Or. de

Justificare
Ar trebui să se clarifice faptul că o autorizaţie naţională poate fi acordată atât pentru un 
produs individual, cât şi pentru o familie de produse biocide.

Amendamentul 7

Poziţia Consiliului
Articolul 3 – alineatul 1 – litera s

Poziţia Consiliului Amendamentul

(s) „familie de produse biocide” înseamnă 
un grup de produse biocide cu utilizări 
similare, ale căror substanţe active au 
aceleaşi specificaţii şi care prezintă variaţii 
specificate, în ceea ce priveşte compoziţia 
lor, care nu influenţează negativ nivelul 
riscului sau nu reduc semnificativ 
eficacitatea produselor;

(s) „familie de produse biocide” înseamnă 
un grup de produse biocide cu utilizări 
similare, ale căror substanţe active au 
aceleaşi specificaţii şi care prezintă variaţii 
specificate, în ceea ce priveşte compoziţia 
lor în comparaţie cu o trimitere la un 
produs biocid din grupul respectiv care 
conţine aceeaşi substanţă activă cu 
aceleaşi specificaţii, cu condiţia ca aceste 
variaţii specificate admise să nu 
influenţeze negativ nivelul riscului sau nu 
reduc semnificativ eficacitatea produselor;

Or. en

Amendamentul 8

Poziţia Consiliului
Articolul 3 – alineatul 1 – litera v

Poziţia Consiliului Amendamentul

(v) „materiale care intră în contact cu 
alimentele” înseamnă orice material sau 
articol, astfel cum prevede articolul 1 

eliminat
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alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 
1935/2004 al Parlamentului European şi 
al Consiliului din 27 octombrie 2004 
privind materialele şi obiectele destinate 
să vină în contact cu produsele 
alimentare;

Or. en

Justificare
Nu este necesară definirea conceptului de „materiale care intră în contact cu alimentele”, 
întrucât materiale care intră în contact cu alimentele vor fi considerate articole tratate.

Amendamentul 9

Poziţia Consiliului
Articolul 3 – alineatul 1 – litera aa

Poziţia Consiliului Amendamentul

(aa) „nanomaterial” înseamnă
nanomaterial astfel cum este definit în 
Recomandarea Comisiei 20../…/CE din 
… … … privind definiţia 
nanomaterialelor;

(aa) „nanomaterial” înseamnă orice 
material produs în mod intenţionat cu una 
sau mai multe dimensiuni de ordinul a 
100nm sau mai puţin sau care este compus 
din părţi funcţionale distincte, în interior 
sau la suprafaţă, dintre care multe au una 
sau mai multe dimensiuni de ordinul a 
100nm sau mai puţin, inclusiv structurile, 
aglomeratele sau agregatele care pot să 
aibă o dimensiune mai mare de 100nm, 
dar posedă proprietăţi nanometrice. 
Proprietăţile caracteristice scării 
nanomentrice includ:

(i) proprietăţile legate de suprafaţa 
specifică mare a materialelor luate în 
considerare; şi/sau

(ii) proprietăţi fizico-chimice specifice care 
diferă de cele ale aceluiaşi material sub 
altă formă decât cea nanometrică.
La intrarea în vigoare a Recomandării 
Comisiei 20../…/CE din … … privind 
definiţia nanomaterialelor, această 
definiţie va fi înlocuită de cea cuprinsă în 
textul recomandării menţionate;
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Or. en

Justificare

Se reintroduce poziţia din prima lectură.

Amendamentul 10

Poziţia Consiliului
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ad a (nouă)

Poziţia Consiliului Amendamentul

(ada) „utilizator profesionist 
înseamnă”orice persoană fizică sau 
juridică care utilizează produse biocide în 
exercitarea activităţii sale profesionale; 

Or. de

Justificare
Se reintroduce poziţia din prima lectură.

Amendamentul 11

Poziţia Consiliului
Articolul 3 – paragraful 3

Poziţia Consiliului Amendamentul

La solicitarea unui stat membru, Comisia 
poate decide, prin acte de punere în 
aplicare, dacă un anumit produs sau grup 
de produse este un produs biocid sau un 
articol tratat sau niciunul dintre acestea. 
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menţionată la articolul 81 
alineatul (3). 

eliminat

Or. en

Justificare
A se vedea amendamentul la articolul 2 alineatul (2a) (nou). Dispoziţia privind domeniul de 
aplicare ar trebui să se regăsească la articolul 2 al regulamentului, nu la articolul 3. În plus, 
măsurile de acest tip ar trebui să facă obiectul actelor delegate, nu de punere în aplicare. 
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Amendamentul 12

Poziţia Consiliului
Articolul 4 – alineatul 1

Poziţia Consiliului Amendamentul

(1) O substanţă activă se aprobă pentru o 
perioadă iniţială care nu depăşeşte 10 ani, 
dacă pentru cel puţin un produs biocid care 
conţine respectiva substanţă activă se poate 
presupune că îndeplineşte criteriile 
prevăzute la articolul 18 alineatul (1) litera 
(b), ţinând seama de factorii prevăzuţi la 
articolul 18 alineatele (2) şi (5).

(1) O substanţă activă se include în anexa 
-I pentru o perioadă iniţială care nu 
depăşeşte 10 ani, dacă pentru cel puţin un 
produs biocid care conţine respectiva 
substanţă activă îndeplineşte criteriile 
prevăzute la articolul 18 alineatul (1), 
ţinând seama de factorii prevăzuţi la 
articolul 18 alineatele (2) şi (5).

(Notă: Acest amendament se aplică 
întregului text. Dacă se adoptă, sintagma 
„aprobarea unei substanţe active” va 
trebui înlocuită cu sintagma „includerea 
unei substanţe active în anexa -I”, iar 
sintagma „se aprobă” cu sintagma „se 
aprobă” cu sintagma „se include în anexa 
-I” în întregul textul).

Or. en

Justificare

Substanţele active ar trebui să rămână incluse într-o anexă la regulament. Noua abordare 
propusă în textul Consiliului - prin care aceste substanţe ar face obiectul unor autorizări 
separate prin intermediul unor acte de punere în aplicare - nu este transparentă. În plus, 
abordarea propusă este inconsecventă cu dispoziţiile corespunzătoare de la articolul 27 
pentru includerea substanţelor active prin procedura simplificată, care ar fi în continuare 
reglementată prin intermediul actelor delegate.

Amendamentul 13

Poziţia Consiliului
Articolul 4 – alineatul 3 – litera ga (nouă)

Poziţia Consiliului Amendamentul

(ga) data includerii în anexa -I;

Or. en
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Justificare

Aceasta este o informaţie importantă privind substanţa activă şi aprobarea/includerea sa, aşa 
că ar trebui să se regăsească printre condiţiile pentru aprobare/includere.

Amendamentul 14

Poziţia Consiliului
Articolul 6 – alineatul 4

Poziţia Consiliului Amendamentul

(4) În vederea stabilirii unor condiţii 
uniforme pentru aplicarea dispoziţiilor 
alineatului (2) litera (a), Comisia 
specifică, prin acte de punere în aplicare, 
circumstanţele în care expunerea asociată 
utilizărilor propuse ar justifica adaptarea 
cerinţelor privind datele de la alineatul (1) 
literele (a) şi (b). Respectivele acte de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menţionată la articolul 81 alineatul (3). 

(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
82 pentru adaptarea criteriilor de stabilire 
a ceea ce constituie o justificare adecvată 
pentru a adapta datele prevăzute la 
alineatul (1) din motivele menţionate la 
alineatul (2) litera (a).

Or. en

Justificare

Aceasta fiind o dispoziţie cu aplicabilitate generală menită să completeze actul de bază, ar 
trebui să facă obiectul unor acte delegate, şi nu de punere în aplicare.

Amendamentul 15

Poziţia Consiliului
Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 2a (nou)

Poziţia Consiliului Amendamentul

În cel mai scurt timp posibil de la 
acceptarea unei cereri de către agenţie, 
autoritatea competentă responsabilă de 
evaluare informează solicitantul în 
legătură cu taxele care se plătesc în 
temeiul articolului 79 alineatul (2) şi, în 
cazul în care solicitantul nu achită taxele 
în termen de 60 de zile, aceasta respinge 
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cererea.

Or. en

Justificare
Textul Consiliului nu ia în considerare modificările la articolul 79, prin care taxele sunt 
împărţite în taxe pentru agenţie şi taxe pentru autoritatea competentă responsabilă de 
evaluare. Din motive de coerenţă, nu pare să existe niciun motiv pentru ca termenul limită 
pentru plata taxelor pentru autoritatea competentă responsabilă de evaluare să fie scurt sau 
mai lung decât termenul limită pentru plata taxelor pentru agenţie. Acest amendament este de 
natură tehnică şi nu introduce în text modificări de fond. Amendamentul urmăreşte 
îmbunătăţirea consecvenţei (atât în cadrul textului, cât şi cu alte acte legislative) şi 
clarificarea textului.

Amendamentul 16

Poziţia Consiliului
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 3 

Poziţia Consiliului Amendamentul

În cazul în care solicitantul nu prezintă 
informaţiile solicitate în termenul stabilit, 
autoritatea competentă responsabilă de 
evaluare respinge cererea şi informează 
solicitantul şi Agenţia în consecinţă. În 
aceste cazuri, se rambursează o parte din 
valoarea taxei plătite în conformitate cu 
articolul 79.

În cazul în care solicitantul nu prezintă 
informaţiile solicitate în termenul stabilit, 
autoritatea competentă responsabilă de 
evaluare respinge cererea şi informează 
solicitantul şi Agenţia în consecinţă. În 
aceste cazuri, se rambursează o parte din 
valoarea taxei plătite în conformitate cu 
articolul 79 alineatele (1) şi (2).

Or. en

Justificare

Textul Consiliului nu ia în considerare modificările la articolul 79, prin care taxele sunt 
împărţite în taxe pentru agenţie şi taxe pentru autoritatea de evaluare. Acest amendament 
este de natură tehnică şi nu introduce în text modificări de fond. Amendamentul urmăreşte 
îmbunătăţirea consecvenţei (atât în cadrul textului, cât şi cu alte acte legislative), evitarea 
repetiţiei sau clarificarea sau simplificarea textului.
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Amendamentul 17

Poziţia Consiliului
Articolul 9 – alineatul 1

Poziţia Consiliului Amendamentul

Comisia decide, la primirea avizului 
Agenţiei menţionat la articolul 8 alineatul 
(4), fie:

Comisia, la primirea avizului Agenţiei 
menţionat la articolul 8 alineatul (4), 
adoptă, prin intermediul unor acte 
delegate în conformitate cu articolul 82, o 
decizie privind includerea substanţei 
active în anexa-I.

(a) adoptarea unui regulament de punere 
în aplicare care să prevadă că o substanţă 
activă este aprobată şi condiţiile aprobării 
acesteia, inclusiv data aprobării şi data 
expirării aprobării; sau
(b) adoptarea unei decizii de punere în 
aplicare potrivit căreia o substanţă activă 
nu este aprobată, în cazurile în care nu 
sunt îndeplinite cerinţele prevăzute la 
articolul 4 alineatul (1) sau, după caz, 
articolul 5 alineatul (2) sau în care 
informaţiile şi datele solicitate nu au fost 
transmise în termenul prevăzut.
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menţionată la articolul 81 
alineatul (3).

Or. en

Justificare

A se vedea amendamentul la articolul 4 alineatul (1). Substanţele active ar trebui să rămână 
incluse într-o anexă la regulament. Abordarea propusă - prin care aceste substanţe ar face 
obiectul unor autorizări separate prin intermediul unor acte de punere în aplicare - nu este 
transparentă. În plus, includerea substanţelor active constituie o măsură cu aplicabilitate 
generală, care completează actul de bază, şi astfel ar trebui reglementată prin acte delegate, 
nu prin acte de punere în aplicare (în conformitate cu abordarea adoptată la articolul 27 
pentru aprobarea substanţelor active în cadrul procedurii simplificate).
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Amendamentul 18

Poziţia Consiliului
Articolul 9 – alineatul 2

Poziţia Consiliului Amendamentul

(2) Substanţele active aprobate sunt 
incluse într-o listă a Uniunii de substanţe 
active autorizate. Comisia menţine 
actualizată lista şi asigură faptul că 
aceasta este disponibilă publicului în 
format electronic.

eliminat

(Notă: Acest amendament se aplică 
întregului text. Dacă se adoptă, orice 
trimitere la articolul 9 alineatul (2) trebuie 
eliminată şi orice trimitere la „lista 
menţionată la articolul 9 alineatul (2)” se 
înlocuieşte cu o trimitere la „anexa -I”.

Or. en

Justificare

A se vedea amendamentele conexe la articolul 4 alineatul (1) şi articolul 9 alineatul (1). Din 
motive de certitudine juridică şi transparenţă, substanţele active ar trebui incluse în 
continuare într-o anexă la regulament, şi nu într-un document separat care nu face parte din 
regulament. Astfel s-ar asigura actualizarea şi modificarea continuă a regulamentului (în 
mod automat la includerea oricărei substanţe active), iar o listă separată ar fi inutilă. 

Amendamentul 19

Poziţia Consiliului
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 2a (nou) 

Poziţia Consiliului Amendamentul

În cel mai scurt timp posibil de la 
acceptarea unei cereri de către agenţie, 
autoritatea competentă responsabilă de 
evaluare informează solicitantul în 
legătură cu taxele care se plătesc în 
temeiul articolului 79 alineatul (2) şi, în 
cazul în care solicitantul nu achită taxele 
în termen de 60 de zile, aceasta respinge 
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cererea. 

Or. en

Justificare

Noul text ia în considerare formularea articolului 79, unde în prezent este prevăzută plata 
unei taxe către Agenţie şi plata unei taxe către autoritatea competentă responsabilă de 
evaluare. Din motive de coerenţă, nu pare să existe niciun motiv pentru ca termenul limită 
pentru plata taxelor pentru autoritatea competentă responsabilă de evaluare să fie scurt sau 
mai lung decât termenul limită pentru plata taxelor pentru agenţie. Acest amendament este de 
natură tehnică şi nu introduce în text modificări de fond. Amendamentul urmăreşte 
îmbunătăţirea consecvenţei (atât în cadrul textului, cât şi cu alte acte legislative) şi 
clarificarea textului.

Amendamentul 20

Poziţia Consiliului
Articolul 14 – alineatul 4

Poziţia Consiliului Amendamentul

(4) Comisia adoptă, la primirea avizului 
Agenţiei menţionat la articolul 8 alineatul 
(4):

(4) Comisia, la primirea avizului Agenţiei 
menţionat, adoptă, prin intermediul unor
acte delegate în conformitate cu articolul
82, o decizie privind înnoirea includerii 
substanţei active în anexa -I pentru unul 
sau mai multe produse. În cazul în care 
aprobarea se reînnoieşte, decizia 
menţionează condiţiile reînnoirii.

(a) un regulament de punere în aplicare 
care prevede că aprobarea unei substanţe 
active este reînnoită pentru unul sau mai 
multe tipuri de produse şi condiţiile 
acordării aprobării; sau
(b) o decizie de punere în aplicare prin 
care nu este reînnoită aprobarea unei 
substanţe active.
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menţionată la articolul 81 
alineatul (3).
Se aplică dispoziţiile articolului 9 
alineatul (2).
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Or. en

Justificare
În ceea ce priveşte includerea/aprobarea iniţială [a se vedea amendamentul la articolul 9 
alineatul (1)], decizia de reînnoire a includerii unei substanţe active constituie o măsură cu 
aplicabilitate generală menită să completeze actul de bază şi, prin urmare, ar trebui să facă 
obiectul unor acte delegate, şi nu de punere în aplicare.

Amendamentul 21

Poziţia Consiliului
Articolul 14 – alineatul 6

Poziţia Consiliului Amendamentul

(6) În cazul în care decide să nu 
reînnoiască aprobarea unei substanţe 
active, pentru unul sau mai multe tipuri de 
produse, Comisia poate acorda o perioadă 
de graţie pentru eliminarea, punerea la 
dispoziţie pe piaţă şi utilizarea stocurilor 
existente de produse biocide din tipurile de 
produse vizate care conţin respectiva 
substanţă activă.

(6) În cazul în care decide să nu 
reînnoiască sau să modifice includerea
unei substanţe active în anexa -I pentru 
unul sau mai multe tipuri de produse,
statele membre sau, în cazul unei 
autorizaţii UE, Comisia anulează sau, 
după caz, modifică autorizaţiile 
produselor biocide din tipurile de produse 
vizate care conţin respectiva substanţă 
activă. Articolul 51 se aplică în 
consecinţă.

Perioada de graţie nu trebuie să 
depăşească 180 de zile pentru punerea la 
dispoziţie pe piaţă, la care se adaugă 
maximum 180 de zile pentru eliminarea şi 
utilizarea stocurilor existente de produse 
biocide din tipul/tipurile de produse vizate 
care conţin respectiva substanţă activă.

Or. en

Justificare

În conformitate cu articolul 14 alineatul (4) din propunerea Consiliului, Comisia poate refuza 
reînnoirea unei aprobări, poate reînnoi aprobarea sau o poate reînnoi sub formă modificată 
sub rezerva îndeplinirii unor condiţii noi. În acest ultim caz, aprobarea iniţială se modifică, 
astfel că este important ca această posibilitate să fie menţionată aici.
Actuala versiune a textului nu specifică etapele care au loc după ce Comisia a adoptat o
decizie nefavorabilă cu privire la reînnoire. Prin urmare, este important să se descrie etapele 
dintre decizia de nereînnoire sau restricţionare şi perioada de graţie.
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Amendamentul 22

Poziţia Consiliului
Articolul 15 – alineatul 1 – paragrafele 2 şi 3

Poziţia Consiliului Amendamentul

În cazul în care aceste indicii se confirmă, 
Comisia adoptă un regulament de punere 
în aplicare privind modificarea condiţiilor 
de aprobare a unei substanţe active sau de 
anulare a aprobării acesteia. Respectivul 
regulament de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menţionată la articolul 81 
alineatul (3). Se aplică dispoziţiile 
articolului 9 alineatul (2). Comisia 
informează în consecinţă 
solicitantul/solicitanţii iniţial(i)
al/ai aprobării.

În cazul în care aceste indicii se confirmă, 
Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 82 privind 
modificarea condiţiilor de includere a unei 
substanţe active în anexa -I sau anularea 
includerii acesteia. Comisia informează în 
consecinţă solicitantul/solicitanţii iniţial(i)
al/ai includerii în anexa -I cu privire la 
faptul că desfăşoară o analiză, oferindu-le 
posibilitatea de a-şi prezenta observaţiile.
În evaluarea sa, Comisia ţine seama de 
aceste observaţii în mod corespunzător.

Or. en

Justificare
Modificarea condiţiilor pentru aprobarea/includerea unei substanţe active în regulament 
constituie o măsură cu aplicabilitate generală menită să completeze actul de bază şi, prin 
urmare, ar trebui să facă obiectul unor acte delegate, şi nu de punere în aplicare.

Amendamentul 23

Poziţia Consiliului
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 3

Poziţia Consiliului Amendamentul

Din motive imperioase de urgenţă 
temeinic justificate, Comisia adoptă acte 
de punere în aplicare imediat aplicabile în 
conformitate cu procedura menţionată la 
articolul 81 alineatul (4).

eliminat

Or. en
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Amendamentul 24

Poziţia Consiliului
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 3a (nou)

Poziţia Consiliului Amendamentul

În plus, Comisia ia în considerare 
solicitarea unui stat membru de revizuire a 
aprobării unei substanţe active, în lumina 
noilor cunoştinţe tehnico-ştiinţifice şi date 
de monitorizare, inclusiv în cazurile în 
care după revizuirea autorizaţiilor există 
indicaţii că nu se pot atinge obiectivele 
stabilite în conformitate cu articolul 4 
alineatul (1) litera (a) punctul (iv) şi litera 
(b) punctul (i) şi cu articolul 7 alineatele 
(2) şi (3) din Directiva 2000/60/CE.

Or. de

Justificare

O formulare similară se găseşte în articolul 21 din Regulamentul 1107/2009 privind 
autorizarea produselor pesticide. 

Amendamentul 25

Poziţia Consiliului
Articolul 15 – alineatul 3a (nou)

Poziţia Consiliului Amendamentul

(3a) În cazul în care decide să anuleze 
sau să modifice includerea unei substanţe 
active în anexa -I pentru unul sau mai 
multe tipuri de produse, statele membre 
sau, în cazul unei autorizaţii UE, Comisia 
anulează sau, după caz, modifică 
autorizaţiile produselor biocide din 
tipurile de produse vizate care conţin 
respectiva substanţă activă. Se aplică 
mutatis mutandis articolele 29 şi 43, după 
caz.

Or. en
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Justificare

Amendament la dispoziţia introdusă de Consiliu. Consecinţele unei reexaminări sunt aceleaşi 
ca în cazul reînnoirii:  Comisia poate să anuleze aprobarea sau să modifice condiţiile 
aprobării.

Amendamentul 26

Poziţia Consiliului
Articolul 16

Poziţia Consiliului Amendamentul

Măsuri de punere în aplicare Norme detaliate
Comisia poate adopta, prin acte de punere 
în aplicare, dispoziţii detaliate privind
aplicarea articolelor 12-15 care să 
precizeze mai în detaliu procedurile pentru 
reînnoirea şi revizuirea aprobării unei 
substanţe active. Respectivele acte de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menţionată la articolul 81 alineatul (3).

Comisia este împuternicită să adopte acte
delegate în conformitate cu articolul 82 
privind specificarea normelor detaliate
pentru aplicarea articolelor 12-15 care să 
precizeze mai în detaliu procedurile pentru 
reînnoirea şi revizuirea includerii unei 
substanţe active în anexa -I.

Or. en

Justificare

Stabilirea normelor detaliate pentru aplicarea articolelor 12-15 constituie o măsură cu 
aplicabilitate generală menită să completeze actul de bază şi, prin urmare, ar trebui să facă 
obiectul unor acte delegate, şi nu de punere în aplicare.

Amendamentul 27

Poziţia Consiliului
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1a (nou)

Poziţia Consiliului Amendamentul

Solicitantul poate depune o cerere unică 
de autorizare pentru un grup de produse 
biocide ale aceleaşi întreprinderi pentru 
care se doreşte o autorizaţie de familie de 
produse biocide.

Or. de
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Justificare

Textul regulamentului ar trebui să precizeze în mod clar că solicitantul poate depune o cerere 
pentru mai multe produse biocide ale unei familii de produse biocide şi că această cerere 
acoperă toate produsele biocide care fac parte din familia de produse biocide respectivă.

Amendamentul 28

Poziţia Consiliului
Articolul 17 – alineatul 6

Poziţia Consiliului Amendamentul

(6) Titularul autorizaţiei înştiinţează fiecare 
autoritate competentă care a acordat o 
autorizaţie naţională pentru o familie de 
produse biocide în legătură cu fiecare 
produs din familia de produse biocide 
înainte de introducerea pe piaţă a acestuia, 
cu excepţia cazului în care un anumit 
produs este identificat în mod explicit în 
autorizaţie sau variaţia în compoziţie 
vizează doar pigmenţi, parfumuri sau 
coloranţi în variaţiile permise. Înştiinţarea 
indică compoziţia exactă, denumirea 
comercială şi sufixul la numărul 
autorizaţiei. În cazul unei autorizaţii a 
Uniunii, titularul autorizaţiei înştiinţează 
Agenţia şi Comisia.

(6) Titularul autorizaţiei înştiinţează fiecare 
autoritate competentă care a acordat o 
autorizaţie naţională pentru o familie de 
produse biocide în legătură cu fiecare 
produs nou din familia de produse biocide 
înainte de introducerea pe piaţă a acestuia, 
cu excepţia cazului în care un anumit 
produs este identificat în mod explicit în 
autorizaţie sau variaţia în compoziţie 
vizează doar pigmenţi, parfumuri sau 
coloranţi în variaţiile permise. Înştiinţarea 
indică compoziţia exactă, denumirea 
comercială şi numărul autorizaţiei. În cazul 
unei autorizaţii a Uniunii, titularul 
autorizaţiei înştiinţează Agenţia şi Comisia.

Or. de

Justificare

Variaţiile care privesc pigmenţii, coloranţii şi parfumurile din cadrul variaţiilor admisibile 
trebuie să fie posibile într-un mod nebirocratic.

Amendamentul 29

Poziţia Consiliului
Articolul 17 – alineatul 6a (nou)

Poziţia Consiliului Amendamentul

(6a) Pentru unificarea procedurilor de 
autorizare în Uniune şi pentru reducerea 
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poverii administrative pentru producători 
şi pentru autorităţile competente, Comisia 
adoptă acte delegate în conformitate cu 
articolul 82, care stabilesc condiţiile, 
criteriile şi procedurile de autorizare şi 
introducere pe piaţă a aceluiaşi produs şi 
în acelaşi scop sub denumiri comerciale 
diferite şi de către întreprinderi diferite. 
Criteriile şi procedurile referitoare la 
măsurile respective se bazează pe 
următoarele principii, fără a se limita la 
acestea:
(a) nu se realizează o evaluare 
suplimentară fiind vorba despre un 
produs biocid deja autorizat;
(b) deciziile de autorizare se adoptă într-
un termen scurt;
(c) taxele de autorizare sunt reduse 
corespunzător cu povara administrativă 
limitată.

Or. de

Justificare

Simplificarea comercializării produselor biocide cu aceeaşi destinaţie şi acelaşi uz sub mărci 
comerciale diferite şi de către producători diferiţi. Deoarece astfel de autorizaţii privesc 
produse biocide cu destinaţie identică, nu este necesar să se evalueze din nou efectele asupra 
sănătăţii umane sau a mediului.

Amendamentul 30

Poziţia Consiliului
Articolul 17a (nou)

Poziţia Consiliului Amendamentul

Măsuri pentru utilizarea durabilă a 
produselor biocide

Statele membre stabilesc măsuri 
obligatorii prin intermediul unei directive-
cadru pentru acţiune în cadrul Uniunii şi 
le pun în aplicare pentru a asigura o 
utilizare profesională durabilă a 
produselor biocide; aceste măsuri cuprind 
introducerea de planuri naţionale de 
acţiune, gestionarea integrată a 
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dăunătorilor, măsuri de reducere a 
riscurilor şi promovarea alternativelor.
Până la ...* Comisia prezintă 
Parlamentului European şi Consiliului o 
propunere de directivă-cadru astfel cum 
se menţionează la alineatul (1).
_____________
* A se introduce data (doi ani de la 
adoptarea prezentului regulament).

Or. de

Justificare

Reintroducerea poziţiei Parlamentului în primă lectură.

Amendamentul 31

Poziţia Consiliului
Articolul 18 – alineatul 6

Poziţia Consiliului Amendamentul

(6) În cazul unei familii de produse 
biocide, este permisă o reducere a 
procentajului uneia sau mai multor 
substanţe active şi/sau o variaţie a 
procentajului uneia sau mai multor 
substanţe inactive, şi/sau înlocuirea uneia 
sau mai multor substanţe inactive cu alte 
substanţe specificate care prezintă un risc 
identic sau mai scăzut. Clasificarea, 
frazele de pericol şi de precauţie pentru 
fiecare produs dintr-o familie de produse 
biocide sunt identice (cu excepţia unei 
familii de produse biocide care include un 
concentrat pentru uz profesional şi 
produse gata pentru utilizare obţinute 
prin diluarea concentratului respectiv).

(6) În cazul unei familii de produse sunt 
permise următoarele devieri în ceea ce 
priveşte compoziţia în raport cu un produs 
biocid de referinţă:

(a)eliminarea unei substanţe active 
prezente într-un produs biocid de 
referinţă cu minimum două substanţe 
active;
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modificarea ponderii în compoziţiei a 
uneia sau mai multor substanţe inactive.

Clasificarea, frazele de pericol şi de 
precauţie pentru fiecare produs dintr-o 
familie de produse biocide sunt identice 
sau dintr-o categorie de pericol mai mic decât 
categoria produsului biocid de referinţă.

O familie de produse biocide este 
autorizată numai dacă toate produsele 
biocide care o compun, ţinând seama de 
variaţiile permise prevăzute la primul 
paragraf, sunt prevăzute să respecte 
condiţiile stabilite la alineatul (1).

O familie de produse biocide este 
autorizată numai dacă toate produsele 
biocide care o compun, ţinând seama de 
variaţiile permise prevăzute la primul 
paragraf, sunt prevăzute să respecte 
condiţiile stabilite la alineatul (1) literele 
(a)-(d).

Or. en

Justificare

Este important ca articolul 18 alineatul să enumere exact toate variaţiile posibile ale 
compoziţiei.

Amendamentul 32

Poziţia Consiliului
Articolul 18 – alineatul 7a (nou)

Poziţia Consiliului Amendamentul

(7a) În cazul în care, pentru substanţele 
active reglementate de articolul 10 
alineatul (1) litera (a) din Regulamentul 
(CE) nr. 470/2009, nu este posibilă 
stabilirea unei limite maxime ale 
reziduurilor în conformitate cu articolul 9 
din regulamentul menţionat în momentul 
includerii substanţei active în anexa -I 
sau în cazul în care este necesară 
modificarea unei limite stabilite în 
conformitate cu articolul 9 din 
regulamentul menţionat, limita maximă a 
reziduurilor se stabileşte sau se modifică 
conform procedurii prevăzute la articolul 
8 din regulamentul menţionat şi pe baza 
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unei cereri prezentate de către viitorul 
titular al autorizaţiei sau de către 
reprezentatul acestuia în conformitate cu 
articolul 3 din regulamentul menţionat. 

Or. en

Justificare

Textul Consiliului nu este compatibil cu procedurile stabilite în conformitate cu Regulamentul 
470/2009. Textul propus asigură alinierea textului regulamentului privind substanţele biocide 
la Regulamentul 470/2009. Acest amendament este de natură tehnică şi nu introduce în text 
modificări de fond. Amendamentul urmăreşte îmbunătăţirea consecvenţei (atât în cadrul 
textului, cât şi cu alte acte legislativ).

Amendamentul 33

Poziţia Consiliului
Articolul 21 – alineatul 2 – litera d

Poziţia Consiliului Amendamentul

(d) numărul autorizaţiei împreună cu 
sufixele care trebuie aplicate produselor 
biocide individuale în cadrul familiei de 
produse biocide;

(d) numărul autorizaţiei produsului biocid, 
în cazul familiilor de produse biocide, 
numărul autorizaţiei este valabil pentru 
toate produsele biocide separate din familia 
de produse biocide;

Or. de

Justificare

Această completare este necesară pentru a se clarifica faptul că toate produsele biocide care 
aparţin unei familii de produse biocide primesc acelaşi număr de autorizaţie. Întrucât 
autorizaţia se acordă unei familii de produse, nu este necesară completarea numărului 
autorizaţiei cu un sufix, aceasta creând doar cheltuieli adminsitrative inutile.

Amendamentul 34

Poziţia Consiliului
Articolul 21 – alineatul 2 – litera f

Poziţia Consiliului Amendamentul

(f) fabricanţii produsului biocid (nume şi 
adrese, inclusiv locul în care se află 

eliminat
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unităţile de fabricare);

Or. en

Justificare

Aceste informaţii sunt reglementate de protecţia datelor.

Amendamentul 35

Poziţia Consiliului
Articolul 21 – alineatul 2 – litera qa (nouă)

Poziţia Consiliului Amendamentul

(qa) metodele de analiză care includ
ratele de recuperare şi limitele de 
determinare a compuşilor produsului 
biocid relevanţi din punct de vedere 
toxicologic şi ecotoxicologic şi/sau a 
reziduurilor acestuia;

Or. en

Justificare

Autorizaţiile trebuie să cuprindă şi indicarea metodelor de analiză şi respectivele limite de 
determinare. 

Amendamentul 36

Poziţia Consiliului
Articolul 21 – alineatul 2a (nou)

Poziţia Consiliului Amendamentul

(2a) În cazul unei familii de produse 
biocide, se alocă un singur număr de 
autorizaţie pentru toate produsele biocide 
care aparţin familiei de produse 
respective.

Or. en

Justificare

Întrucât există o singură autorizaţie pentru familiile de produse biocide, ar trebui menţionat 
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explicit că familia de produse are un singur număr de autorizaţie.

Amendamentul 37

Poziţia Consiliului
Articolul 24 – litera ca (nouă)

Poziţia Consiliului Amendamentul

(ca) produsul biocid îndeplineşte 
condiţiile stabilite la articolul 18 alineatul 
(1) litera (b) punctele (ii)-(iv); şi

Or. en

Justificare

Prin acest amendament se asigură că utilizarea viitoare a substanţelor active/produselor 
biocide în articolele tratate este luată în considerare încă din etapa aprobării substanţelor 
active sau a autorizării produselor biocide. Numai acele substanţe active/produse biocide 
care îndeplinesc condiţiile de la articolul 18 alineatul (1), respectiv de la articolul 24 sunt 
autorizate în vederea utilizării în compoziţia articolelor tratate. 

Amendamentul 38

Poziţia Consiliului
Articolul 25 – alineatul 2 – paragraful 1 

Poziţia Consiliului Amendamentul

Agenţia notifică fără întârziere autorităţii 
competente responsabile de evaluare 
disponibilitatea respectivei cereri în 
Registrul produselor biocide, după ce a 
verificat faptul că aceasta a fost depusă în 
formatul corect.

Agenţia verifică faptul că aceasta a fost 
depusă în formatul corect şi informează 
fără întârziere autoritatea competentă.  

Or. en

Justificare

Menţionarea registrului produselor biocide în textul acestei dispoziţii este în prezent 
redundantă. Articolul 70, în forma modificată de Consiliu, clarifică faptul că registrul 
produselor biocide reprezintă un mijloc exclusiv de schimb de informaţii cu privire la cereri 
şi oferă indicaţii cu privire la informaţiile care ar trebui introduse în registru şi momentul în 
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care această introducere ar trebui să aibă loc. Acest amendament este de natură tehnică şi nu 
introduce în text modificări de fond. Amendamentul urmăreşte îmbunătăţirea consecvenţei 
(atât în cadrul textului, cât şi cu alte acte legislative), evitarea repetiţiei sau clarificarea sau 
simplificarea textului.

Amendamentul 39

Poziţia Consiliului
Articolul 25 – alineatul 2 – paragrafele 2 şi 3 

Poziţia Consiliului Amendamentul

Autoritatea competentă responsabilă de 
evaluare informează solicitantul în legătură 
cu taxele care se plătesc în temeiul 
articolului 79 şi, în cazul în care 
solicitantul nu achită taxele în termen de 30
de zile, aceasta respinge cererea. Aceasta
informează în consecinţă solicitantul.

Autoritatea competentă responsabilă de 
evaluare informează solicitantul în legătură 
cu taxele care se plătesc în temeiul 
articolului 79 alineatul (2) şi, în cazul în 
care solicitantul nu achită taxele în termen 
de 60 de zile, aceasta respinge cererea.
Agenţia informează în consecinţă 
solicitantul.

La primirea taxelor care se plătesc în 
temeiul articolului 79, autoritatea 
competentă responsabilă de evaluare 
validează cererea şi informează în 
consecinţă solicitantul.

La primirea taxelor care se plătesc în 
temeiul articolului 79 alineatul (2), 
autoritatea competentă responsabilă de 
evaluare validează cererea şi informează în 
consecinţă solicitantul.

Or. en

Justificare

Articolul 25 alineatul (2) ar trebui să menţioneze articolul 79 alineatul (2), care reprezintă 
trimiterea corectă la taxele plătite statelor membre. Acest amendament este de natură tehnică 
şi nu introduce în text modificări de fond. Amendamentul urmăreşte îmbunătăţirea 
consecvenţei (atât în cadrul textului, cât şi cu alte acte legislative), evitarea repetiţiei sau 
clarificarea sau simplificarea textului.

Amendamentul 40

Poziţia Consiliului
Articolul 25 – alineatul 5 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(5) La autorizarea produsului biocid în 
conformitate cu alineatele (3) sau (4), 

eliminat
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autoritatea competentă responsabilă de 
evaluare informează fără întârziere 
solicitantul, Agenţia şi alte autorităţi 
competente prin Registrul produselor 
biocide şi indică data exactă a autorizării.

Or. en

Justificare

Menţionarea registrului produselor biocide în textul acestei dispoziţii este în prezent 
redundantă. Articolul 70, în forma modificată de Consiliu, clarifică faptul că registrul 
produselor biocide reprezintă un mijloc exclusiv de schimb de informaţii cu privire la cereri 
şi oferă indicaţii cu privire la informaţiile care ar trebui introduse în registru şi momentul în 
care această introducere ar trebui să aibă loc. Acest amendament este de natură tehnică şi nu 
introduce în text modificări de fond. Amendamentul urmăreşte îmbunătăţirea consecvenţei 
(atât în cadrul textului, cât şi cu alte acte legislative), evitarea repetiţiei sau clarificarea sau 
simplificarea textului.

Amendamentul 41

Poziţia Consiliului
Articolul 26 – alineatul 1 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(1) Un produs biocid autorizat în 
conformitate cu articolul 25 poate fi pus la 
dispoziţie pe piaţă în toate statele membre, 
fără a fi necesară recunoaşterea reciprocă.
Cu toate acestea, titularul autorizaţiei 
notifică aceasta fiecărui stat membru 
înainte de a introduce produsul biocid pe 
piaţă pe teritoriul statului membru 
respectiv şi utilizează limba oficială sau 
limbile oficiale ale statului membru 
respectiv pe eticheta produsului, cu 
excepţia cazului în care statul membru 
respectiv dispune altfel.

(1) Un produs biocid autorizat în 
conformitate cu articolul 21 poate fi
introdus pe piaţă în toate statele membre, 
fără a fi necesară recunoaşterea reciprocă.
Cu toate acestea, titularul autorizaţiei 
notifică aceasta fiecărui stat membru cu 30 
de zile înainte de a introduce produsul 
biocid pe piaţă pe teritoriul statului 
membru respectiv şi utilizează limba 
oficială sau limbile oficiale ale statului 
membru respectiv pe eticheta produsului, 
cu excepţia cazului în care statul membru 
respectiv dispune altfel.

Or. en

Justificare

Întrucât obiectivul procedurii de autorizare simplificate este de a se asigura că anumite 
produse care prezintă un nivel mai scăzut pentru mediu şi sănătatea umană pot fi introduse 
rapid pe piaţă, termenul pentru notificare este suficient de scurt pentru a nu prelungi în mod 
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inutil procedurile aferente. În acelaşi timp, statele membre au suficient timp la dispoziţie 
pentru a lua măsuri, dacă este necesar. 

Amendamentul 42

Poziţia Consiliului
Articolul 27 – alineatul 4a (nou) 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(4a) Comisia poate adopta acte de punere 
în aplicare care specifică mai exact 
procedurile care trebuie urmate în ceea ce 
priveşte modificarea anexei I. 
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menţionată la articolul 81 
alineatul (3).

Or. en

Justificare

Procedura simplificată introdusă de Consiliu nu este suficient de exactă în ceea ce priveşte 
procedurile care trebuie urmate pentru introducerea de noi substanţe în anexa I. În special, 
nu este clar rolul care îi revine ECHA în acest proces. Aceste mecanisme procedurale ar 
putea fi abordate prin intermediul unor măsuri de punere în aplicare, prevăzute în 
amendament. Acest amendament este de natură tehnică şi nu introduce în text modificări de 
fond. Amendamentul urmăreşte îmbunătăţirea consecvenţei (atât în cadrul textului, cât şi cu 
alte acte legislative), evitarea repetiţiei sau clarificarea sau simplificarea textului.

Amendamentul 43

Poziţia Consiliului
Articolul 29 – alineatul 4 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(4) În cazul în care autoritatea 
competentă destinatară decide să acorde 
autorizaţia, aceasta introduce 
următoarele informaţii în Registrul 
produselor biocide:

eliminat

(a) rezumatul caracteristicilor produsului 
biocid menţionat la articolul 21 
alineatul (2);
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(b) raportul final de evaluare;
(c) orice termeni şi condiţii impuse 
privind punerea la dispoziţie pe piaţă sau 
utilizarea produsului biocid.
În cazul în care autoritatea competentă 
destinatară decide să nu acorde 
autorizaţia, aceasta introduce raportul 
final de evaluare în Registrul produselor 
biocide:
În orice caz, aceasta notifică 
solicitantului decizia sa împreună cu un 
exemplar în format electronic al 
raportului final de evaluare.

Or. en

Justificare

Menţionarea registrului produselor biocide în textul acestei dispoziţii este în prezent 
redundantă. Articolul 70, în forma modificată de Consiliu, clarifică faptul că registrul 
produselor biocide reprezintă un mijloc exclusiv de schimb de informaţii cu privire la cereri 
şi oferă indicaţii cu privire la informaţiile care ar trebui introduse în registru şi momentul în 
care această introducere ar trebui să aibă loc. Acest amendament este de natură tehnică şi nu 
introduce în text modificări de fond. Amendamentul urmăreşte îmbunătăţirea consecvenţei 
(atât în cadrul textului, cât şi cu alte acte legislative), evitarea repetiţiei sau clarificarea sau 
simplificarea textului.

Amendamentul 44

Poziţia Consiliului
Articolul 30 – alineatul 1 – paragraful 2 

Poziţia Consiliului Amendamentul

Autorităţile competente ale statelor 
membre vizate informează solicitantul în 
legătură cu taxele care se plătesc în temeiul 
articolului 79 şi, în cazul în care 
solicitantul nu se achită de taxe în termen 
de 30 de zile, resping cererea. Acestea 
informează în consecinţă solicitantul şi 
celelalte autorităţi competente. La primirea 
taxelor care se plătesc în temeiul articolului 
79, autorităţile competente din statele 
membre vizate admit cererea şi informează 
în consecinţă solicitantul, indicând data 

Autorităţile competente ale statelor 
membre vizate informează solicitantul în 
legătură cu taxele care se plătesc în temeiul 
articolului 79 alineatul (2) şi, în cazul în 
care solicitantul nu se achită de taxe în 
termen de 60 de zile, resping cererea.
Acestea informează în consecinţă 
solicitantul şi celelalte autorităţi 
competente. La primirea taxelor care se 
plătesc în temeiul articolului 79 alineatul 
(2), autorităţile competente din statele 
membre vizate admit cererea şi informează 
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admiterii. în consecinţă solicitantul, indicând data 
admiterii.

Or. en

Justificare

Textul ar trebui să menţioneze articolul 79 alineatul (2), care reprezintă trimiterea corectă la 
taxele plătite statelor membre.

Amendamentul 45

Poziţia Consiliului
Articolul 30 – alineatul 8 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(8) Imediat ce a luat o decizie cu privire la 
acordarea reînnoirii unei autorizaţii 
naţionale, autoritatea competentă 
destinatară actualizează informaţiile 
menţionate la articolul 29 alineatul (4) în 
Registrul produselor biocide. Aceasta 
notifică decizia sa solicitantului împreună 
cu un exemplar electronic al raportului 
final de evaluare.

eliminat

Or. en

Justificare

Menţionarea registrului produselor biocide în textul acestei dispoziţii este în prezent 
redundantă. Articolul 70, în forma modificată de Consiliu, clarifică faptul că registrul 
produselor biocide reprezintă un mijloc exclusiv de schimb de informaţii cu privire la cereri 
şi oferă indicaţii cu privire la informaţiile care ar trebui introduse în registru şi momentul în 
care această introducere ar trebui să aibă loc. Acest amendament este de natură tehnică şi nu 
introduce în text modificări de fond. Amendamentul urmăreşte îmbunătăţirea consecvenţei 
(atât în cadrul textului, cât şi cu alte acte legislative), evitarea repetiţiei sau clarificarea sau 
simplificarea textului.
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Amendamentul 46

Poziţia Consiliului
Articolul 41 – alineatul 1

Poziţia Consiliului Amendamentul

(1) Solicitanţii pot solicita autorizaţii ale 
Uniunii pentru produsele biocide care au 
condiţii de utilizare similare în întreaga 
Uniune şi care se încadrează în următoarele 
categorii de produse biocide:

(1) Solicitanţii pot solicita autorizaţii ale 
Uniunii pentru produsele biocide care au 
condiţii de utilizare similare în întreaga 
Uniune şi care se încadrează în următoarele 
categorii de produse biocide:

(a) produsele biocide care se încadrează în 
tipurile de produse 6, 7, 9, 10, 12, 13 şi 22;
şi

(a) produsele biocide care conţin una sau 
mai multe substanţe active noi şi 
produsele biocide care se încadrează în 
tipurile de produse  1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 18, 
19; şi

(b) de la 1 ianuarie 2020, toate celelalte 
produse biocide, cu excepţia celor care se 
încadrează în tipurile de produse 14, 15, 
17, 20 şi 21.

(b) de la 1 ianuarie 2020, toate celelalte 
produse biocide, cu excepţia produselor 
biocide care conţin substanţele active care 
intră sub incidenţa articolului 5.

Or. en

Justificare

Introducerea unor autorizaţii treptate ale Uniunii.
Pentru grupele de produse selectate de Consiliu, cu excepţia tipurilor de produse 6 şi 13, 
cererile pot fi introduse cel mai devreme din 2017, întrucât, ca urmare a programului de 
examinare, decizia privind înscrierea unei substanţe active în anexa I nu poate fi luată înainte 
de 2015. Tipurile de produse propuse sunt cele care pot utiliza autorizaţia comunitară din 
2013.

Amendamentul 47

Poziţia Consiliului
Articolul 42 – alineatul 3 – paragraful 2a (nou) 

Poziţia Consiliului Amendamentul

În cel mai scurt timp posibil de la 
acceptarea unei cereri de către agenţie, 
autoritatea competentă responsabilă de 
evaluare informează solicitantul în 
legătură cu taxele care se plătesc în 
temeiul articolului 79 alineatul (2) şi, în 
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cazul în care solicitantul nu achită taxele 
în termen de 60 de zile, aceasta respinge 
cererea.

Or. en

Justificare

Textul Consiliului nu ia în considerare modificările la articolul 79, prin care taxele sunt 
împărţite în taxe pentru agenţie şi taxe pentru autoritatea de evaluare. Din motive de 
coerenţă, nu pare să existe niciun motiv pentru ca termenul limită pentru plata taxelor pentru 
autoritatea competentă responsabilă de evaluare să fie scurt sau mai lung decât termenul 
limită pentru plata taxelor pentru agenţie. Acest amendament este de natură tehnică şi nu 
introduce în text modificări de fond. Amendamentul urmăreşte îmbunătăţirea consecvenţei 
(atât în cadrul textului, cât şi cu alte acte legislative) şi clarificarea textului.

Amendamentul 48

Poziţia Consiliului
Articolul 42 – alineatul 4 – paragraful 3

Poziţia Consiliului Amendamentul

În cazul în care solicitantul nu prezintă 
informaţiile solicitate în termenul stabilit, 
autoritatea competentă responsabilă de 
evaluare respinge cererea şi informează 
solicitantul în consecinţă. În aceste cazuri, 
se rambursează o parte din valoarea taxei 
plătite în conformitate cu articolul 79.

În cazul în care solicitantul nu prezintă 
informaţiile solicitate în termenul stabilit, 
autoritatea competentă responsabilă de 
evaluare respinge cererea şi informează 
solicitantul în consecinţă. În aceste cazuri, 
se rambursează o parte din valoarea taxei 
plătite în conformitate cu articolul 79
alineatele (1) şi (2).

Or. en

Justificare

Textul Consiliului nu ia în considerare modificările la articolul 79, prin care taxele sunt 
împărţite în taxe pentru agenţie şi taxe pentru autoritatea de evaluare. Acest amendament 
este de natură tehnică şi nu introduce în text modificări de fond. Amendamentul urmăreşte 
îmbunătăţirea consecvenţei (atât în cadrul textului, cât şi cu alte acte legislative), evitarea 
repetiţiei sau clarificarea sau simplificarea textului.
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Amendamentul 49

Poziţia Consiliului
Articolul 43 – alineatul 4 – paragraful 1

Poziţia Consiliului Amendamentul

(4) La primirea avizului Agenţiei, Comisia 
adoptă o decizie, prin acte de punere în 
aplicare, cu privire la acordarea 
autorizaţiei Uniunii pentru respectivul 
produs biocid. Respectivele acte de punere
în aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menţionată la 
articolul 81 alineatul (3). Imediat ce a luat 
o decizie de acordare a unei autorizaţii a 
Uniunii, Comisia introduce informaţiile 
menţionate la articolul 29 alineatul (4) în 
Registrul produselor biocide.

(4) La primirea avizului Agenţiei, Comisia 
adoptă o decizie cu privire la acordarea 
autorizaţiei Uniunii pentru respectivul 
produs biocid în conformitate cu procedura 
de examinare menţionată la articolul 81
alineatul (3).

Or. en

Justificare

Menţionarea registrului produselor biocide în textul acestei dispoziţii este în prezent 
redundantă. Articolul 70, în forma modificată de Consiliu, clarifică faptul că registrul 
produselor biocide reprezintă un mijloc exclusiv de schimb de informaţii cu privire la cereri 
şi oferă indicaţii cu privire la informaţiile care ar trebui introduse în registru şi momentul în 
care această introducere ar trebui să aibă loc. Acest amendament este de natură tehnică şi nu 
introduce în text modificări de fond. Amendamentul urmăreşte îmbunătăţirea consecvenţei 
(atât în cadrul textului, cât şi cu alte acte legislative), evitarea repetiţiei sau clarificarea sau 
simplificarea textului. 

Amendamentul 50

Poziţia Consiliului
Articolul 45 – alineatul 2 – paragraful 2a (nou)

Poziţia Consiliului Amendamentul

În cel mai scurt timp posibil de la 
acceptarea unei cereri de către agenţie, 
autoritatea competentă responsabilă de 
evaluare informează solicitantul în 
legătură cu taxele care se plătesc în 
temeiul articolului 79 alineatul (2) şi, în 
cazul în care solicitantul nu achită taxele 
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în termen de 60 de zile, aceasta respinge 
cererea.

Or. en

Justificare

Textul Consiliului nu ia în considerare modificările la articolul 79, prin care taxele sunt 
împărţite în taxe pentru agenţie şi taxe pentru autoritatea de evaluare. Din motive de 
coerenţă, nu pare să existe niciun motiv pentru ca termenul limită pentru plata taxelor pentru 
autoritatea competentă responsabilă de evaluare să fie scurt sau mai lung decât termenul 
limită pentru plata taxelor pentru agenţie. Acest amendament este de natură tehnică şi nu 
introduce în text modificări de fond. Amendamentul urmăreşte îmbunătăţirea consecvenţei 
(atât în cadrul textului, cât şi cu alte acte legislative) şi clarificarea textului. 

Amendamentul 51

Poziţia Consiliului
Articolul 45 – alineatul 4 – paragraful 1

Poziţia Consiliului Amendamentul

(4) La primirea avizului Agenţiei, Comisia
adoptă o decizie cu privire la reînnoirea sau 
refuzul reînnoirii autorizaţiei Uniunii în 
conformitate cu procedura de examinare 
menţionată la articolul 81 alineatul (3).
Imediat ce a luat o decizie, Comisia 
actualizează informaţiile menţionate la 
articolul 29 alineatul (4) în Registrul 
produselor biocide.

(4) La primirea avizului Agenţiei, Comisia 
adoptă o decizie cu privire la reînnoirea sau 
refuzul reînnoirii autorizaţiei Uniunii în 
conformitate cu procedura de examinare 
menţionată la articolul 81 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Menţionarea registrului produselor biocide în textul acestei dispoziţii este în prezent 
redundantă. Articolul 70, în forma modificată de Consiliu, clarifică faptul că registrul 
produselor biocide reprezintă un mijloc exclusiv de schimb de informaţii cu privire la cereri 
şi oferă indicaţii cu privire la informaţiile care ar trebui introduse în registru şi momentul în 
care această introducere ar trebui să aibă loc. Acest amendament este de natură tehnică şi nu 
introduce în text modificări de fond. Amendamentul urmăreşte îmbunătăţirea consecvenţei 
(atât în cadrul textului, cât şi cu alte acte legislative), evitarea repetiţiei sau clarificarea sau 
simplificarea textului.
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Amendamentul 52

Poziţia Consiliului
Articolul 47 – alineatul 1 – litera a

Poziţia Consiliului Amendamentul

(a) nu sunt îndeplinite condiţiile
menţionate la articolul 18;

(a) nu sunt îndeplinite cerinţele menţionate 
la articolul 18 sau, în cazurile relevante, la 
articolul 24;

Or. en

Justificare

Acest amendament este consecinţa introducerii noului articol 24 de către Consiliu. Acest 
amendament este de natură tehnică şi nu introduce în text modificări de fond. Amendamentul 
urmăreşte îmbunătăţirea consecvenţei (atât în cadrul textului, cât şi cu alte acte legislative), 
evitarea repetiţiei sau clarificarea sau simplificarea textului.

Amendamentul 53

Poziţia Consiliului
Articolul 47 – alineatul 4 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(4) Imediat ce autoritatea competentă sau, 
în cazul unei autorizaţii a Uniunii, 
Comisia ia o decizie de anulare sau de 
modificare a unei autorizaţii, aceasta 
actualizează informaţiile menţionate la 
articolul 29 alineatul (4) privind produsul 
biocid respectiv în Registrul produselor 
biocide.

eliminat 

Or. en

Justificare

Aceste dispoziţii sunt redundante, dat fiind faptul că articolul 70, în forma modificată de 
Consiliu, clarifică faptul că registrul produselor biocide reprezintă un mijloc exclusiv de 
schimb de informaţii cu privire la cereri şi oferă indicaţii cu privire la informaţiile care ar 
trebui introduse în registru şi momentul în care această introducere ar trebui să aibă loc. 
Acest amendament este de natură tehnică şi nu introduce în text modificări de fond. 
Amendamentul urmăreşte îmbunătăţirea consecvenţei (atât în cadrul textului, cât şi cu alte 
acte legislative), evitarea repetiţiei sau clarificarea sau simplificarea textului.
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Amendamentul 54

Poziţia Consiliului
Articolul 48 – paragraful 2

Poziţia Consiliului Amendamentul

Imediat ce autoritatea competentă sau, în 
cazul unei autorizaţii a Uniunii, Comisia 
ia o decizie de anulare a unei autorizaţii, 
aceasta actualizează informaţiile 
menţionate la articolul 29 alineatul (4) 
privind produsul biocid respectiv în 
Registrul produselor biocide.

eliminat 

Or. en

Justificare

Menţionarea registrului produselor biocide în textul acestei dispoziţii este în prezent 
redundantă. Articolul 70, în forma modificată de Consiliu, clarifică faptul că registrul 
produselor biocide reprezintă un mijloc exclusiv de schimb de informaţii cu privire la cereri 
şi oferă indicaţii cu privire la informaţiile care ar trebui introduse în registru şi momentul în 
care această introducere ar trebui să aibă loc. Acest amendament este de natură tehnică şi nu 
introduce în text modificări de fond. Amendamentul urmăreşte îmbunătăţirea consecvenţei 
(atât în cadrul textului, cât şi cu alte acte legislative), evitarea repetiţiei sau clarificarea sau 
simplificarea textului.

Amendamentul 55

Poziţia Consiliului
Articolul 49 – alineatul 2

Poziţia Consiliului Amendamentul

(2) Titularul unei autorizaţii care urmăreşte 
modificarea oricăror informaţii transmise 
în raport cu prima cerere de autorizare a 
produsului se adresează autorităţilor 
competente din statele membre relevante 
care au autorizat produsul biocid vizat sau 
Agenţiei, în cazul unei autorizaţii a 
Uniunii. Autorităţile competente respective 
decid, sau, în cazul unei autorizaţii a 
Uniunii, Agenţia analizează şi Comisia 

(2) Titularul unei autorizaţii care urmăreşte 
modificarea oricăror informaţii transmise 
în raport cu prima cerere de autorizare a 
produsului se adresează autorităţilor 
competente din statele membre relevante 
care au autorizat produsul biocid vizat sau 
Agenţiei, în cazul unei autorizaţii a 
Uniunii. Autorităţile competente respective 
decid, sau, în cazul unei autorizaţii a 
Uniunii, Agenţia analizează şi Comisia 
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decide dacă condiţiile prevăzute la articolul 
18 sunt în continuare îndeplinite şi dacă 
termenii şi condiţiile autorizaţiei trebuie 
modificate.

decide dacă condiţiile prevăzute la articolul 
18 sau, în situaţiile aplicabile, la articolul 
24, sunt în continuare îndeplinite şi dacă 
termenii şi condiţiile autorizaţiei trebuie 
modificate.

Cererea trebuie să fie însoţită de plata 
taxelor aplicabile în conformitate cu 
articolul 79.

Cererea trebuie să fie însoţită de plata 
taxelor aplicabile în conformitate cu 
articolul 79 alineatele (1) şi (2).

Or. en

Justificare

Ar trebui să existe şi o referinţă încrucişată la articolul 24, care este noul articol introdus de 
către Consiliu. Textul referitor la plata taxelor către autorităţile naţionale a fost modificat 
pentru a asigura conformitatea acestuia cu articolul 79. Acest amendament este de natură 
tehnică şi nu introduce în text modificări de fond. Amendamentul urmăreşte îmbunătăţirea 
consecvenţei (atât în cadrul textului, cât şi cu alte acte legislative), evitarea repetiţiei sau 
clarificarea sau simplificarea textului.

Amendamentul 56

Poziţia Consiliului
Articolul 49 – alineatul 2a (nou)

Poziţia Consiliului Amendamentul

(2a) O modificare a unei autorizaţii 
existente se încadrează într-una din 
următoarele categorii de modificări:
(a) modificare administrativă;
(b) modificare minoră;
(c) modificare majoră.

Or. en

Justificare
Se reintroduce poziţia din prima lectură.
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Amendamentul 57

Poziţia Consiliului
Articolul 50 – paragraful 1

Poziţia Consiliului Amendamentul

Pentru a asigura abordarea armonizată a 
anulării sau modificării autorizaţiilor, 
Comisia stabileşte normele detaliate de 
aplicare a articolelor 46-49 prin acte de 
punere în aplicare. Respectivele acte de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menţionată la articolul 81 alineatul (3).

Pentru a asigura abordarea armonizată a 
anulării sau modificării autorizaţiilor, 
Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 82 de stabilire a 
normelor detaliate de aplicare a articolelor 
46-49 prin acte de punere în aplicare.

Or. en

Justificare
Aceasta fiind o măsură cu aplicabilitate generală menită să completeze actul de bază, ar 
trebui să facă obiectul unor acte delegate, şi nu de punere în aplicare. 

Amendamentul 58

Poziţia Consiliului
Articolul 52 – alineatul 9

Poziţia Consiliului Amendamentul

(9) Atunci când se ia o decizie cu privire 
la o cerere de acordare a unei autorizaţii 
de comerţ paralel în conformitate cu 
dispoziţiile prezentului articol, autorităţile 
competente ale statelor membre care au 
luat o astfel de decizie introduc 
informaţiile menţionate la articolul 29 
alineatul (4) în Registrul produselor 
biocide.

eliminat 

Or. en

Justificare

Menţionarea registrului produselor biocide în textul acestei dispoziţii este în prezent 
redundantă. Articolul 70, în forma modificată de Consiliu, clarifică faptul că registrul 
produselor biocide reprezintă un mijloc exclusiv de schimb de informaţii cu privire la cereri 
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şi oferă indicaţii cu privire la informaţiile care ar trebui introduse în registru şi momentul în 
care această introducere ar trebui să aibă loc. Acest amendament este de natură tehnică şi nu 
introduce în text modificări de fond. Amendamentul urmăreşte îmbunătăţirea consecvenţei 
(atât în cadrul textului, cât şi cu alte acte legislative), evitarea repetiţiei sau clarificarea sau 
simplificarea textului.

Amendamentul 59

Poziţia Consiliului
Articolul 53 – alineatul 3a (nou)

Poziţia Consiliului Amendamentul

(3a) În cazul în care, în opinia Agenţiei, 
sunt necesare informaţii suplimentare 
pentru realizarea evaluării echivalenţei 
tehnice, Agenţia invită solicitantul să 
furnizeze respectivele informaţii într-un 
termen specificat de Agenţie. Agenţia 
respinge cererea în cazul în care 
solicitantul nu transmite informaţiile 
cerute în termenul-limită specificat. 
Termenul de 90 de zile menţionat la 
alineatul (3) se suspendă începând cu 
data emiterii solicitării până la data 
primirii informaţiilor. Suspendarea nu 
poate depăşi 180 de zile, cu excepţia 
cazului în care acest lucru este justificat 
de natura datelor solicitate sau de 
circumstanţe excepţionale.

Or. en

Justificare

Amendamentul propus recunoaşte faptul că în unele cazuri vor fi necesare mai multe 
informaţii pentru finalizarea echivalenţei tehnice, iar „cronometrul va trebui oprit” pe 
perioada generării acestor informaţii. Se consideră că termenul de 180 de zile introdus aici 
constituie o perioadă rezonabilă pentru generarea datelor lipsă. Acelaşi termen este utilizat 
în textul Consiliului pentru obţinerea de informaţii suplimentare în temeiul altor dispoziţii [de 
exemplu articolul 8 alineatul (2), articolul 29 alineatul (2) şi articolul 43 alineatul (2)]. 
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Amendamentul 60

Poziţia Consiliului
Articolul 53 – alineatul 6

Poziţia Consiliului Amendamentul

(6) Comisia poate elabora ghiduri tehnice
orientative pentru a facilita punerea în 
aplicare a prezentului articol.

(6) Agenţia poate elabora note tehnice de 
orientare pentru a facilita punerea în 
aplicare a prezentului articol.

Or. en

Justificare

Articolul 53 este un articol nou introdus de Consiliu. Dat fiind faptul că ECHA va realiza 
evaluări ale echivalenţei tehnice, Agenţia ar trebui să îşi asume răspunderea pentru ghidurile 
tehnice orientative. Acest amendament este de natură tehnică şi nu introduce în text 
modificări de fond. Amendamentul urmăreşte îmbunătăţirea consecvenţei (atât în cadrul 
textului, cât şi cu alte acte legislative), evitarea repetiţiei sau clarificarea sau simplificarea 
textului.

Amendamentul 61

Poziţia Consiliului
Articolul 54 – alineatul 2 – paragraful 3 

Poziţia Consiliului Amendamentul

Autorităţile competente sau Comisia 
introduc informaţiile menţionate la 
articolul 29 alineatul (4) în Registrul 
produselor biocide.

eliminat

Or. en

Justificare

Menţionarea registrului produselor biocide în textul acestei dispoziţii este în prezent 
redundantă. Articolul 70, în forma modificată de Consiliu, clarifică faptul că registrul 
produselor biocide reprezintă un mijloc exclusiv de schimb de informaţii cu privire la cereri 
şi oferă indicaţii cu privire la informaţiile care ar trebui introduse în registru şi momentul în 
care această introducere ar trebui să aibă loc. Acest amendament este de natură tehnică şi nu 
introduce în text modificări de fond. Amendamentul urmăreşte îmbunătăţirea consecvenţei 
(atât în cadrul textului, cât şi cu alte acte legislative), evitarea repetiţiei sau clarificarea sau 
simplificarea textului.
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Amendamentul 62

Poziţia Consiliului
Articolul 57 – alineatele 3 - 5 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(3) În cazul în care se urmăreşte sau se 
prevede, în condiţiile de utilizare normale 
sau previzibile în mod rezonabil, eliberarea 
substanţelor active încorporate în produsele 
biocide cu care un articol tratat a fost tratat 
sau pe care le conţine, persoana 
responsabilă cu introducerea pe piaţă a 
respectivului articol tratat se asigură că 
eticheta furnizează următoarele informaţii:

(3) În cazul în care se urmăreşte sau se 
prevede, în condiţiile de utilizare normale 
sau previzibile în mod rezonabil, eliberarea 
substanţelor active încorporate în produsele 
biocide cu care un articol tratat a fost tratat 
sau pe care le conţine, persoana 
responsabilă cu introducerea pe piaţă a 
respectivului articol tratat se asigură că 
eticheta furnizează următoarele informaţii:

(a) o declaraţie potrivit căreia articolul
tratat încorporează produse biocide;

(a) sintagma „tratat cu produse biocide”, 
urmată de denumirile, ori de câte ori este 
posibil cu ajutorul unui nomenclator 
comun (ca de exemplu INCI), tuturor 
substanţelor active care au fost utilizate 
pentru tratarea articolelor sau a 
materialelor sau care au fost încorporate 
în acestea, dacă sunt relevante, precum şi 
denumirile tuturor substanţelor active 
destinate eliberării de către articolul sau 
materialul tratat în condiţii normale sau 
previzibile de utilizare, cu excepţia cazului 
în care în legislaţia din acest sector există 
deja cerinţe de etichetare cel puţin 
echivalente sau mijloace alternative de a 
satisface cerinţele de informare;
denumirile tuturor nanomaterialelor sunt 
urmate de termenul „nano” între 
paranteze; 

(b) acolo unde este relevant, proprietatea 
biocidă atribuită articolului tratat;

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

(c) fără a aduce atingere articolului 24 
din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, 
denumirile tuturor substanţelor active 
conţinute în produsele biocide;
(d) orice instrucţiune de utilizare
relevantă, inclusiv măsuri de precauţie 
care trebuie luate din cauza produselor 
biocide cu care a fost tratat sau pe care le 

Marcajul de pe etichetă trebuie să fie clar, 
vizibil, uşor de citit, suficient de rezistent 
şi se aplică pe articol sau pe material, pe 
ambalaj, pe instrucţiunile de utilizare sau 
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conţine articolul tratat. pe certificatul de garanţie al articolului 
sau materialului tratat în limba oficială 
sau în limbile oficiale ale statului membru 
pe a cărui piaţă urmează să fie introdus 
articolul sau materialul tratat.
În cazul mărfurilor tratate care nu sunt 
produse în serie, ci mai degrabă 
concepute şi fabricate pentru a onora o 
comandă specială, fabricantul poate 
conveni alte metode de furnizare a 
informaţiilor relevante către client.
Acest alineat se aplică în afară de cazul în 
care există deja astfel de cerinţe de 
etichetare în alte acte legislative ale 
Uniunii.

(4) În cazul în care eliberarea 
substanţelor active conţinute în produsele 
biocide cu care articolul tratat a fost tratat 
sau pe care le conţine nu este intenţionată 
sau prevăzută în condiţii de utilizare 
normale sau previzibile în mod rezonabil, 
persoana responsabilă cu introducerea pe 
piaţă a articolului tratat se asigură că 
eticheta furnizează 
următoarele informaţii:
(a) o declaraţie potrivit căreia articolul 
tratat a fost tratat cu produse biocide; 
precum şi
(b) adresa site-ului web care conţine 
denumirile tuturor substanţelor active 
utilizate pentru tratament, fără a aduce 
atingere articolului 24 din Regulamentul 
(CE) nr. 1272/2008.
Eticheta acestor produse tratate nu 
revendică nicio proprietate biocidă.
(5) Marcajul de pe etichetă trebuie să fie 
clar, vizibil, uşor de citit şi suficient de 
rezistent. Eticheta se imprimă pe ambalaj, 
pe instrucţiunile de utilizare sau pe 
certificatul de garanţie atunci când acest 
lucru este necesar ca urmare a 
dimensiunilor sau funcţiilor 
articolului tratat.

Or. de

Justificare
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Reintroducerea poziţiei Parlamentului în primă lectură.

Amendamentul 63

Poziţia Consiliului
Articolul 59 – alineatul 1 – paragraful 2 

Poziţia Consiliului Amendamentul

Datele protejate în temeiul Directivei 
98/8/CE sau al dispoziţiilor prezentului 
articol sau pentru care perioada de 
protecţie a expirat în temeiul Directivei 
98/8/CE sau al dispoziţiilor prezentului 
articol nu mai beneficiază de protecţie.

Datele protejate în temeiul prezentului 
articol pentru care perioada de protecţie a 
expirat în temeiul prezentului articol nu 
mai beneficiază de protecţie.

Or. en

Justificare

Articolul 59 a fost modificat de Consiliu. Amendamentul propus este o consecinţă a 
modificării operate de Consiliu, asigurându-se că datele transmise către un stat membru în 
temeiul sistemelor sau practicilor naţionale de aprobare a produselor biocide pot beneficia 
de acelaşi regim de protecţie a datelor ca şi datele prezentate prin aplicarea Directivei 
98/8/CE. Acest amendament este de natură tehnică şi nu introduce în text modificări de fond. 
Amendamentul urmăreşte îmbunătăţirea consecvenţei (atât în cadrul textului, cât şi cu alte 
acte legislative), evitarea repetiţiei sau clarificarea sau simplificarea textului.

Amendamentul 64

Poziţia Consiliului
Articolul 61 – alineatul 2 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(2) Orice persoană care intenţionează să 
efectueze teste sau studii pe animale 
vertebrate sau nevertebrate (denumită în 
continuare „solicitantul potenţial”) se
adresează Agenţiei pentru a afla dacă astfel 
de teste sau studii au fost deja prezentate în 
cadrul unei cereri anterioare fie în temeiul 
prezentului regulament, fie în temeiul 
Directivei 98/8/CE.

(2) Orice persoană care intenţionează să 
efectueze teste sau studii pe animale 
vertebrate sau nevertebrate (denumită în 
continuare „solicitantul potenţial”),
adresează o cerere scrisă Agenţiei pentru a
se stabili dacă astfel de teste sau studii au 
fost deja prezentate Agenţiei sau unei 
autorităţi competente în cadrul unei cereri 
anterioare, fie în temeiul prezentului 
regulament, fie în temeiul Directivei 
98/8/CE.
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Cererea trebuie să fie însoţită de plata 
taxelor aplicabile în conformitate cu 
articolul 79 alineatul (1). În cazul în care 
solicitantul nu plăteşte taxele, Agenţia nu 
examinează cererea.

Autoritatea competentă sau Agenţia 
verifică dacă au fost deja prezentate date 
referitoare la astfel de teste sau studii.

Agenţia verifică dacă au fost deja 
prezentate date referitoare la astfel de teste 
sau studii.

În cazul în care astfel de teste sau studii au 
fost deja prezentate în cadrul unei cereri 
anterioare, fie în temeiul prezentului 
regulament, fie în temeiul Directivei 
98/8/CE, autoritatea competentă sau
Agenţia comunică fără întârziere 
solicitantului potenţial numele şi detaliile 
de contact ale proprietarului datelor.

În cazul în care astfel de teste sau studii au 
fost deja prezentate Agenţiei sau unei 
autorităţi competente în cadrul unei cereri 
anterioare, fie în temeiul prezentului 
regulament, fie în temeiul Directivei 
98/8/CE, Agenţia comunică fără întârziere 
solicitantului (solicitanţilor) potenţial(i)
numele şi detaliile de contact ale persoanei 
(persoanelor) care a (au) prezentat datele.

Dacă este cazul, persoana care a prezentat 
datele facilitează contactul între 
solicitantul potenţial şi proprietarul 
datelor. 

În cazul în care datele obţinute în cadrul 
respectivelor teste sau studii sunt încă 
protejate în conformitate cu articolul 59, 
solicitantul potenţial:

În cazul în care datele obţinute în cadrul 
respectivelor teste sau studii sunt încă 
protejate în conformitate cu articolul 59, 
solicitantul potenţial:

(a) solicită, în cazul datelor care implică 
teste pe animale vertebrate, dreptul de a se 
referi la respectivele teste sau studii de la 
proprietarul datelor; şi

(a) solicită, în cazul datelor care implică 
teste pe animale vertebrate; şi

(b) poate solicita, în cazul datelor care nu 
implică teste pe animale vertebrate, dreptul 
de a se referi la respectivele teste sau 
studii de la proprietarul datelor.

(b) poate solicita, în cazul datelor care nu 
implică teste pe animale vertebrate,

solicită proprietarului (proprietarilor) 
datelor toate informaţiile tehnice şi 
ştiinţifice referitoare la testele şi studiile 
în cauză, precum şi dreptul de a face 
trimitere la aceste date la prezentarea 
cererilor în cadrul prezentului 
regulament.

Or. en

Justificare
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Pe baza celor mai recente experienţe înregistrate în contextul Regulamentului REACH, ar 
trebui aduse câteva modificări la textul Consiliului pentru a profita de aceste experienţe şi 
pentru a asigura o abordare consecventă între cele două cadre normative. În primul rând, 
textul ar trebui să fie mai precis în ceea ce priveşte datele care urmează să fie puse la 
dispoziţie şi scopul în care pot fi folosite. În al doilea rând, în unele cazuri, agenţia va 
cunoaşte identitatea persoanei care a prezentat datele, dar nu şi identitatea titularului 
datelor. În sfârşit, cererile depuse în temeiul prezentului articol ar trebui asociate cu plate 
unei taxe pentru a împiedica abuzul sau utilizarea dispoziţiilor în vederea colectării de 
informaţii secrete de pe piaţă.

Amendamentul 65

Poziţia Consiliului
Articolul 62 

Poziţia Consiliului Amendamentul

1. În cazul în care s-a formulat o cerere în 
conformitate cu articolul 61 alineatul (2), 
solicitantul potenţial şi proprietarul datelor 
fac toate eforturile necesare pentru a 
ajunge la un acord privind punerea în 
comun a rezultatelor testelor sau studiilor 
cerute de solicitantul potenţial. Acest acord 
poate fi înlocuit de prezentarea cazului în 
faţa unui organism de arbitraj şi 
angajamentul de a accepta hotărârea 
acestuia.

(1) În cazul în care s-a formulat o cerere în 
conformitate cu articolul 61 alineatul (2) al 
cincilea paragraf, solicitantul potenţial şi 
proprietarul datelor fac toate eforturile 
necesare pentru a ajunge la un acord 
privind punerea în comun a rezultatelor 
testelor sau studiilor cerute de solicitantul 
potenţial. Acest acord poate fi înlocuit de 
prezentarea cazului în faţa unui organism 
de arbitraj şi angajamentul de a accepta 
hotărârea acestuia.

2. În cazul în care se ajunge la un astfel de 
acord, proprietarul datelor pune la 
dispoziţia solicitantului potenţial datele
disponibile şi îi acordă acestuia 
permisiunea de a se referi la testele sau 
studiile efectuate de proprietarul datelor.

(2) În cazul în care se ajunge la un astfel de 
acord, proprietarul datelor pune la 
dispoziţia solicitantului potenţial toate
datele ştiinţifice şi tehnice referitoare la 
testele şi studiile în cauză sau îi acordă 
acestuia permisiunea de a se referi la 
testele sau studiile efectuate de proprietarul 
datelor atunci când prezintă cereri în 
temeiul prezentului regulament.

3. Dacă, în termen de 60 de zile de la 
formularea cererii conform articolului 61 
alineatul (2), nu se ajunge la un astfel de
acord cu privire la datele referitoare la 
testele pe animale vertebrate, solicitantul 
potenţial informează fără întârziere
Agenţia, autoritatea competentă şi 
proprietarul datelor în consecinţă. În 
termen de 60 de zile de la data la care a 

(3) În cazul în care nu se ajunge la un 
acord cu privire la teste şi studii efectuate
pe animale vertebrate, solicitantul potenţial 
informează Agenţia şi proprietarul
(proprietarii) datelor cu privire la acest 
fapt cel mai devreme la o lună după 
primirea, din partea Agenţiei, a numelor 
şi adresei persoanei (persoanelor) care au 
prezentat datele.
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fost informată în legătură cu
imposibilitatea ajungerii la un acord, 
Agenţia acordă solicitantului potenţial 
dreptul de a se referi la respectivele teste 
sau studii. În cazul în care solicitantul 
potenţial şi proprietarul datelor nu ajung 
la un acord, instanţele naţionale sunt cele 
care decid cu privire la valoarea 
proporţională a costurilor pe care
solicitantul potenţial trebuie să le 
plătească proprietarului datelor.

În termen de 60 de zile de la informare, 
Agenţia îi acordă solicitantului potenţial 
permisiunea de a se referi la testele şi 
studiile solicitate efectuate pe animale 
vertebrate, cu condiţia ca solicitantul 
potenţial să demonstreze că a plătit 
proprietarului (proprietarilor) datelor o 
parte din cheltuielile suportate şi că s-au 
depus toate eforturile pentru a se ajunge 
la un acord cu privire la utilizarea în 
comun a acestor teste şi studii.
Proprietarul (proprietarii) datelor are (au) 
dreptul să primească din partea 
solicitantului potenţial valoarea 
proporţională a costurilor pe care le-a (le-
au) suportat. 

4. Compensaţiile pentru punerea în comun 
a datelor se stabilesc în mod echitabil, 
transparent şi nediscriminatoriu, luând în 
considerare orientările stabilite de Agenţie.
Solicitantul potenţial contribuie numai la 
acoperirea costurilor aferente informaţiei 
pe care trebuie să o depună în sensul 
prezentului regulament.

(4) Compensaţiile pentru punerea în comun 
a datelor se stabilesc în mod echitabil, 
transparent şi nediscriminatoriu, luând în 
considerare orientările stabilite de Agenţie.
Solicitantul potenţial contribuie numai la 
acoperirea costurilor aferente informaţiei 
pe care trebuie să o depună în sensul 
prezentului regulament.

5. Deciziile Agenţiei luate în temeiul 
dispoziţiilor alineatului (3) din prezentul 
articol pot fi contestate în conformitate cu 
articolul 76.

(5) Deciziile Agenţiei luate în temeiul 
dispoziţiilor alineatului (3) din prezentul 
articol pot fi contestate în conformitate cu 
articolul 76.

Or. en

Justificare

Pe baza celor mai recente experienţe înregistrate în contextul Regulamentului REACH, ar 
trebui aduse câteva modificări la textul Consiliului pentru a profita de aceste experienţe şi 
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pentru a asigura o abordare consecventă între cele două cadre normative. Unele din 
schimbările propuse sunt menite să asigure conformitatea cu cele propuse în raport cu 
articolul 61. În plus, textul ar trebui aliniat la dispoziţiile aplicabile accesului la date în 
conformitate cu Regulamentul REACH. Acest amendament este de natură tehnică şi nu 
introduce în text modificări de fond. Amendamentul urmăreşte îmbunătăţirea consecvenţei 
(atât în cadrul textului, cât şi cu alte acte legislativ).

Amendamentul 66

Poziţia Consiliului
Articolul 62 – alineatul 4a (nou)

Poziţia Consiliului Amendamentul

(4a) Costurile menţionate la alineatul (4) 
pot include costurile investigaţiilor, 
experimentelor sau rapoartelor, inclusiv 
evaluările expunerii şi riscurilor, care au 
ca scop stabilirea proprietăţilor şi 
comportamentului unei substanţe active 
sau unor produse biocide, prevederea 
expunerii la substanţe active şi/sau la 
metaboliţii relevanţi ai acesteia, 
determinarea nivelurilor sigure ale 
expunerii şi stabilirea condiţiilor pentru 
utilizarea în condiţii de siguranţă a 
produselor biocide.

Or. en

Amendamentul 67

Poziţia Consiliului
Articolul 70 – alineatele 3 şi 4

Poziţia Consiliului Amendamentul

(3) Solicitanţii utilizează Registrul 
produselor biocide pentru a genera şi 
depune formularul de cerere pentru toate 
procedurile legate de aprobarea 
substanţelor active şi autorizarea 
produselor biocide, recunoaşterea 
reciprocă, acordarea autorizaţiilor de 
comerţ paralel şi reînnoirea, anularea şi 

(3) Solicitanţii utilizează Registrul 
produselor biocide pentru a genera
formularele de cerere şi pentru a depune 
cererile şi datele pentru toate procedurile
reglementate de prezentul regulament.
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modificarea autorizaţiilor. Odată ce 
autoritatea competentă relevantă a validat 
o cerere în conformitate cu articolul 7, 28 
sau 42, sau a acceptat o cerere în 
conformitate cu articolul 13, 19 sau 44, 
aceasta este pusă la dispoziţie prin 
intermediul Registrului produselor 
biocide pentru toate celelalte autorităţi 
competente şi pentru Agenţie.
(4) Autorităţile competente actualizează 
informaţiile din Registrul produselor 
biocide legate de produsele biocide care au 
fost autorizate pe teritoriul lor sau pentru 
care o autorizaţie naţională a fost refuzată, 
modificată, reînnoită sau anulată. Comisia 
actualizează informaţiile legate de 
produsele biocide care au fost autorizate în 
Uniune sau pentru care o autorizaţie a 
Uniunii a fost refuzată, modificată, 
reînnoită sau anulată.

(4) Autorităţile competente şi Comisia 
utilizează Registrul produselor biocide 
pentru a înregistra şi comunica deciziile 
pe care le-au luat în raport cu 
autorizaţiile produselor biocide şi
actualizează informaţiile din registru în 
momentul adoptării unor astfel de decizii. 
În special, autorităţile competente 
actualizează informaţiile din Registrul 
produselor biocide legate de produsele 
biocide care au fost autorizate pe teritoriul 
lor sau pentru care o autorizaţie naţională a 
fost refuzată, modificată, reînnoită sau 
anulată sau pentru care s-a acordat, 
refuzat sau anulat o licenţă comercială 
paralelă. În special, Comisia actualizează 
informaţiile legate de produsele biocide 
care au fost autorizate în Uniune sau pentru 
care o autorizaţie a Uniunii a fost refuzată, 
modificată, reînnoită sau anulată.
Informaţiile care trebuie introduse în 
registru includ, după caz:
(a) clauzele şi condiţiile autorizaţiilor;
(b) rezumatul caracteristicilor produsului
biocid menţionat la articolul 21 
alineatul (2);
(c) raportul de evaluare al produsului 
biocid,
(d) metodele de analiză menţionate la 
articolul 18 alineatul (1) litera (c).
Informaţiile menţionate în prezentul 
paragraf sunt puse şi la dispoziţia 
solicitantului prin Registrul produselor 
biocide.

Or. en
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Justificare

Articolul 70 a fost modificat de Consiliu în aşa fel încât Registrul produselor biocide să 
devină instrumentul utilizat pentru schimbul de informaţii în legătură cu regulamentul. 
Modificările propuse au obiectivul de a clarifica modul în care urmează să fie utilizat 
registrul. Acest amendament este de natură tehnică şi nu introduce în text modificări de fond. 
Amendamentul urmăreşte îmbunătăţirea consecvenţei (atât în cadrul textului, cât şi cu alte 
acte legislative), evitarea repetiţiei sau clarificarea sau simplificarea textului.

Amendamentul 68

Poziţia Consiliului
Articolul 75 – alineatul 1 – litera ja (nouă)

Poziţia Consiliului Amendamentul

(ja) oferă îndrumare şi instrumente 
pentru faza de utilizare, în special:
- măsuri pentru gestionarea integrată a 
dăunătorilor, pentru dăunătorul 
specificat;
- monitorizarea utilizării produsului 
biocid;
- cele mai bune practici de utilizare a 
produsului biocid pentru a limita 
utilizarea acestuia la doza minimă 
necesară;
- gestionarea dăunătorilor în locuri 
sensibile cum ar fi şcolile, locurile de 
muncă, grădiniţele, spaţiile publice, 
malurile lacurilor, canalelor şi râurilor, 
centrele de îngrijire a bătrânilor;
- echipamente tehnice pentru aplicarea 
produsului biocid şi inspectarea acesteia.

Or. de

Amendamentul 69

Poziţia Consiliului
Articolul 79

Poziţia Consiliului Amendamentul

(1) Comisia adoptă, pe baza principiilor 
prevăzute la alineatul (3) un regulament 

(1) Comisia adoptă, pe baza principiilor 
prevăzute la alineatul (3), acte delegate în 
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de punere în aplicare care precizează: conformitate cu articolul 82,
care precizează

(a) taxele care se plătesc Agenţiei, inclusiv 
o taxă anuală;

(a) taxele care se plătesc Agenţiei, inclusiv 
o taxă anuală;

(b) normele care definesc condiţiile pentru 
taxele reduse, scutirile de la plata taxei şi 
rambursare pentru membrul Comitetului 
pentru produse biocide care acţionează în 
calitate de raportor; precum şi

(b) normele care definesc condiţiile pentru 
taxele reduse, scutirile de la plata taxei şi 
rambursare pentru membrul Comitetului 
pentru produse biocide care acţionează în 
calitate de raportor; precum şi

(c) condiţiile de plată. (c) condiţiile de plată.

Respectivul regulament de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menţionată la 
articolul 81 alineatul (3). Se aplică numai 
în ceea ce priveşte taxele plătite Agenţiei.

Aceste acte delegate se aplică numai în 
ceea ce priveşte taxele plătite Agenţiei.

Agenţia poate percepe taxe pentru alte 
servicii pe care le furnizează.
Taxele care se plătesc Agenţiei sunt 
stabilite la nivelul la care se asigură faptul 
că venitul provenit din taxe, împreună cu 
venitul Agenţiei provenit din alte surse în 
conformitate cu prezentul regulament sunt 
suficiente pentru a acoperi costurile 
serviciilor furnizate.

Taxele care se plătesc Agenţiei sunt 
stabilite la nivelul la care se asigură faptul 
că venitul provenit din taxe, împreună cu 
venitul Agenţiei provenit din alte surse în 
conformitate cu prezentul regulament sunt 
suficiente pentru a acoperi costurile 
serviciilor furnizate.

(2) Statele membre percep solicitanţilor în 
mod direct taxe pentru serviciile pe care le 
furnizează în ceea ce priveşte procedurile 
prevăzute în prezentul regulament, inclusiv 
serviciile furnizate de autorităţile 
competente ale statelor membre atunci 
când acţionează în calitate de autoritate 
competentă responsabilă de evaluare.

(2) Statele membre percep solicitanţilor în 
mod direct taxe pentru serviciile pe care le 
furnizează în ceea ce priveşte procedurile 
prevăzute în prezentul regulament, inclusiv 
serviciile furnizate de autorităţile 
competente ale statelor membre atunci 
când acţionează în calitate de autoritate 
competentă responsabilă de evaluare.

Pe baza principiilor prevăzute la alineatul
(3), Comisia poate emite orientări privind o 
structură armonizată a taxelor.

Pe baza principiilor prevăzute la alineatul
(3), Comisia emite orientări privind o 
structură armonizată a taxelor.

Statele membre pot percepe taxe anuale 
pentru produsele biocide puse la dispoziţie 
pe pieţele lor.
Statele membre pot percepe taxe pentru 
alte servicii pe care le furnizează.
Statele membre stabilesc şi fac public 
cuantumul taxelor care se plătesc 
autorităţilor lor competente.

Statele membre stabilesc şi fac public 
cuantumul taxelor care se plătesc 
autorităţilor lor competente.

(3) Atât regulamentul de punere în 
aplicare menţionat la alineatul (1) cât şi 
normele proprii ale statelor membre 
respectă următoarele principii:

(3) Atât actele delegate menţionate la 
alineatul (1), cât şi normele proprii ale 
statelor membre respectă următoarele 
principii:
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(a) taxele se stabilesc la un nivel care să 
asigure faptul că venitul provenit din taxe 
este, în principiu, suficient pentru a acoperi 
costurile serviciilor furnizate şi nu 
depăşeşte ceea ce este necesar pentru 
acoperirea acestor costuri.

(a) taxele se stabilesc la un nivel care să 
asigure faptul că venitul provenit din taxe 
este, în principiu, suficient pentru a acoperi 
costurile serviciilor furnizate şi nu 
depăşeşte ceea ce este necesar pentru 
acoperirea acestor costuri.

(b) rambursarea parţială a taxei în cazul în 
care solicitantul nu transmite informaţiile 
cerute în termenul-limită specificat;

(b) rambursarea parţială a taxei în cazul în 
care solicitantul nu transmite informaţiile 
cerute în termenul-limită specificat;

(c) necesităţile specifice ale IMM-urilor 
sunt luate în considerare, după caz;

(c) necesităţile specifice ale IMM-urilor 
sunt luate în considerare, după caz.

(d) structura şi cuantumul taxelor ţin seama 
de modul de transmitere, împreună sau 
separat, al informaţiilor;

(d) structura şi cuantumul taxelor ţin seama 
de modul de transmitere, împreună sau 
separat, al informaţiilor;

(e) în circumstanţe temeinic justificate şi 
cu condiţia acceptului Agenţiei sau al 
autorităţii competente, este posibil să se 
renunţe la perceperea întregii taxe sau a 
unei părţi din aceasta; precum şi

(e) în circumstanţe temeinic justificate şi 
cu condiţia acceptului Agenţiei sau al 
autorităţii competente, este posibil să se 
renunţe la perceperea întregii taxe sau a 
unei părţi din aceasta; precum şi

(f) numai în ceea ce priveşte normele 
proprii ale statelor membre, termenele-
limită pentru plata taxelor către autorităţile 
competente se fixează ţinând seama de 
termenele-limită ale procedurilor prevăzute 
în prezentul regulament.

(f) numai în ceea ce priveşte normele 
proprii ale statelor membre, termenele-
limită pentru plata taxelor către autorităţile 
competente se fixează ţinând seama de 
termenele-limită ale procedurilor prevăzute 
în prezentul regulament.

Or. de

Amendamentul 70

Poziţia Consiliului
Articolul 88 – alineatul 1 – paragraful 3

Poziţia Consiliului Amendamentul

Pentru a facilita tranziţia uşoară de la 
Directiva 98/8/CE la prezentul 
regulament, în cursul programului de 
lucru, Comisia adoptă fie regulamente de 
punere în aplicare care prevăd aprobarea
unei substanţe active, precum şi condiţiile 
aprobării, fie, în cazurile în care nu sunt 
îndeplinite cerinţele prevăzute la articolul 4 
alineatul (1) sau, după caz, la articolul 5 

Comisia adoptă, prin intermediul unor 
acte delegate în conformitate cu articolul 
82, decizii privind includerea unei 
substanţe active în anexa -I. în cazurile în 
care nu sunt îndeplinite cerinţele prevăzute 
la articolul 4 alineatul (1) sau, după caz, 
articolul 5 alineatul (2) sau în care 
informaţiile şi datele solicitate nu au fost 
transmise în termenul prevăzut, substanţa 
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alineatul (2) sau în care informaţiile şi 
datele solicitate nu au fost transmise în 
termenul prevăzut, decizii de punere în 
aplicare care constată neaprobarea 
respectivei substanţe active. Respectivele 
acte de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menţionată la articolul 81 alineatul (3). 
Regulamentele de aprobare a unei 
substanţe active precizează data aprobării. 
Se aplică dispoziţiile articolului 9 
alineatul (2).

activă nu se include în anexa -I.

Or. en

Justificare
Substanţele active ar trebui să rămână incluse într-o anexă la regulament. Noua abordare 
propusă în textul Consiliului - prin care aceste substanţe ar face obiectul unor autorizări 
separate prin intermediul unor acte de punere în aplicare - nu este transparentă. În plus, 
abordarea propusă este inconsecventă cu dispoziţiile corespunzătoare de la articolul 27 
pentru includerea substanţelor active prin procedura simplificată, care ar fi în continuare 
reglementată prin intermediul actelor delegate.

Amendamentul 71

Poziţia Consiliului
Articolul 90a (nou)

Poziţia Consiliului Amendamentul

Articolul 90a
Măsuri tranzitorii privind cererile de 

autorizare a produselor biocide depuse în 
temeiul Directivei 98/8/CE

Dosarele depuse în legătură cu Directiva 
98/8/CE, pentru care evaluarea nu a fost 
terminată până la …*, continuă să fie 
evaluate de către autorităţile competente 
în conformitate cu prevederile Directivei 
98/8/CE.
_____________
* data aplicării prezentului regulament.

Or. en
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Justificare

Actuala versiune a textului Consiliului nu include cazurile în care dosarul pentru autorizarea 
unui produs biocid a fost deja depus în conformitate cu Directiva 98/8/CE dar autorizaţia 
încă nu a fost acordată. Data ar trebui stabilită în conformitate cu celelalte măsuri 
tranzitorii.

Amendamentul 72

Poziţia Consiliului
Articolul 91 – alineatul 2 

Poziţia Consiliului Amendamentul

(2) Prezentul regulament se aplică 
produselor biocide menţionate la alineatul
(1) de la data expirării autorizaţiei sau a 
anulării acesteia.

(2). Prezentul regulament, cu excepţia 
capitolului IV, se aplică produselor biocide 
menţionate la alineatul (1) de la 1 ianuarie 
2013.

Capitolul IV al prezentului regulament se 
aplică produselor biocide menţionate la 
alineatul (1) de la data expirării sau 
anulării autorizaţiei.

Or. en

Justificare

Articolul 91 este text nou introdus de Consiliu. În actuala formulare, regulamentul nu se 
aplică produselor autorizate în temeiul directivei, cel puţin nu înainte de expirarea sau 
anularea autorizaţiei acordate în conformitate cu dispoziţiile directivei. Acest lucru ar 
însemna că anumite dispoziţii importante, precum cele privind schimbările aduse produselor 
autorizate, nu s-ar aplica. Totuşi, acesta nu este un obiectiv dorit al noului regulament, astfel 
că textul ar trebui modificat.

Amendamentul 73

Poziţia Consiliului
Articolul 92 – alineatul 1a (nou)

Poziţia Consiliului Amendamentul

(1a) Alineatul (1) nu se aplică 
substanţelor active produse in situ pentru 
dezinfectarea apei potabile.

Or. de
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Justificare

În unele cazuri tratarea apei potabile presupune producţia directă internă a produselor 
dezinfectante utilizată numai pentru amplasamentul sau procesul în cauză. Acestea nu se 
introduc pe piaţă şi, prin urmare, ar trebui excluse din domeniul de aplicare al 
regulamentului. Articolele 7 şi 10 din Directiva privind apa potabilă prevăd utilizarea 
adecvată şi corespunzătoare a dezinfectanţilor, indiferent dacă aceştia sunt luaţi de pe piaţă 
sau generaţi intern.

Amendamentul 74

Poziţia Consiliului
Articolul 94

Poziţia Consiliului Amendamentul

(1) Cererile de autorizare a produselor 
biocide, care sunt materiale care intră în 
contact cu alimentele şi erau disponibile 
pe piaţă la …* se depun până la 1 
ianuarie 2017 cel târziu.

eliminat

Prin derogare de la articolul 17 alineatul 
(1), produsele biocide care reprezintă 
materiale care intră în contact cu 
alimente şi care erau disponibile pe piaţă 
la …*, pentru care a fost depusă o cerere 
în conformitate cu primul paragraf de la 
prezentul articol, pot fi puse la dispoziţie 
în continuare pe piaţă până la data 
deciziei de acordare a autorizaţiei. În 
cazul refuzului de a acorda o autorizaţie, 
astfel de produse biocide nu se mai pun la 
dispoziţie pe piaţă după trecerea unei 
perioade de 180 de zile de la o astfel 
de decizie.
Prin derogare de la articolul 17 
alineatului (1), produsele biocide care 
reprezintă materiale care intră în contact 
cu alimente şi care erau disponibile pe 
piaţă la …*, pentru care nu s-a depus o 
cerere în conformitate cu primul paragraf 
de la prezentul alineat, se pot pune la 
dispoziţie în continuare pe piaţă până la 
180 de zile de la data la care se face 
referire la primul paragraf de la prezentul 
articol. 
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(2) Eliminarea şi utilizarea stocurilor 
existente de produse biocide, care nu sunt 
autorizate pentru utilizarea respectivă de 
către autoritatea competentă sau de către 
Comisie, pot continua pentru perioada 
care survine ultima dintre perioada 365 
de zile de la data deciziei menţionate la 
alineatul (1) al doilea paragraf şi 
perioada de douăsprezece luni de la data 
menţionată la alineatul (1) 
al treilea paragraf.

Or. en

Justificare

Aceste măsuri tranzitorii privind materiale care intră în contact cu alimentele nu sunt 
necesare, întrucât materiale care intră în contact cu alimentele vor fi considerate articole 
tratate. Măsurile tranzitorii pentru articolele tratate, stabilite la articolul 93, se vor aplica 
materialelor care intră în contact cu alimentele. Acest amendament este de natură tehnică şi 
nu introduce în text modificări de fond. Amendamentul urmăreşte îmbunătăţirea consecvenţei 
(atât în cadrul textului, cât şi cu alte acte legislative), evitarea repetiţiei sau clarificarea sau 
simplificarea textului.

Amendamentul 75

Poziţia Consiliului
Articolul 95 – alineatul 1 – paragraful 3

Poziţia Consiliului Amendamentul

În scopul prezentului alineat şi pentru 
substanţele active existente care figurează 
în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 
1451/2007, dispoziţiile privind punerea în 
comun obligatorie a datelor, prevăzute la 
articolele 61 şi 62 din prezentul 
regulament, se aplică tuturor studiilor 
toxicologice şi ecotoxicologice incluse în 
dosar. Persoanei relevante i se solicită 
punerea în comun a datelor numai pentru 
acele date pe care nu le deţine deja.

În scopul prezentului alineat şi pentru 
substanţele active existente care figurează 
în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 
1451/2007, dispoziţiile privind punerea în 
comun a datelor, prevăzute la articolele 61, 
62 şi 63 din prezentul regulament, se aplică 
tuturor incluse în dosar. Persoanei 
relevante i se solicită punerea în comun a 
datelor numai pentru acele date pe care nu 
le deţine deja.

Or. en

Justificare
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Întrucât regulamentul nu conţine reguli privind comunicarea obligatorie a datelor, acest 
termen ar trebui eliminat. În plus, întrucât articolul 63 privind utilizarea datelor pentru 
cererile ulterioare prevede, de asemenea, un tip de comunicare a datelor, acest fapt ar trebui 
menţionat în regulament. Aceste dispoziţii ar trebui să se aplice şi studiilor într-un mod 
general.

Amendamentul 76

Poziţia Consiliului
Articolul 95 – alineatul 3 – paragraful 1

Poziţia Consiliului Amendamentul

(3) Cu începere de la ...,* produsele 
biocide care conţin o substanţă activă, în
cazul cărora nicio persoană relevantă nu 
este inclusă în lista menţionată la al doilea 
paragraf nu sunt puse la dispoziţie pe 
piaţă.

(3) Cu începere de la …*, un produs 
biocid nu poate fi introdus pe piaţă dacă 
fabricantul sau importatorul substanţei 
(substanţelor) active din compoziţia 
produsului sau, dacă este cazul, 
importatorul produsului biocid nu este
inclus în lista menţionată la al doilea 
paragraf.

Or. en

Justificare

Acest articol a fost modificat în mod substanţial de Consiliu. Actuala referire la o „persoană 
relevantă” nu este clară, iar amendamentul propus asigură clarificarea necesară. 

Amendamentul 77

Poziţia Consiliului
Anexa -I (nouă) 

Poziţia Consiliului Amendamentul

Anexa -I

Lista substanţelor active şi a cerinţelor 
privind includerea acestora în categoria 
produselor biocide
[Se reintroduce, în cuprinsul anexei -I 
(nouă), textul integral al anexei I din 
poziţia în primă lectură a Parlamentului 
(EP-PE-TC1-COD(2009)0076).]
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Or. en

Justificare

Substanţele active ar trebui să rămână incluse într-o anexă la regulament. Noua abordare 
propusă în textul Consiliului - prin care aceste substanţe ar face obiectul unor autorizări 
separate prin intermediul unor acte de punere în aplicare - nu este transparentă. În plus, 
abordarea propusă este inconsecventă cu dispoziţiile corespunzătoare de la articolul 27 
pentru includerea substanţelor active prin procedura simplificată, care ar fi în continuare 
reglementată prin intermediul actelor delegate.

Amendamentul 78

Poziţia Consiliului
Anexa I – Categoria 1 – 200-018-0 Acid lactic – Coloana 3 

Poziţia Consiliului Amendamentul

Concentraţie limitată pentru ca fiecare 
produs biocid să nu necesite clasificare în 
conformitate cu Directiva 1999/45/CE sau 
cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

eliminat

Or. en

Justificare

Textul „Concentraţie limitată pentru ca ... nr. 1272/2008” ar trebui eliminat din toate 
rubricile din coloana 3. Această „restricţie” este de natură să inducă în eroare, întrucât 
produsele biocide care conţin substanţe active enumerate în această anexă, indiferent de 
proprietăţile periculoase, încă pot face obiectul procedurii simplificate de autorizare conform 
articolului 24 (de exemplu cancerigen la o concentraţie mai mică de 0,1%).

Amendamentul 79

Poziţia Consiliului
Anexa I – Categoria 1 – 204-823-8 Acetat de sodiu – Coloana 3 

Poziţia Consiliului Amendamentul

Concentraţie limitată pentru ca fiecare 
produs biocid să nu necesite clasificare în 
conformitate cu Directiva 1999/45/CE sau 
cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

eliminat

Or. en
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Justificare

Textul „Concentraţie limitată pentru ca ... nr. 1272/2008” ar trebui eliminat din toate 
rubricile din coloana 3. Această „restricţie” este de natură să inducă în eroare, întrucât 
produsele biocide care conţin substanţe active enumerate în această anexă, indiferent de 
proprietăţile periculoase, încă pot face obiectul procedurii simplificate de autorizare conform 
articolului 24 (de exemplu cancerigen la o concentraţie mai mică de 0,1%).

Amendamentul 80

Poziţia Consiliului
Anexa I – Categoria 1 – 208-534-8 Benzoat de sodiu – Coloana 3

Poziţia Consiliului Amendamentul

Concentraţie limitată pentru ca fiecare 
produs biocid să nu necesite clasificare în 
conformitate cu Directiva 1999/45/CE sau 
cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

eliminat

Or. en

Justificare

Textul „Concentraţie limitată pentru ca ... nr. 1272/2008” ar trebui eliminat din toate 
rubricile din coloana 3. Această „restricţie” este de natură să inducă în eroare, întrucât 
produsele biocide care conţin substanţe active enumerate în această anexă, indiferent de 
proprietăţile periculoase, încă pot face obiectul procedurii simplificate de autorizare conform 
articolului 24 (de exemplu cancerigen la o concentraţie mai mică de 0,1%).

Amendamentul 81

Poziţia Consiliului
Anexa I – Categoria 1 – 201-766-0 Acid (+)-tartric – Coloana 3

Poziţia Consiliului Amendamentul

Concentraţie limitată pentru ca fiecare 
produs biocid să nu necesite clasificare în 
conformitate cu Directiva 1999/45/CE sau 
cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

eliminat

Or. en

Justificare



PE467.347v02-00 62/73 PR\874240RO.doc

RO

Textul „Concentraţie limitată pentru ca ... nr. 1272/2008” ar trebui eliminat din toate 
rubricile din coloana 3. Această „restricţie” este de natură să inducă în eroare, întrucât 
produsele biocide care conţin substanţe active enumerate în această anexă, indiferent de 
proprietăţile periculoase, încă pot face obiectul procedurii simplificate de autorizare conform 
articolului 24 (de exemplu cancerigen la o concentraţie mai mică de 0,1%).

Amendamentul 82

Poziţia Consiliului
Anexa I – Categoria 3 – 200-580-7 Acid acetic

Poziţia Consiliului

200-580-7 Acid acetic Concentraţie limitată pentru 
ca fiecare produs biocid să 
nu necesite clasificare în 
conformitate cu Directiva 
1999/45/CE sau cu 
Regulamentul (CE) nr. 
1272/2008.

Amendamentul

eliminat

Or. en

Justificare

Această substanţă activă nu întruneşte criteriile de excludere enumerate la articolul 27 
alineatul (2) (de ex. corosivitate pentru piele).

Amendamentul 83

Poziţia Consiliului
Anexa I – Categoria 3 – 201-176-3 Acid propionic

Poziţia Consiliului

201-176-3 Acid propionic Concentraţie limitată 
pentru ca fiecare produs 
biocid să nu necesite 
clasificare în conformitate 
cu Directiva 1999/45/CE 
sau cu Regulamentul (CE) 
nr. 1272/2008.
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Amendamentul

eliminat

Or. en

Justificare

Această substanţă activă nu întruneşte criteriile de excludere enumerate la articolul 27
alineatul (2) (de ex. corosivitate pentru piele).

Amendamentul 84

Poziţia Consiliului
Anexa I – Categoria 7 – 203-376-6 Citronelal

Poziţia Consiliului Amendamentul

203-376-6 Citronelal eliminat

Or. en

Justificare

Această substanţă activă nu întruneşte criteriile de excludere enumerate la articolul 27 
alineatul (2) (de ex. corosivitate pentru piele).

Amendamentul 85

Poziţia Consiliului
Anexa II – Titlul 1 – 3.9. a (nou) Extrapolare din datele referitoare la mamifere –
Coloana 1

Poziţia Consiliului Amendamentul

3.9.a. Extrapolare din datele referitoare la 
mamifere
Se extrag date din evaluarea toxicologică 
la mamifere. Se comunică efectul 
toxicologic pertinent cel mai sensibil pe 
termen lung pentru mamifere (NOAEL), 
exprimat în mg de substanţă compusă 
testată/kg masă corporală/zi.

Or. en
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Amendamentul 86

Poziţia Consiliului
Anexa II – Titlul 1 – 8.7. Toxicitate acută – Coloana 3

Poziţia Consiliului Amendamentul

În general, nu este necesar să se efectueze 
studiul/studiile în cazul în care:

În general, nu este necesar să se efectueze 
studiul/studiile în cazul în care:

– substanţa este clasificată ca fiind 
corosivă pentru piele.

– substanţa este clasificată ca fiind 
corosivă sau grav iritantă pentru piele.
Dacă totuşi se efectuează studii, nu se 
folosesc concentraţii corosive sau grav 
iritante pentru piele.

Or. en

Amendamentul 87

Poziţia Consiliului
Anexa II – Titlul 1 – 8.7.3. Toxicitate acută – pe cale cutanată – Coloana 1

Poziţia Consiliului Amendamentul

8.7.3. Pe cale cutanată 8.7.3. Pe cale cutanată
Testarea pe cale cutanată este adecvată 
în cazul în care:

Testarea pe cale cutanată este necesară 
numai dacă:

– inhalarea substanţei nu este probabilă;
sau

– inhalarea substanţei nu este probabilă;

– există probabilitatea unui contact cu 
pielea în timpul producţiei şi/sau al 
utilizării; sau

– există probabilitatea unui contact cu 
pielea în timpul producţiei şi/sau al
utilizării;

– proprietăţile fizico-chimice şi 
toxicologice sugerează o potenţială viteză 
semnificativă de absorbţie prin piele.

– proprietăţile fizico-chimice şi 
toxicologice sugerează o potenţială viteză 
semnificativă de absorbţie prin piele. şi
- rezultatele unui studiu privind 
penetrarea cutanată in vitro (OECD 
428) demonstrează un nivel ridicat al 
absorbţie cutanată şi al 
biodisponibilităţii.

Or. en
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Amendamentul 88

Poziţia Consiliului
Anexa II – Titlul 1 – 8.9. Toxicitatea la doză repetată – Coloana 1 - punctul (i)

Poziţia Consiliului Amendamentul

Toxicitatea la doză repetată Toxicitatea la doză repetată

(i) se constată toxicitate în urma testului de
toxicitate acută cutanată la doze mai mici 
decât în urma testului de toxicitate orală 
sau

(i) se constată toxicitate în urma unui test
de toxicitate acută cutanată la doze mai 
mici decât în urma testului de toxicitate 
orală sau

Or. en

Amendamentul 89

Poziţia Consiliului
Anexa II – Titlul 1 – 8.9. Toxicitatea la doză repetată – Coloana 3 – paragraful 1a (nou)

Poziţia Consiliului Amendamentul

Pentru reducerea testelor efectuate pe 
animale vertebrate şi, în special, a 
necesităţii realizării de studii separate 
pentru având ca obiect efecte individuale, 
la conceperea studiilor de toxicitate la 
doză repetată se ia în considerare 
posibilitatea explorării mai multor efecte 
în cadrul unui singur studiu.

Or. en

Amendamentul 90

Poziţia Consiliului
Anexa II – Titlul 1 – 8.10.1 – Coloana 1

Poziţia Consiliului Amendamentul

8.10.1. Studiu privind toxicitatea asupra 
dezvoltării prenatale, specia preferată este 
iepurele; calea preferată este calea de 
administrare orală.

8.10.1. Studiu privind toxicitatea asupra 
dezvoltării prenatale, specia preferată este 
iepurele; calea preferată este calea de 
administrare orală.
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Iniţial, studiul se efectuează pe o singură 
specie. Decizia privind necesitatea de a 
efectua studii suplimentare pe o a doua 
specie (şobolan) sau studii mecanistice ar 
trebui să se bazeze pe rezultatul primului 
test şi pe toate celelalte date disponibile 
relevante.

Iniţial, studiul se efectuează pe o singură 
specie.

Or. en

Amendamentul 91

Poziţia Consiliului
Anexa II – Titlul 1 – 8.10.2 – Coloana 1

Poziţia Consiliului Amendamentul

8.10.2. Studiu pe două generaţii privind 
toxicitatea asupra reproducerii, la şobolan, 
calea preferată fiind calea de administrare 
orală.

8.10.2. Studiu pe două generaţii privind 
toxicitatea asupra reproducerii, la şobolan, 
calea preferată fiind calea de administrare 
orală.

Eventuala utilizare a unui alt test de 
toxicitate asupra reproducerii trebuie 
justificată.

Eventuala utilizare a unui alt test de 
toxicitate asupra reproducerii trebuie 
justificată. Dacă se adoptă la nivelul UE 
un studiu extins de toxicitate pentru 
reproducere la o generaţie, acesta trebuie 
considerat alternativă la studiul pe mai 
multe generaţii.

Or. en

Amendamentul 92

Poziţia Consiliului
Anexa II – Titlul 1 – 8.10.3 – Coloana 1

Poziţia Consiliului Amendamentul

k 8.10.3. Studiu suplimentar privind 
toxicitatea asupra dezvoltării prenatale. 
Decizia privind necesitatea de a efectua 
studii suplimentare pe o a doua specie sau 
studii mecanistice ar trebui să se bazeze 
pe rezultatul primului test (8.10.1) şi pe 
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toate celelalte date disponibile relevante 
(în special pe studiile de toxicitate asupra 
reproducerii la rozătoare). Specia 
preferată este şobolanul, calea de 
administrare orală. 

Or. en

Amendamentul 93

Poziţia Consiliului
Anexa II – titlul 1 – 8.13.2. Neurotoxicitate, inclusiv neurotoxicitatea asupra dezvoltării 
– Coloana 1 – titlu

Poziţia Consiliului Amendamentul

8.13.2. Neurotoxicitate, inclusiv 
neurotoxicitatea asupra dezvoltării

8.13.2. Neurotoxicitate

Or. en

Justificare

Testarea neurotoxicităţii asupra dezvoltării este necesară în condiţiile clar definite în text.

Amendamentul 94

Poziţia Consiliului
Anexa II – titlul 1 – punctul 8.13.4. Imunotoxicitate, inclusiv imunotoxicitatea asupra 
dezvoltării – Coloana 1 – titlu

Poziţia Consiliului Amendamentul

8.13.4. Imunotoxicitate, inclusiv
imunotoxicitatea asupra dezvoltării

8.13.4. Imunotoxicitatea

Or. en

Justificare

Testarea neurotoxicităţii asupra dezvoltării este necesară în condiţiile clar definite în text.
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Amendamentul 95

Poziţia Consiliului
Anexa III – titlul 1 – punctul 8.5.4. – Coloana 1

Poziţia Consiliului Amendamentul

8.5.4. Pentru produsele biocide care 
urmează a fi autorizate în vederea utilizării 
împreună cu alte produse biocide, ar trebui 
să se ia în considerare testarea 
combinaţiilor de produse pentru toxicitate
cutanată acută şi pentru iritaţie cutanată 
şi oculară.

8.5.4. Pentru produsele biocide care 
urmează a fi autorizate în vederea utilizării 
împreună cu alte produse biocide, se 
evaluează riscurile pentru sănătatea 
umană şi mediu care provin din utilizarea 
acestor combinaţii de produse. În unele 
cazuri, de exemplu în situaţia în care nu 
sunt disponibile date valide de tipul celor 
prevăzute în coloana 3, acestea ar putea 
necesita realizarea unui număr limitat de 
studii de toxicitate acută cu utilizarea 
combinaţiilor între aceste produse.

Or. en

Amendamentul 96

Poziţia Consiliului
Anexa III – titlul 1 – 8.7 – Coloana 1

Poziţia Consiliului Amendamentul

8.7. Date toxicologice disponibile, 
referitoare la:

8.7. Date toxicologice disponibile, 
referitoare la:

– coformulanţi [de exemplu o 
substanţă(substanţe) care prezintă motive 
de îngrijorare], sau

– coformulanţi [de exemplu o 
substanţă(substanţe) care prezintă motive 
de îngrijorare], sau

– un amestec în compoziţia căruia intră o 
substanţă(substanţe) care prezintă motive 
de îngrijorare

– un amestec în compoziţia căruia intră o 
substanţă(substanţe) care prezintă motive 
de îngrijorare

– Dacă nu sunt disponibile nici un fel de 
date, atunci se efectuează testul (testele) 
adecvat(e), descris(e) la anexa II pentru 
coformulanţi [de exemplu o 
substanţă(substanţe) care prezintă motive 
de îngrijorare] sau un amestec în 
compoziţia căruia intră o 
substanţă(substanţe) care prezintă motive 
de îngrijorare

Dacă nu sunt disponibile suficiente date 
pentru coformulant (coformulanţi) şi nu 
pot fi deduse prin extrapolarea sau alte 
metode acceptate care nu presupun teste, 
atunci se efectuează testul (testele) 
punctual(e) acut(e) descris(e) în anexa II
pentru  substanţa (substanţele) cu risc sau 
un amestec în compoziţia căruia intră o 
substanţă (substanţe) cu risc.
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Or. en

Amendamentul 97

Poziţia Consiliului
Anexa III – Titlul 1 – 9.3. Efecte asupra altor organisme specifice nevizate (floră şi 
faună) care ar putea fi expuse riscului – Coloana 3

Poziţia Consiliului Amendamentul

Datele pentru evaluarea pericolelor 
pentru animalele sălbatice se extrag din 
evaluarea toxicologică la mamifere,

Or. en

Amendamentul 98

Poziţia Consiliului
Anexa III – Titlul 2 – 8.8. – Coloana 1

Poziţia Consiliului Amendamentul

Studii suplimentare privind asocierile de 
produse biocide

Studii suplimentare privind asocierile de 
produse biocide

Pentru produsele biocide care urmează a 
fi autorizate în vederea utilizării împreună 
cu alte produse biocide, amestecul de 
produse trebuie, dacă este posibil, testat 
pentru toxicitate cutanată acută şi, dacă 
este cazul, pentru iritaţie cutanată şi 
oculară

Pentru produsele biocide care urmează a 
fi autorizate în vederea utilizării împreună 
cu alte produse biocide, se evaluează 
riscurile pentru oameni şi mediu care 
provin din utilizarea acestor combinaţii de 
produse. În unele cazuri, de exemplu în 
situaţia în care nu sunt disponibile date 
valide de tipul celor prevăzute în coloana 
3, acestea ar putea necesita realizarea 
unui număr limitat de studii de toxicitate 
acută cu utilizarea combinaţiilor între 
aceste produse.

Or. en
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Amendamentul 99

Poziţia Consiliului
Anexa III – Titlul 2 – 9.3. Efecte asupra altor organisme specifice nevizate (floră şi 
faună) care ar putea fi expuse riscului – Coloana 3

Poziţia Consiliului Amendamentul

Datele pentru evaluarea pericolelor 
pentru animalele sălbatice se extrag din 
evaluarea toxicologică la mamifere,

Or. en

Amendamentul 100

Poziţia Consiliului
Anexa V – Grupa principală 1: Dezinfectanţi – Tipul de produse 2 – paragraful 5a (nou)

Poziţia Consiliului Amendamentul

Aceste tipuri de produse exclud produsele 
de curăţare fără efect biocid, inclusiv 
detergenţii lichizi, pulberile şi produsele 
similare pentru spălat. 

Or. de

Justificare

Clarificare menită să asigure că detergenţii şi produsele de curăţat care conţin, de exemplu, 
acizi (pentru eliminarea calcarului), baze (pentru eliminarea grăsimilor), agenţi oxidanţi 
(pentru decolorarea petelor) sau alcool (ca solvent) nu necesită autorizare ca produse 
biocide. Substanţele menţionate pot avea un efect secundar biocid.

Amendamentul 101

Poziţia Consiliului
Anexa V – Grupa principală 2: Conservanţi – Tipul de produse 9 – paragraful 1a (nou)

Poziţia Consiliului Amendamentul

Acest tip de produse include agenţi care 
inhibă depunerea de microorganisme (de 
exemplu germeni patogeni sau germeni 
generatori de mirosuri) pe suprafaţa 
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materialelor şi prin urmare împiedică sau 
evită dezvoltarea mirosurilor şi/sau oferă 
alte tipuri de avantaje.

Or. en

Justificare

Dacă textilele sunt tratate cu ajutorul biocidelor, principalul motiv nu este protecţia fibrelor, 
ci împiedicarea depunerii de microorganisme pe suprafaţa textilelor. 
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EXPUNERE DE MOTIVE

Raportoarea salută faptul că în poziţia sa în primă lectură cu privire la propunerea de 
Regulament privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide Consiliul a 
preluat aproape jumătate din amendamentele propuse de Parlament. Cu toate acestea, 
raportoarea consideră că sunt încă necesare o serie de îmbunătăţiri substanţiale pentru 
atingerea obiectivelor stabilite, precum eliminarea deficienţelor din actuala directivă 98/8/CE, 
îmbunătăţirea procedurii de autorizare şi simplificarea procesului decizional, asigurând, în 
acelaşi timp, dezvoltarea în continuare a unui înalt nivel de protecţie. Aceste îmbunătăţiri 
includ, de exemplu, autorizarea familiilor de produse şi a mărcilor comerciale.

Raportoarea regretă că poziţia comună conţine multe inconsecvenţe şi contradicţii, care acum 
trebuie rectificate de către Parlament, şi critică restructurarea arbitrară a articolelor. 
Astfel, multe amendamente sunt de natură tehnică şi conţin schimbări de fond ale textului. În 
schimb, ele au ca scop îmbunătăţirea consecvenţei (atât în cadrul textului, cât şi cu alte acte 
legislative ale UE), eliminarea duplicării dispoziţiilor de drept şi simplificarea textului. 

Din raţiuni legate de concurenţă şi de piaţa internă, se impune o reglementare mai clară şi 
transparentă a taxelor pentru Agenţie şi pentru statele membre.

Raportoarea salută faptul că substanţele active pentru produse biocide supuse procedurii de 
autorizare simplificate sunt acum enumerate în anexa la regulament. Totuşi, această anexă nu 
ar trebui să se limiteze numai la această grupă specială de produse, ci ar trebui reglementată 
prin acte delegate autorizarea tuturor substanţelor active. 

În ceea ce priveşte solicitările de informaţii pentru substanţe active şi produse biocide, ar 
trebui utilizate posibilităţile noi importante pentru evitarea testelor pe animale. 

Produsele tratate necesită o reglementare clară, însă trebuie să evite marcarea produselor 
biocide care nu fac parte din conţinutul produsului final. De asemenea, trebuie evitată 
duplicarea normelor cu alte acte legislative în ceea ce priveşte etichetarea. 

Introducerea unei autorizaţii comunitare reprezintă un important pas înainte în direcţia 
realizării unei pieţe europene armonizate pentru produsele biocide. Acesta este cel mai bun şi 
cel mai eficient sistem pentru creşterea disponibilităţii acestor produse, pentru stimularea 
inovării şi pentru crearea de valoare adăugată pentru sănătatea umană şi ocrotirea naturii. Un 
sistem central de autorizare va avea, de asemenea, un efect pozitiv clar asupra pieţei interne, 
facilitând realizarea unor evaluări consecvente şi o aplicare unitară a cerinţelor în toate statele 
membre. Nu în ultimul rând, aceasta va conduce la îmbunătăţirea protecţiei consumatorilor. 
Pentru a ţine seama de volumul de muncă actual al ECHA şi de progresul, din păcate lent, al 
evaluării substanţelor active, raportoarea propune introducerea treptată a autorizaţiei la nivelul 
Uniunii. 

Pentru o utilizare sigură a produselor biocide, este necesar ca, la fel ca în cazul directivei-
cadru privind utilizarea durabilă a pesticidelor, să existe o directivă-cadru privind utilizarea 
durabilă a produselor pesticide, pentru ca utilizatorii profesionişti şi consumatorii de produse 
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biocide să fie informaţi cu privire la modul de utilizare în siguranţă a acestora şi la 
alternativele compatibile. Acest obiectiv ar trebui, în orice caz, să includă formarea 
grupurilor-ţintă relevante, cel puţin din rândul utilizatorilor profesionişti. 


