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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta iz prve obravnave z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta 
in Sveta o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov
(0000/2011 – C7-0000/2011 – 2099/0076(COD))

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju stališča Sveta iz prve obravnave (0000/2011 – C7-0000/2011),

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 17. februarja 
20101,

– ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi2 o predlogu Komisije Evropskemu 
parlamentu in Svetu (COM(2099)0267),

– ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 66 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane (A7-0000/2011)

1. sprejme stališče v drugi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

                                               
1 UL C 347, 18. 12. 2010, str. 62.
2 Sprejeta besedila, 22. 9. 2010, P7_TA-PROV(2010)0333.
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Predlog spremembe 1

Stališče Sveta
Uvodna izjava 10

Stališče Sveta Predlog spremembe

(10) Zaradi zagotavljanja pravne varnosti 
je treba na ravni Unije izdelati seznam 
aktivnih snovi, ki so odobrene za uporabo 
v biocidnih proizvodih. Predpisati bi bilo 
treba postopek ocenjevanja, ali se neka 
aktivna snov lahko vključi na ta seznam ali 
ne. Določiti bi bilo treba informacije, ki bi 
jih zainteresirane strani morale predložiti v 
podporo odobritve aktivne snovi in njene 
vključitve na ta seznam. 

(10) Zaradi zagotavljanja pravne varnosti 
in preglednosti je treba na ravni Unije v 
okviru te uredbe voditi seznam aktivnih 
snovi, ki so odobrene za uporabo v 
biocidnih proizvodih. Predpisati bi bilo 
treba postopek ocenjevanja, ali se neka 
aktivna snov lahko vključi na ta seznam ali 
ne. Določiti bi bilo treba informacije, ki bi 
jih zainteresirane strani morale predložiti v 
podporo odobritve aktivne snovi in njene 
vključitve na ta seznam. 

Or. en

Obrazložitev

Aktivne snovi bi morale biti še naprej vključene v  prilogo k uredbi. Nov pristop, predlagan v 
besedilu Sveta, na podlagi katerega bi bile snovi predmet ločenih odobritev na podlagi 
izvedbenih aktov, je premalo pregleden.

Predlog spremembe2

Stališče Sveta
Uvodna izjava 71

Stališče Sveta Predlog spremembe

Komisija bi morala sprejeti nemudoma 
veljavne delegirane akte, kadar v 
utemeljenih primerih v zvezi z 
omejevanjem aktivne snovi v Prilogo I ali 
odstranitvijo aktivne snovi iz navedene 
Priloge to zahtevajo izredno nujni razlogi.

črtano

Or. en

Obrazložitev
Ta uvodna izjava ne ustreza novim standardnim določbam o delegiranih aktih, zato jo je 



PR\874240SL.doc 7/66 PE467.347v02-00

SL

treba črtati.

Predlog spremembe 3

Stališče Sveta
Člen 2 – odstavek 2 – točka j a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(ja) Direktive Sveta 98/83/ES z dne 3. 
novembra 1998 o kakovosti vode, 
namenjene za prehrano ljudi1;
_____________

1 UL L 111, 20.4.2001, str. 31.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog  spremembe uvaja sklicevanje na Direktivo 98/83/ES o pitni vodi. Direktiva o pitni 
vodi mora ostati glavni pravni akt o biocidnih proizvodih, ki se uporabljajo za obdelavo pitne 
vode. V skladu s členoma 7 in 10 te direktive se biocidni proizvodi za razkuževanje vode, ki so 
dani v promet ali proizvedeni na kraju samem, potrdi in odobri na nacionalni ravni. Da bi 
preprečili podvajanje pri sredstvih za razkuževanje pitne vode, ki so proizvedena na kraju 
samem in imajo dovoljenje nacionalnih zdravstvenih organov, ni treba izvesti postopka izdaje 
dovoljenj iz  nove uredbe.

Predlog spremembe 4

Stališče Sveta
Člen 2 – odstavek 2a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

2a. Komisijo se na zahtevo države članice 
v skladu s členom 82 pooblasti za sprejetje 
delegiranih aktov, s katerimi določi, ali je 
določen proizvod ali skupina proizvodov 
biocidni proizvod ali tretirani izdelek ali 
nič od navedenega. 

Or. en

Obrazložitev
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Vprašanje razširitve področja uporabe uredbe, da bi ta zajemala dodatne posebne preizvode 
ali skupine proizvodov, je ukrep splošne uporabe, namenjen za dopolnitev osnovnega akta, in 
bi zato moralo biti predmet delegiranih, ne pa izvedbenih aktov. Poleg tega mora biti  
določba o področju uporabe uredbe vključena v člen 2 (in ne 3) te uredbe. 

Predlog spremembe 5

Stališče Sveta
Člen 3 – odstavek 1 – točka p

Stališče Sveta Predlog spremembe

(p) "imetnik dovoljenja" pomeni osebo, ki 
je odgovorna za dostopnost biocidnega 
proizvoda na trgu v določeni državi članici 
ali Uniji in ki je navedena na dovoljenju.
Če oseba, ki je odgovorna za dajanje 
biocidnega proizvoda na trg, nima sedeža 
v Uniji, je imetnik dovoljenja oseba s 
sedežem v Uniji, ki jo je oseba, odgovorna 
za dajanje na trg, s pisnim pooblastilom 
imenovala za imetnika dovoljenja in ki je 
to imenovanje pisno potrdila;

(p) "imetnik dovoljenja" pomeni osebo, ki 
ima sedež v Uniji in je odgovorna za 
dajanje biocidnega proizvoda na trg v 
določeni državi članici ali Uniji in ki je 
navedena na dovoljenju.

Or. en

Obrazložitev
Nova opredelitev, ki jo je uvedel Svet, je po nepotrebnem zapletena. Predlog spremembe je 
tehnične narave in ne uvaja bistvenih sprememb v besedilo. Namen je izboljšati skladnost 
(tako znotraj besedila kot tudi z drugimi deli zakonodaje) ter preprečiti ponavljanje ali 
pojasniti ali poenostaviti besedilo.

Predlog spremembe 6

Stališče Sveta
Člen 3 – odstavek 1 – točka m

Stališče Sveta Predlog spremembe

m) "nacionalno dovoljenje" pomeni 
upravni akt, s katerim pristojni organ 
države članice dovoli dostopnost na trgu in 
uporabo biocidnega proizvoda na njenem 
ozemlju ali delu njenega ozemlja;

m) "nacionalno dovoljenje" pomeni 
upravni akt, s katerim pristojni organ 
države članice dovoli dostopnost na trgu in 
uporabo biocidnega proizvoda ali družine 
biocidnih proizvodov na njenem ozemlju 
ali delu njenega ozemlja;
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Or. de

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da se lahko nacionalno dovoljenje izda tako za posamezen biocidni 
proizvod kot tudi za družino biocidnih proizvodov.

Predlog spremembe 7

Stališče Sveta
Člen 3 – odstavek 1 – točka s

Stališče Sveta Predlog spremembe

(s) "družina biocidnih proizvodov" pomeni 
skupino biocidnih proizvodov za podobno 
uporabo, katerih aktivne snovi imajo enake 
specifikacije, in z določenimi odstopanji v 
njihovi sestavi, ki ne vplivajo škodljivo na 
raven tveganja ali znatno ne zmanjšajo 
učinkovitosti teh proizvodov;

(s) "družina biocidnih proizvodov" pomeni 
skupino biocidnih proizvodov za podobno 
uporabo, katerih aktivne snovi imajo enake 
specifikacije, in z določenimi odstopanji v 
njihovi sestavi v primerjavi z referenčnim 
biocidnim proizvodom iz te skupine, ki 
vsebuje iste aktivne snovi istih 
specifikacij, če dovoljena določena 
odstopanja ne vplivajo škodljivo na raven 
tveganja ali znatno ne zmanjšajo 
učinkovitosti teh proizvodov;

Or. en

Predlog spremembe 8

Stališče Sveta
Člen 3 – odstavek 1 – točka v

Stališče Sveta Predlog spremembe

(v) "materiali, ki so v stiku z živili" 
pomenijo kateri koli material ali izdelek iz 
člena 1(2) Uredbe (ES) št. 1935/2004 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 
oktobra 2004 o materialih in izdelkih, 
namenjenih za stik z živili;

črtano

Or. en

Obrazložitev
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Opredelitev "materiala za stik z živili" ni potrebna, saj se bo material za stik z živili 
obravnaval kot tretirani izdelki.

Predlog spremembe 9

Stališče Sveta
Člen 3 – odstavek 1 – točka aa

Stališče Sveta Predlog spremembe

(aa) "nanomaterial" pomeni nanomaterial, 
kakor je opredeljen v Priporočilu
Komisije 20../…/ES z dne … … … o 
opredelitvi nanomaterialov;

(aa) "nanomaterial" pomeni vsako
namensko proizvedeno snov, pri kateri 
velikost ene ali več dimenzij znaša 100 nm 
ali manj ali ki je v notranjosti ali na 
površini sestavljena iz ločenih 
funkcionalnih delov, od katerih imajo 
številni eno ali več dimenzij velikosti 
100 nm ali manj, vključno s strukturami, 
aglomerati ali agregati, katerih velikost 
lahko presega 100 nm, vendar ohranijo 
lastnosti, značilne za nanomerilo.
Lastnosti, ki so značilne za nanomerilo, 
vključujejo:

(i) lastnosti v zvezi z veliko specifično 
površino obravnavanih materialov in/ali

(ii) posebne fizikalno-kemijske lastnosti, ki 
se razlikujejo od lastnosti enakega 
materiala, ki nima nanooblike.
Ob začetku veljavnosti Priporočila
Komisije 20../…/ES z dne … … … o 
opredelitvi nanomaterialov se ta 
opredelitev nadomesti z opredelitvijo iz te 
uredbe;

Or. en

Obrazložitev

Ponovna vložitev stališča iz prve obravnave.
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Predlog spremembe 10

Stališče Sveta
Člen 3 – odstavek 1 – točka ad a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

ada) „poklicni uporabnik“ vsaka fizična 
ali pravna oseba, ki v svoji poklicni 
dejavnosti uporablja biocidne pripravke; 

Or. de

Obrazložitev
Obnovitev stališča iz prve obravnave.

Predlog spremembe 11

Stališče Sveta
Člen 3 – odstavek 3

Stališče Sveta Predlog spremembe

Na zahtevo države članice lahko Komisija 
v skladu s postopkom pregleda iz člena 
81(3) z izvedbenimi akti odloči, ali je 
določen proizvod ali skupina proizvodov 
bodisi biocidni proizvod ali tretirani 
izdelek ali nič od navedenega. 

črtano

Or. en

Obrazložitev
Glej predlog spremembe k členu 2, odstavek 2 a (novo). Določba o področju uporabe mora 
biti vključena v člen 2, ne člen 3 uredbe. Poleg tega morajo biti tovrstni ukrepi zajeti v 
delegiranih in  ne v izvedbenih aktih. 

Predlog spremembe 12

Stališče Sveta
Člen 4 – odstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. Aktivna snov se odobri za začetno 
obdobje največ 10 let, če se lahko 
pričakuje, da vsaj en biocidni proizvod, ki 

1. Aktivna snov se vključi v Prilogo -I za 
začetno obdobje največ 10 let, če med 
biocidnimi proizvodi, ki to aktivno snov
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to aktivno snov vsebuje, izpolnjuje merila 
iz točke (b) člena 18(1), ob upoštevanju 
dejavnikov iz člena 18(2) in (5).

vsebujejo, vsaj eden izpolnjuje pogoje iz 
točke (b) člena 18(1) ob upoštevanju 
dejavnikov iz člena 18 (2) in (5).

(Opomba: Predlog spremembe velja za 
celotno besedilo. Če bo sprejet, bo treba 
omembo „odobritve aktivne snovi“ 
nadomestiti z „vključitvijo aktivnih snovi v 
Prilogo -I“, omembo „odobritve“ bo treba 
nadomestiti z „vključitvijo v prilogo -I“ 
itd., omembo „se odobri“ bo treba 
nadomestiti z „se vključi v prilogo -I“ itd. 
po vsem besedilu.)

Or. en

Obrazložitev

Aktivne snovi bi se morale ohraniti v prilogi k uredbi. Nov pristop, predlagan v besedilu 
Sveta, na podlagi katerega bi bile snovi predmet ločenih odobritev na podlagi izvedbenih 
aktov, je premalo pregleden. Poleg tega ni skladen z ustreznimi določbami v členu 27 o 
vključitvi aktivnih snovi v okviru poenostavljenega postopka, ki bi bila še naprej regulirana 
na podlagi delegiranih aktov.

Predlog spremembe 13

Stališče Sveta
Člen 4 – odstavek 3 – točka ga (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(ga) datum vključitve v Prilogo -I;

Or. en

Obrazložitev

To so pomembne informacije o aktivni snovi in njeni odobritvi ali vključitvi, zato jih je treba 
vključiti kot pogoj za odobritev ali vključitev.
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Predlog spremembe 14

Stališče Sveta
Člen 6 – odstavek 4

Stališče Sveta Predlog spremembe

4. Za določitev enotnih pogojev za 
uporabo točke (a) odstavka 2 Komisija z 
izvedbenimi akti določi, v katerih 
okoliščinah bi bila zaradi izpostavljenosti, 
povezane s predlagano uporabo, 
utemeljena prilagoditev zahtev glede 
podatkov iz točk (a) in (b) odstavka 1. Ti 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 81(3). 

4. Komisijo se pooblasti za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 82 s 
prilagoditvijo meril, ki opredeljujejo, kaj 
je ustrezna utemeljitev za prilagoditev 
podatkov, ki se zahtevajo v skladu z 
odstavkom 1 pod pogoji iz točke (a) 
odstavka 2.

Or. en

Obrazložitev

To je določba splošne uporabe, namenjena za dopolnitev osnovnega akta, zato bi morala biti 
predmet delegiranih, ne pa izvedbenih aktov.

Predlog spremembe 15

Stališče Sveta
Člen 7 – odstavek 3 – pododstavek 2 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

Ko agencija sprejme vlogo, ocenjevalni 
pristojni organ čim prej obvesti vlagatelja 
o pristojbinah iz člena 79(2) in zavrne 
vlogo, če vlagatelj ne plača pristojbin v 60 
dneh.

Or. en

Obrazložitev
Besedilo Sveta ne upošteva sprememb člena 79, na podlagi katerih so sedaj pristojbine 
razdeljene na pristojbine za agencijo in na pristojbine za ocenjevalni organ. Zaradi 
skladnosti ni razloga, da bi bil rok plačila pristojbin ocenjevalnemu pristojnemu organu 
krajši ali daljši od roka plačila pristojbin agenciji. Predlog spremembe je tehnične narave in 
ne uvaja bistvenih sprememb v besedilo. Namen je izboljšati skladnost (tako znotraj besedila 
kot tudi z drugimi deli zakonodaje) in pojasniti besedilo.
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Predlog spremembe 16

Stališče Sveta
Člen 7 – odstavek 4 – pododstavek 3 

Stališče Sveta Predlog spremembe

Če vlagatelj zahtevanih informacij ne 
predloži v roku, ocenjevalni pristojni organ 
vlogo zavrne in o tem ustrezno obvesti 
vlagatelja in Agencijo. V takšnih primerih 
se del pristojbine, plačane v skladu s 
členom 79, povrne.

Če vlagatelj zahtevanih informacij ne 
predloži v roku, ocenjevalni pristojni organ 
vlogo zavrne in o tem ustrezno obvesti 
vlagatelja in Agencijo. V takšnih primerih 
se del pristojbine, plačane v skladu s
členom 79(1) in 79(2), povrne.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo Sveta ne upošteva sprememb člena 79, na podlagi katerih so sedaj pristojbine 
razdeljene na pristojbine za agencijo in pristojbine za ocenjevalni organ. Predlog spremembe 
je tehnične narave in ne uvaja bistvenih sprememb v besedilo. Namen je izboljšati skladnost 
(tako znotraj besedila kot tudi z drugimi deli zakonodaje) ter preprečiti ponavljanje ali 
pojasniti ali poenostaviti besedilo.

Predlog spremembe 17

Stališče Sveta
Člen 9 – odstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

Komisija ob prejemu mnenja Agencije iz 
člena 8(4) bodisi:

Komisija ob prejemu mnenja Agencije iz 
člena 8(4) z delegiranimi akti in v skladu s 
členom 82 sprejme odločitev o vključitvi 
aktivne snovi v Prilogo -I.

(a) sprejme izvedbeno uredbo o odobritvi
aktivne snovi in o pogojih za to odobritev, 
vključno z datumi odobritve in poteka 
odobritve; ali
(b) v primerih, ko zahteve iz člena 4(1) ali, 
kadar je ustrezno, člena 5(2) niso 
izpolnjene, ali kadar potrebne informacije 
in podatki niso bili predloženi v 
predpisanem roku, sprejme izvedbeni 
sklep, da se aktivna snov ne odobri.
Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
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postopkom pregleda iz člena 81(3).

Or. en

Obrazložitev

Glej tudi predlog spremembe k členu 4(1). Aktivne snovi bi se morale ohraniti v prilogi k 
uredbi. Predlagani pristop, na podlagi katerega bi bile snovi predmet ločenih odobritev na 
podlagi izvedbenih aktov, je premalo pregleden. Poleg tega je vključitev aktivnih snovi ukrep 
splošnega obsega, ki dopolnjuje osnovni akt, zato bi morala biti urejena z delegiranimi in ne z 
izvedbenimi akti (v skladu s pristopom iz člena 27 za odobritev aktivnih snovi s 
poenostavljenim postopkom).

Predlog spremembe 18

Stališče Sveta
Člen 9 – odstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Odobrene aktivne snovi se vključijo na 
seznam odobrenih aktivnih snovi Unije. 
Komisija seznam posodablja in ga v 
elektronski obliki da na razpolago 
javnosti.

črtano

(Opomba: Predlog spremembe velja za 
celotno besedilo. Če bo sprejet, bo treba 
vsa sklicevanja na člen 9(2), omembe 
seznama, sestavljenega v skladu s členom 
9(2) in seznama iz člena 9(2), zamenjati z 
omembo Priloge -I.)

Or. en

Obrazložitev

Glej  predloge sprememb, povezane s členom 4(1) in členom 9(1). Zaradi pravne varnosti in 
preglednosti bi se morale aktivne snovi ohraniti v prilogi k uredbi in ne v ločenem dokumentu, 
ki ni del uredbe. To zagotovlja tudi stalno posodabljanje in spreminjanje uredbe (samodejno 
ob vključitvi aktivne snovi), zato je ločen seznam odveč. 
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Predlog spremembe 19

Stališče Sveta
Člen 14 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

Potem ko je agencija sprejela vlogo, 
ocenjevalni pristojni organ čim prej 
obvesti vlagatelja o pristojbinah, ki se 
plačujejo na podlagi člena 79(2), in 
zavrne vlogo, če vlagatelj ne plača 
pristojbin v 60 dneh. 

Or. en

Obrazložitev

Novo besedilo upošteva besedilo člena 79, po katerem je treba eno pristojbino plačati 
agenciji, ločeno pristojbino pa ocenjevalnemu pristojnemu organu. Zaradi skladnosti ni 
razloga, da bi bil rok plačila pristojbin ocenjevalnemu pristojnemu organu krajši ali daljši od 
roka plačila pristojbin agenciji. Predlog spremembe je tehnične narave in ne uvaja bistvenih 
sprememb v besedilo. Namen je izboljšati skladnost (tako znotraj besedila kot tudi z drugimi 
deli zakonodaje) in pojasniti besedilo.

Predlog spremembe 20

Stališče Sveta
Člen 14 – odstavek 4

Stališče Sveta Predlog spremembe

4. Komisija ob prejemu mnenja Agencije 
sprejme:

4. Komisija ob prejemu mnenja Agencije z 
delegiramini akti in v skladu s členom 82 
sprejme odločitev o obnovitvi vključitve 
aktivne snovi v Prilogo -I za eno ali več 
vrst proizvodov. Če se odobritev obnovi, 
bodo v odločitvi navedeni pogoji 
obnovitve.

(a) izvedbeno uredbo o podaljšanju 
odobritve aktivne snovi za eno ali več vrst 
proizvodov in o pogojih za to podaljšanje; 
ali
(b) izvedbeni sklep, da se odobritev 
aktivne snovi ne obnovi.
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Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 81(3).
Uporablja se člen 9(2).

Or. en

Obrazložitev
V zvezi s prvotno vključitvijo ali odobritvijo (glej predlog spremembe za člen 9(1)), je 
odločitev o obnovitvi vključitve aktivne snovi ukrep splošne uporabe, ki dopolnjuje osnovni 
akt, in bi zato moral biti predmet delegiranih, ne pa izvedbenih aktov.

Predlog spremembe 21

Stališče Sveta
Člen 14 – odstavek 6

Stališče Sveta Predlog spremembe

6. Če Komisija odloči, da odobritve 
aktivne snovi za eno ali več vrst 
proizvodov ne obnovi, lahko odobri 
prehodno obdobje za odstranitev, 
dostopnost na trgu in uporabo obstoječih 
zalog zadevnih vrst biocidnih proizvodov, 
ki vsebujejo to aktivno snov.

6. Če Komisija odloči, da vključitve
aktivne snovi v Prilogo I za eno ali več 
vrst proizvodov ne obnovi ali jo spremeni, 
države članice ali, v primeru dovoljenja 
Unije, Komisija, prekličejo ali, kjer je 
potrebno, spremenijo dovoljenja biocidnih 
proizvodov, ki vsebujejo to aktivno snov. 
V skladu s tem se uporablja člen 51.

Prehodno obdobje ne sme presegati 180 
dni za dostopnost na trgu in dodatnih 
največ 180 dni za odstranitev in uporabo 
obstoječih zalog zadevnih vrst biocidnih 
proizvodov, ki vsebujejo to aktivno snov.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s členom 14(4) predloga Sveta lahko Komisija zavrne obnovitev odobritve, obnovi 
odobritev ali jo obnovi v spremenjeni obliki pod novimi pogoji. Ob uporabi tretje možnosti se 
prvotna odobritev spremeni, zato je pomembno, da se to omeni na tem mestu.
Sedanja različica besedila ne omenja, kaj se zgodi v primeru negativne odločitve Komisije 
glede obnovitve. Zato je pomembno, da se opišejo koraki med odločitvijo o neobnovitvi ali 
omejitvi in prehodnim obdobjem.
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Predlog spremembe 22

Stališče Sveta
Člen 15 – odstavek 1 – pododstavka 1 in 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

Kadar so ti znaki potrjeni, Komisija v 
skladu postopkom pregleda iz člena 81(3)
sprejme izvedbeno uredbo o spremembi 
pogojev za odobritev aktivne snovi ali o 
preklicu odobritve. Ta izvedbena uredba 
se sprejme v skladu s postopkom pregleda 
iz člena 81(3). Uporablja se člen 9(2).
Komisija ustrezno obvesti prvotnega 
vlagatelja ali vlagatelje vloge za odobritev.

Kadar so ti znaki potrjeni, Komisija 
sprejme delegirane akte v skladu s členom 
82 o spremembi pogojev za vključitev 
aktivne snovi v Prilogo -I ali o preklicu 
vključitve. Komisija ustrezno obvesti 
prvotnega vlagatelja ali vlagatelje za 
vključitev v Prilogo -I, da izvaja pregled in 
bo dala vlagateljem možnost predložitve 
pripomb. Komisija te pripombe ustrezno 
upošteva pri pregledu.

Or. en

Obrazložitev
Sprememba pogojev odobritve ali vključitve aktivne slovi v uredbo je ukrep splošne uporabe, 
ki dopolnjuje osnovni akt in bi zato moral biti predmet delegiranih, ne pa izvedbenih aktov.

Predlog spremembe 23

Stališče Sveta
Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 3

Stališče Sveta Predlog spremembe

V ustrezno utemeljenih nujnih primerih 
lahko Komisija v skladu s postopkom iz 
člena 81(4) sprejme izvedbene akte, ki se 
začnejo nemudoma uporabljati.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 24

Stališče Sveta
Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 3a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

Komisija poleg tega upošteva zahtevo 
države članice za pregled odobritve 
aktivne snovi v skladu z novimi 
znanstvenimi in tehničnimi spoznanji in 
podatki o spremljanju, tudi v primerih, ki 
nakazujejo, da je ogroženo doseganje 
ciljev, določenih v skladu s členom 
4(1)(a)(iv) in (b)(i) ter členom 7(2) in (3) 
Direktive 2000/60/ES.

Or. de

Obrazložitev

Podobna formulacija se nahaja v členu 21 uredbe 1107/2009 o odobritvi pesticidov.

Predlog spremembe 25

Stališče Sveta
Člen 15 – odstavek 3 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

3a. Če Komisija odloči, da vključitev 
aktivne snovi v Prilogo -I za eno ali več 
vrst proizvodov prekliče ali spremeni, 
države članice, ali v primeru dovoljenja 
Unije, Komisija, prekličejo ali, kadar je 
potrebno, spremenijo dovoljenja biocidnih 
proizvodov, ki vsebujejo navedeno aktivno 
snov. Smiselno se uporabljata člena 29 in 
43.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe k določbi, ki jo je predlagal Svet. Posledice pregleda so enake kot pri 
obnovitvi, Komisija lahko prekliče odobritev ali spremeni pogoje odobritve.
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Predlog spremembe 26

Stališče Sveta
Člen 16

Stališče Sveta Predlog spremembe

Izvedbeni ukrepi Podrobna pravila
Komisija lahko z izvedbenimi akti sprejme 
podrobne ukrepe za izvajanje členov 12 
do 15, s katerimi se podrobneje določijo 
postopki za podaljšanje in pregled
odobritve aktivne snovi.Ti izvedbeni akti 
se sprejmejo v skladu s postopkom 
pregleda iz člena 81(3).

Komisijo se v skladu s členom 82 
pooblasti za sprejetje delegiranih aktov, ki 
določajo podrobna pravila za uporabo 
členov od 12 do 15, s katerimi se 
podrobneje določijo postopki za 
podaljšanje in pregled vključitve aktivne 
snovi v Prilogo -I.

Or. en

Obrazložitev

Oblikovanje podrobnih pravil za uporabo členov od 12 do 15 je ukrep splošne uporabe, ki 
dopoljuje osnovni akt, in bi zato moralo biti predmet delegiranih, ne pa izvedbenih aktov.

Predlog spremembe 27

Stališče Sveta
Člen 17 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

Predlagatelj lahko za skupino biocidnih 
proizvodov istega podjetja vloži eno vlogo 
za pridobitev dovoljenja, če se naj bi 
dovoljenje izdalo za družino biocidnih 
proizvodov.

Or. de

Obrazložitev

Besedilo uredbe naj bi jasno opisovalo, da lahko predlagatelj poda zahtevo za več biocidnih 
proizvodov neke družine biocidnih proizvodov in ta zahteva zaobjame vse biocidne proizvode, 
ki naj bi bile del družine biocidnih proizvodov.
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Predlog spremembe 28

Stališče Sveta
Člen 17 – odstavek 6

Stališče Sveta Predlog spremembe

6. Imetnik dovoljenja uradno obvesti vsak 
pristojni organ, ki je izdal nacionalno 
dovoljenje za družino biocidnih 
proizvodov, o vsakem proizvodu te družine 
biocidnih proizvodov, preden ga da na trg, 
razen takrat, kadar je določeni proizvod 
izrecno opredeljen v dovoljenju ali kadar 
se odstopanje v sestavi nanaša le na 
pigmente, dišave in barvila, in sicer v 
okviru dovoljenih odstopanj. V obvestilu 
navede točno sestavo, trgovsko ime in 
pripono k številki dovoljenja. V primeru 
dovoljenja Unije imetnik dovoljenja 
uradno obvesti Agencijo in Komisijo.

6. Imetnik dovoljenja uradno obvesti vsak 
pristojni organ, ki je izdal nacionalno 
dovoljenje za družino biocidnih 
proizvodov, o vsakem novem proizvodu te 
družine biocidnih proizvodov, preden ga da 
na trg, razen takrat, kadar je določeni 
proizvod izrecno opredeljen v dovoljenju 
ali kadar se odstopanje v sestavi nanaša le 
na pigmente, dišave in barvila, in sicer v 
okviru dovoljenih odstopanj. V obvestilu 
navede točno sestavo, trgovsko ime in 
številko dovoljenja. V primeru dovoljenja 
Unije imetnik dovoljenja uradno obvesti 
Agencijo in Komisijo.

Or. de

Obrazložitev

Spremembe glede pigmentov, barvil ali dišav v okviru dovoljenih sprememb morajo biti 
mogoče tudi na nebirokratski način.

Predlog spremembe 29

Stališče Sveta
Člen 17 – odstavek 6a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

6a. Da bi poenotili postopek odobritve v 
Uniji in zmanjšali upravno obremenitev 
za proizvajalce in pristojne organe, 
Komisija v skladu s členom 82 sprejme 
delegirane akte, ki določajo pogoje, merila 
in postopke za odobritev in trženje istega 
proizvoda za isti namen uporabe pod 
različnimi blagovnimi znamkami in preko 
različnih podjetij. Merila in postopki za te 
ukrepe temeljijo na naslednjih načelih, 
vendar nanje niso omejeni:
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(a) dodatna ocena se ne opravi, saj gre za 
že odobren biocidni proizvod,
(b) odločitve o izdaji dovoljenj se 
sprejmejo v kratkem roku,
(c) pristojbine za dovoljenje so ustrezno 
nizke glede na omejeno upravno 
obremenitev.

Or. de

Obrazložitev

Poenostavitev trženja biocidnih proizvodov z enako recepturo in namenom uporabe pod 
različnimi blagovnimi znamkami in preko različnih proizvajalcev. Ker se takšne odobritve 
nanašajo na biocidne proizvode, katerih recepture so identične, ni potrebe po ponovni oceni 
učinkov na človekovo zdravje in okolje.

Predlog spremembe 30

Stališče Sveta
Člen 17a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

Ukrepi za trajnostno uporabo biocidnih 
proizvodov

17a. Na podlagi okvirne direktive Unije 
države članice določijo obvezne ukrepe in 
le te izvajajo za dosego trajnostne 
profesionalne uporabe biocidnih
proizvodov; sem spada uvedba 
nacionalnih akcijskih načrtov, 
integrirana zaščita rastlin, ukrepi za 
omejitev tveganj in spodbujanje alternativ.
Komisija Evropskemu parlamentu in 
Svetu do …* poda zakonodajni predlog za 
v odstavku 1 navedeno okvirno direktivo.
_____________
*Vstaviti datum (dve leti po sprejetju te 
uredbe).

Or. de

Obrazložitev

Obnovitev stališča Parlamenta v prvi obravnavi.
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Predlog spremembe 31

Stališče Sveta
Člen 18 – odstavek 6

Stališče Sveta Predlog spremembe

6. Pri družini biocidnih proizvodov je 
dopustno zmanjšanje odstotka ene ali več 
aktivnih snovi in/ali sprememba odstotka 
sestave ene ali več neaktivnih snovi in/ali 
nadomestitev ene ali več neaktivnih snovi z 
drugimi navedenimi snovmi, ki imajo 
enako ali manjše tveganje. Razvrstitev, 
stavki o nevarnosti in previdnostni stavki 
so za vsak proizvod v družini biocidnih 
proizvodov enaki (razen v družini 
biocidnih proizvodov, ki zajema 
koncentrat za poklicno uporabo in 
proizvode za takojšnjo uporabo, dobljene z 
redčenjem tega koncentrata).

6. Pri družini biocidnih proizvodov so v 
primerjavi z referenčnim biocidnim 
proizvodom mogoča naslednja odstopanja 
v sestavi:

(a) izločitev aktivne snovi v referenčnem 
biocidnem proizvodu z vsaj dvema 
aktivnima snovema;
(b) zmanjšanje odstotka ene ali več 
aktivnih snovi;
(c) izločitev ene ali več neaktivnih snovi;
(d) sprememba odstotka sestave ene ali več 
neaktivnih snovi;
(e) nadomestitev ene ali več neaktivnih 
snovi z drugimi navedenimi snovmi, ki 
imajo enako ali manjše tveganje.
Razvrstitev, stavki o nevarnosti in 
previdnostni stavki so za vsak proizvod v 
družini biocidnih proizvodov enaki ali 
nižje kategorije nevarnosti kot referenčni 
biocidni proizvod.

Družina biocidnih proizvodov se dovoli 
samo, če se pričakuje, da vsi biocidni 
proizvodi, ki jo sestavljajo, ob upoštevanju 
dovoljenih odstopanj iz prvega 
pododstavka, izpolnjujejo pogoje iz 
odstavka 1.

Družina biocidnih proizvodov se dovoli 
samo, če se pričakuje, da vsi biocidni 
proizvodi, ki jo sestavljajo, ob upoštevanju 
dovoljenih odstopanj iz prvega 
pododstavka, izpolnjujejo pogoje iz točk 
(a) do (d) odstavka 1.
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Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da člen 18 natančno navaja vsa možna odstopanja v sestavi.

Predlog spremembe 32

Stališče Sveta
Člen 18 – odstavek 7 a (novo) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

7a. Kjer za aktivne snovi, zajete v členu 
10(1)(a) Uredbe (ES) št. 470/2009, v času 
vključitve aktivne snovi v Prilogo -I ni 
mogoče določiti najvišje mejne vrednosti v 
skladu s členom 9 te uredbe ali kjer je 
treba spremeniti mejno vrednost, določeno 
v skladu s členom 9 te uredbe, se v skladu 
s postopkom iz člena 8 te uredbe in na 
podlagi vloge  morebitnega imetnika 
dovoljenja ali njegovega zastopnika v 
skladu s členom 3 te uredbe določi ali 
spremeni najvišja mejna vrednost.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo Sveta ni skladno s postopki iz Uredbe 470/2009. Predlagano besedilo zagotavlja 
usklajenost  besedila uredbe o biocidih in Uredbe 470/2009. Predlog spremembe je tehnične 
narave in ne uvaja bistvenih sprememb v besedilo. Namen je izboljšati skladnost (tako znotraj 
besedila kot tudi z drugimi deli zakonodaje).

Predlog spremembe 33

Stališče Sveta
Člen 21 – odstavek 2 – točka d

Stališče Sveta Predlog spremembe

d) številko dovoljenja biocidnega 
proizvoda, v primeru družine biocidnih 
proizvodov skupaj s priponami za 
posamezen biocidni proizvod iz družine 

d) številko dovoljenja biocidnega 
proizvoda; v primeru družine biocidnih 
proizvodov velja številka dovoljenja za vse
posamezne biocidne proizvode iz družine 
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biocidnih proizvodov; biocidnih proizvodov;

Or. de

Obrazložitev

Dopolnitev je nujna za pojasnitev dejstva, da bo vsem biocidnim proizvodom, ki pripadajo isti 
odobreni družini biocidnih proizvodov, dodeljena ista številka dovoljenja. Ker se dovoljenje 
odobri za družino biocidnih proizvodov, pripona za dopolnitev številke dovoljenja ni 
potrebna, saj to predstavlja nepotrebno upravno obremenitev.

Predlog spremembe 34

Stališče Sveta
Člen 21 – odstavek 2 – točka f

Stališče Sveta Predlog spremembe

f) proizvajalce biocidnih proizvodov 
(imena in naslovi, vključno s krajem 
proizvodnih obratov);

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ti podatki se nanašajo na varstvo podatkov.

Predlog spremembe 35

Stališče Sveta
Člen 21 – odstavek 2 – točka qa (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(qa) analitske metode, vključno z odstotki 
izkoristka in mejami določanja za 
toksikološko in ekotoksikološko 
pomembne sestavine biocidnih proizvodov 
in/ali njihove ostanke;

Or. en

Obrazložitev

V vsebini dovoljenja morajo biti zajeti tudi podatki o analitskih metodah in ustrezne meje 
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določanja.

Predlog spremembe 36

Stališče Sveta
Člen 21 – odstavek 2 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

2a. V primeru družine biocidnih 
proizvodov se za vse biocidne proizvode, ki 
spadajo vanjo, določi enotna številka 
dovoljenja.

Or. en

Obrazložitev

Ker obstaja enotno dovoljenje za družino biocidnih proizvodov, mora biti izrecno omenjeno, 
da ima družina proizvodov eno samo številko dovoljenja.

Predlog spremembe 37

Stališče Sveta
Člen 24 – točka ca (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(ca) biocidni proizvod ustreza merilom iz 
člena 18(1)(b)(ii) do (iv); in

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe zagotavlja, da se prihodnja uporaba aktivnih snovi ali biocidnih 
proizvodov v tretiranih izdelkih obravnava že v fazi odobritve aktivnih snovi ali dovoljenja za 
biocidne proizvode. Za uporabo v tretiranih izdelkih se odobrijo samo aktivne snovi in 
biocidni proizvodi, ki izpolnjujejo pogoje iz člena 18(1) ali člena 24.
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Predlog spremembe 38

Stališče Sveta
Člen 25 – odstavek 2 – pododstavek 1 

Stališče Sveta Predlog spremembe

Agencija preveri, če je bila vloga vložena v 
pravilnem formatu in nato nemudoma 
uradno obvesti ocenjevalni pristojni organ, 
da je vloga na voljo v registru biocidnih 
proizvodov.

Agencija preveri, če je bila vloga vložena v 
pravilnem formatu, in nemudoma uradno 
obvesti ocenjevalni pristojni organ.

Or. en

Obrazložitev

Sklic na register biocidnih proizvodov v tej določbi je sedaj odveč. Potem ko je Svet spremenil 
člen 70, ta sedaj jasno določa, da je register biocidnih proizvodov edini način izmenjave 
informacij glede uporabe, ter nudi navodila, kaj naj se vnese v register in kdaj. Predlog 
spremembe je tehnične narave in ne uvaja bistvenih sprememb v besedilo. Namen je izboljšati 
skladnost (tako znotraj besedila kot tudi z drugimi deli zakonodaje) ter preprečiti ponavljanje 
ali pojasniti ali poenostaviti besedilo.

Predlog spremembe 39

Stališče Sveta
Člen 25 – odstavek 2 – pododstavka 2 in 3 

Stališče Sveta Predlog spremembe

Ocenjevalni pristojni organ vlagatelja 
obvesti o pristojbinah, ki se plačujejo na 
podlagi člena 79 in vlogo zavrne, če 
vlagatelj teh pristojbin ne plača v 30 dneh. 
Pristojni organ prejemnik ustrezno obvesti 
vlagatelja.

Ocenjevalni pristojni organ vlagatelja 
obvesti o pristojbinah, ki se plačujejo na 
podlagi člena 79(2) in vlogo zavrne, če 
vlagatelj teh pristojbin ne plača v 60 dneh. 
Pristojni organ prejemnik ustrezno obvesti 
vlagatelja.

Po prejemu pristojbin, ki se plačujejo v 
skladu s členom 79, ocenjevalni pristojni 
organ sprejme vlogo in o tem ustrezno 
obvesti vlagatelja.

Po prejemu pristojbin, ki se plačujejo v 
skladu s členom 79(2), ocenjevalni 
pristojni organ sprejme vlogo in o tem 
ustrezno obvesti vlagatelja.

Or. en

Obrazložitev
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Člen 25(2) mora vključevati sklicevanje na člen 79(2), ki je pravilna referenca za pristojbine, 
plačane državam članicam. Predlog spremembe je tehnične narave in ne uvaja bistvenih 
sprememb v besedilo. Namen je izboljšati skladnost (tako znotraj besedila kot tudi z drugimi 
deli zakonodaje) ter preprečiti ponavljanje ali pojasniti ali poenostaviti besedilo.

Predlog spremembe 40

Stališče Sveta
Člen 25 – odstavek 5 

Stališče Sveta Predlog spremembe

5. Ocenjevalni pristojni organ ob 
odobritvi biocidnega proizvoda v skladu z 
odstavkom 3 ali 4 o tem nemudoma prek 
registra biocidnih proizvodov ustrezno 
obvesti vlagatelja, Agencijo in druge 
pristojne organe ter navede točen datum 
odobritve.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Sklic na register biocidnih proizvodov v tej določbi je sedaj odveč. Potem ko je Svet spremenil 
člen 70, ta sedaj jasno določa, da je register biocidnih proizvodov edini način izmenjave 
informacij glede uporabe, ter nudi navodila, kaj naj se vnese v register in kdaj. Predlog 
spremembe je tehnične narave in ne uvaja bistvenih sprememb v besedilo. Namen je izboljšati 
skladnost (tako znotraj besedila kot tudi z drugimi deli zakonodaje) ter preprečiti ponavljanje 
ali pojasniti ali poenostaviti besedilo.

Predlog spremembe 41

Stališče Sveta
Člen 26 – odstavek 1 

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. Biocidni proizvod, odobren v skladu s 
členom 25, je lahko dostopen na trgu v 
vseh državah članicah brez medsebojnega 
priznavanja. Vendar imetnik dovoljenja 
uradno obvesti vsako državo članico, 
preden biocidni proizvod da na trg na 
ozemlju te države članice, in na oznaki 
proizvoda uporabi uradni jezik ali uradne 

1. Biocidni proizvod, odobren v skladu s 
členom 25, se sme dati na trg v vseh 
državah članicah brez medsebojnega
priznavanja. Vendar imetnik dovoljenja 
uradno obvesti vsako državo članico 30 dni
preden biocidni proizvod da na trg na 
ozemlju te države članice, in na oznaki 
proizvoda uporabi uradni jezik ali uradne 
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jezike te države članice, razen če ta določi 
drugače.

jezike te države članice, razen če ta določi 
drugače.

Or. en

Obrazložitev

Ker je cilj poenostavljenega postopka odobritve zagotovilo, da določeni proizvodi, ki 
predstavljajo manjše tveganje za okolje in človeško zdravje, hitreje pridejo na trg, je rok za 
obvestilo dovolj kratek, da s tem povezanih postopkov ne podaljšuje po nepotrebnem. Hkrati 
državam članicam daje dovolj časa, da po potrebi ukrepajo. 

Predlog spremembe 42

Stališče Sveta
Člen 27 – odstavek 4 a (novo) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

4a. Komisija lahko sprejme izvedbene 
akte, s katerimi se podrobneje določijo 
postopki v zvezi s spremembo Priloge I. Ti 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 81(3).

Or. en

Obrazložitev

Skrajšani postopek, ki ga je predlagal Svet, ni dovolj natančen glede postopkov za uvajanje 
novih snovi v Prilogo I. Nejasna je zlasti vloga Evropske agencije za kemikalije v tem 
postopku. Postopke za sodelovanje bi lahko obravnavali z izvedbenimi ukrepi, kot je 
predvideno v predlogu spremembe. Predlog spremembe je tehnične narave in ne uvaja 
bistvenih sprememb v besedilo. Namen je izboljšati skladnost (tako znotraj besedila kot tudi z 
drugimi deli zakonodaje) ter preprečiti ponavljanje ali pojasniti ali poenostaviti besedilo.

Predlog spremembe 43

Stališče Sveta
Člen 29 – odstavek 4 

Stališče Sveta Predlog spremembe

4. Če pristojni organ prejemnik odloči, da 
bo izdal dovoljenje, v register biocidnih 
proizvodov vnese naslednje informacije:

črtano
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(a) povzetek značilnosti biocidnega 
proizvoda iz člena 21(2);
(b) končno poročilo o oceni;
(c) kakršne koli pogoje, ki se uvedejo za 
dostopnost na trgu ali uporabo biocidnega 
proizvoda.
Če pristojni organ prejemnik odloči, da ne 
bo izdal dovoljenja, v register biocidnih 
proizvodov vnese končno poročilo o oceni.
V obeh primerih uradno obvesti vlagatelja 
o svoji odločitvi in mu pošlje elektronsko 
kopijo končnega poročila o oceni.

Or. en

Obrazložitev

Sklic na register biocidnih proizvodov v tej določbi je sedaj odveč. Potem ko je Svet spremenil 
člen 70, ta sedaj jasno določa, da je register biocidnih proizvodov edini način izmenjave 
informacij glede uporabe, ter nudi navodila, kaj naj se vnese v register in kdaj. Predlog 
spremembe je tehnične narave in ne uvaja bistvenih sprememb v besedilo. Namen je izboljšati 
skladnost (tako znotraj besedila kot tudi z drugimi deli zakonodaje) ter preprečiti ponavljanje 
ali pojasniti ali poenostaviti besedilo.

Predlog spremembe 44

Stališče Sveta
Člen 30 – odstavek 1 – pododstavek 2 

Stališče Sveta Predlog spremembe

Pristojni organi zadevnih držav članic 
vlagatelja obvestijo o pristojbinah, ki se 
plačujejo na podlagi člena 79, in vlogo 
zavrnejo, če vlagatelj teh pristojbin ne 
plača v 30 dneh. Pristojni organi zadevnih 
držav članic vlogo zavrnejo in ustrezno 
obvestijo vlagatelja in druge pristojne 
organe. Po prejemu pristojbin, ki se 
plačujejo v skladu s členom 79, pristojni 
organ zadevnih držav članic sprejme vlogo 
in vlagatelja obvesti o datumu sprejetja.

Pristojni organi zadevnih držav članic 
vlagatelja obvestijo o pristojbinah, ki se 
plačujejo na podlagi člena 79(2), in vlogo 
zavrnejo, če vlagatelj teh pristojbin ne 
plača v 60 dneh. Pristojni organi zadevnih 
držav članic vlogo zavrnejo in ustrezno 
obvestijo vlagatelja in druge pristojne 
organe. Po prejemu pristojbin, ki se 
plačujejo v skladu s členom 79(2), pristojni 
organ zadevnih držav članic sprejme vlogo 
in vlagatelja obvesti o datumu sprejetja.

Or. en



PR\874240SL.doc 31/66 PE467.347v02-00

SL

Obrazložitev

Besedilo mora vsebovati sklicevanje na člen 79(2), ki je pravilno sklicevanje za pristojbine, 
plačane državam članicam.

Predlog spremembe 45

Stališče Sveta
Člen 30 – odstavek 8 

Stališče Sveta Predlog spremembe

8. Takoj ko pristojni organ prejemnik 
sprejme odločitev o podaljšanju 
nacionalnega dovoljenja, posodobi 
informacije iz člena 29(4) v registru 
biocidnih proizvodov. Vlagatelja uradno 
obvesti o svoji odločitvi in mu pošlje 
elektronsko kopijo končnega poročila o 
oceni.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Sklic na register biocidnih proizvodov v tej določbi je sedaj odveč. Potem ko je Svet spremenil 
člen 70, ta sedaj jasno določa, da je register biocidnih proizvodov edini način izmenjave 
informacij glede uporabe, ter nudi navodila, kaj naj se vnese v register in kdaj. Predlog 
spremembe je tehnične narave in ne uvaja bistvenih sprememb v besedilo. Namen je izboljšati 
skladnost (tako znotraj besedila kot tudi z drugimi deli zakonodaje) ter preprečiti ponavljanje 
ali pojasniti ali poenostaviti besedilo.

Predlog spremembe 46

Stališče Sveta
Člen 41 – odstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. Vlagatelji lahko vložijo vlogo za 
dovoljenje Unije za biocidne proizvode s 
podobnimi pogoji uporabe v celotni Uniji 
in ki sodijo v naslednje kategorije 
biocidnih proizvodov:

1. Vlagatelji lahko vložijo vlogo za 
dovoljenje Unije za biocidne proizvode s 
podobnimi pogoji uporabe v celotni Uniji 
in ki sodijo v naslednje kategorije 
biocidnih proizvodov:

(a) biocidne proizvode vrste 6, 7, 9, 10, 12, 
13 in 22 in

(a) biocidne proizvode, ki vsebujejo eno ali 
več novih aktivnih snovi, in biocidne 
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proizvode vrste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 18, 19; in
(b) z učinkom od 1. januarja 2020 vse 
druge biocidne proizvode razen proizvodov 
vrste 14, 15, 17, 20 in 21.

(b) z učinkom od 1. januarja 2017 vse 
druge biocidne proizvode z izjemo 
biocidnih proizvodov, ki vsebujejo aktivne 
snovi iz člena 5.

Or. en

Obrazložitev

Postopna uvedba dovoljenja Unije.
Pri kategorijah biocidnih proizvodov, ki jih je izbral Svet, se lahko vloge za proizvode vrste 6 
in 13 vložijo šele od leta 2017, ker zaradi programa preverjanja odločitev o vključitvi aktivne 
snovi v prilogo I ne bo sprejeta pred letom 2015. Predlagane so tiste vrste proizvodov, za 
katere se bo od leta 2013 lahko uporabljalo dovoljenje Skupnosti.

Predlog spremembe 47

Stališče Sveta
Člen 42 – odstavek 3 – pododstavek 2 a (novo) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

Potem ko je agencija sprejela vlogo, 
ocenjevalni pristojni organ čim prej 
obvesti vlagatelja o pristojbini, ki se plača 
v skladu s členom 79(2), in zavrne vlogo, 
če vlagatelj ne plača pristojbine v roku 60 
dneh.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo Sveta ne upošteva sprememb člena 79, na podlagi katerih so sedaj pristojbine 
razdeljene na pristojbine za agencijo in na pristojbine za ocenjevalni organ. Zaradi 
skladnosti ni razloga, da bi bil rok plačila pristojbin ocenjevalnemu pristojnemu organu 
krajši ali daljši od roka plačila pristojbin agenciji. Predlog spremembe je tehnične narave in 
ne uvaja bistvenih sprememb v besedilo. Namen je izboljšati skladnost (tako znotraj besedila 
kot tudi z drugimi deli zakonodaje) ter pojasniti besedilo.
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Predlog spremembe 48

Stališče Sveta
Člen 42 – odstavek 4 – pododstavek 3

Stališče Sveta Predlog spremembe

Če vlagatelj zahtevanih informacij ne 
predloži v roku, ocenjevalni pristojni organ 
vlogo zavrne in vlagatelja o tem ustrezno 
obvesti. V takšnih primerih se del 
pristojbine, plačane v skladu s členom 79, 
povrne.

Če vlagatelj zahtevanih informacij ne 
predloži v roku, ocenjevalni pristojni organ 
vlogo zavrne in vlagatelja o tem ustrezno 
obvesti. V takšnih primerih se del 
pristojbine, plačane v skladu s 
členom 79(1) in 79(2), povrne.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo Sveta ne upošteva sprememb člena 79, na podlagi katerih so sedaj pristojbine 
razdeljene na pristojbine za agencijo in na pristojbine za ocenjevalni organ. Predlog 
spremembe je tehnične narave in ne uvaja bistvenih sprememb v besedilo. Namen je izboljšati 
skladnost (tako znotraj besedila kot tudi z drugimi deli zakonodaje) ter preprečiti ponavljanje 
ali pojasniti ali poenostaviti besedilo.

Predlog spremembe 49

Stališče Sveta
Člen 43 – odstavek 4 – pododstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

4. Komisija po prejemu mnenja Agencije z 
izvedbenimi akti sprejme odločitev o 
dovoljenju Unije za biocidni proizvod. Ti 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 81(3). 
Komisija po sprejetju odločitve o izdaji 
dovoljenja Unije nemudoma vnese 
informacije iz člena 29(4) v register 
biocidnih proizvodov.

4. Po prejemu mnenja agencije sprejme 
Komisija odločitev o dovoljenju Unije za 
biocidni proizvod v skladu s postopkom 
pregleda iz člena 81(3). 

Or. en

Obrazložitev

Sklic na register biocidnih proizvodov v tej določbi je sedaj odveč. Potem ko je Svet spremenil 
člen 70, ta sedaj jasno določa, da je register biocidnih proizvodov edini način izmenjave 
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informacij glede uporabe, ter nudi navodila, kaj naj se vnese v register in kdaj. Predlog 
spremembe je tehnične narave in ne uvaja bistvenih sprememb v besedilo. Namen je izboljšati 
skladnost (tako znotraj besedila kot tudi z drugimi deli zakonodaje) ter preprečiti ponavljanje 
ali pojasniti ali poenostaviti besedilo. 

Predlog spremembe 50

Stališče Sveta
Člen 45 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

Potem ko je agencija sprejela vlogo, 
ocenjevalni pristojni organ čim prej 
obvesti vlagatelja o pristojbini, ki se plača 
v skladu s členom 79(2), in zavrne vlogo, 
če vlagatelj ne plača pristojbin v roku 60 
dni.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo Sveta ne upošteva sprememb člena 79, na podlagi katerih so sedaj pristojbine
razdeljene na pristojbine za agencijo in na pristojbine za ocenjevalni organ. Zaradi 
skladnosti ni razloga, da bi bil rok plačila pristojbin ocenjevalnemu pristojnemu organu 
krajši ali daljši od roka plačila pristojbin agenciji. Predlog spremembe je tehnične narave in 
ne uvaja bistvenih sprememb v besedilo. Namen je izboljšati skladnost (tako znotraj besedila 
kot tudi z drugimi deli zakonodaje) ter pojasniti besedilo. 

Predlog spremembe 51

Stališče Sveta
Člen 45 – odstavek 4 – pododstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

4. Ob prejemu mnenja Agencije Komisija 
sprejme odločitev o podaljšanju ali 
zavrnitvi podaljšanja dovoljenja Unije v 
skladu s postopkom pregleda iz 
člena 81(3). Komisija po sprejetju 
odločitve nemudoma posodobi informacije 
iz člena 29(4) v registru biocidnih 
proizvodov.

4. Ob prejemu mnenja Agencije Komisija 
sprejme odločitev o podaljšanju ali 
zavrnitvi podaljšanja dovoljenja Unije v 
skladu s postopkom pregleda iz 
člena 81(3). 
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Or. en

Obrazložitev

Sklic na register biocidnih proizvodov v tej določbi je sedaj odveč. Potem ko je Svet spremenil 
člen 70, ta sedaj jasno določa, da je register biocidnih proizvodov edini način izmenjave 
informacij glede uporabe, ter nudi indikacije, kaj naj se vnese v register in kdaj. Predlog 
spremembe je tehnične narave in ne uvaja bistvenih sprememb v besedilo. Namen je izboljšati 
skladnost (tako znotraj besedila kot tudi z drugimi deli zakonodaje) ter preprečiti ponavljanje 
ali pojasniti ali poenostaviti besedilo.

Predlog spremembe 52

Stališče Sveta
Člen 47 – odstavek 1 – točka a

Stališče Sveta Predlog spremembe

(a) pogoji iz člena 18 niso izpolnjeni; (a) zahteve iz člena 18 ali, kjer je to 
pomembno, člena 24 niso izpolnjene; 

Or. en

Obrazložitev

To je posledica novega člena 24, ki ga je uvedel Svet. Predlog spremembe je tehnične narave 
in ne uvaja bistvenih sprememb v besedilo. Namen je izboljšati skladnost (tako znotraj 
besedila kot tudi z drugimi deli zakonodaje) ter preprečiti ponavljanje ali pojasniti ali 
poenostaviti besedilo.

Predlog spremembe 53

Stališče Sveta
Člen 47 – odstavek 4 

Stališče Sveta Predlog spremembe

4. Ob sprejetju odločitve za preklic ali 
spremembo dovoljenja pristojni organ ali, 
v primeru dovoljenja Unije, Komisija v 
registru biocidnih proizvodov nemudoma 
posodobi informacije iz člena 29(4) v zvezi 
z zadevnim biocidnim proizvodom.

črtano 

Or. en
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Obrazložitev

Ta člen je odveč, potem ko je Svet spremenil člen 70 tako, da ta sedaj jasno določa, da je 
register biocidnih proizvodov edini način izmenjave informacij glede uporabe, ter nudi 
indikacije, kaj naj se vnese v register in kdaj. Predlog spremembe je tehnične narave in ne 
uvaja bistvenih sprememb v besedilo. Namen je izboljšati skladnost (tako znotraj besedila kot 
tudi z drugimi deli zakonodaje) ter preprečiti ponavljanje ali pojasniti ali poenostaviti 
besedilo.

Predlog spremembe 54

Stališče Sveta
Člen 48 – odstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

Ob sprejetju odločitve za preklic 
dovoljenja pristojni organ ali, v primeru 
dovoljenja Unije, Komisija v registru 
biocidnih proizvodov posodobi 
informacije iz člena 29(4) v zvezi z 
zadevnim biocidnim proizvodom.

črtano 

Or. en

Obrazložitev

Sklic na register biocidnih proizvodov v tej določbi je sedaj odveč. Potem ko je Svet spremenil 
člen 70, ta sedaj jasno določa, da je register biocidnih proizvodov edini način izmenjave 
informacij glede uporabe, ter nudi indikacije, kaj naj se vnese v register in kdaj. Predlog 
spremembe je tehnične narave in ne uvaja bistvenih sprememb v besedilo. Namen je izboljšati 
skladnost (tako znotraj besedila kot tudi z drugimi deli zakonodaje) ter preprečiti ponavljanje 
ali pojasniti ali poenostaviti besedilo.

Predlog spremembe 55

Stališče Sveta
Člen 49 – odstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Imetnik dovoljenja, ki želi spremeniti 
informacije, predložene v zvezi s prvotno 
vlogo za izdajo dovoljenja za proizvod, 
vloži vlogo pri pristojnih organih ustreznih 
držav članic, ki so odobrile zadevni 

2. Imetnik dovoljenja, ki želi spremeniti 
informacije, predložene v zvezi s prvotno 
vlogo za izdajo dovoljenja za proizvod, 
vloži vlogo pri pristojnih organih ustreznih 
držav članic, ki so odobrile zadevni 
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biocidni proizvod, ali, v primeru dovoljenja 
Unije, pri Agenciji. Ti pristojni organi ali, 
v primeru dovoljenja Unije, Agencija 
preuči, in Komisija odloči, ali so pogoji iz 
člena 18 še izpolnjeni in ali je treba 
spremeniti določila in pogoje za izdajo 
dovoljenja.

biocidni proizvod, ali, v primeru dovoljenja 
Unije, pri Agenciji. Ti pristojni organi ali, 
v primeru dovoljenja Unije, Agencija 
preuči, in Komisija odloči, ali so pogoji iz 
člena 18 ali, kjer pomembno, člena 24 še 
izpolnjeni in ali je treba spremeniti določila 
in pogoje za izdajo dovoljenja.

Ob vložitvi vloge se plačajo tudi 
pristojbine, ki se plačujejo na podlagi 
člena 79.

Ob vložitvi vloge se plačajo tudi 
pristojbine iz člena 79(1) in 79(2).

Or. en

Obrazložitev

Prav tako bi bilo treba vnesti navzkrižno sklicevanje na nov člen 24, ki ga je uvedel Svet. Jezik
glede plačila pristojbin nacionalnim organom se je spremenil tako, da je skladen z osnutkom 
člena 79. Predlog spremembe je tehnične narave in ne uvaja bistvenih sprememb v besedilo. 
Namen je izboljšati skladnost (tako znotraj besedila kot tudi z drugimi deli zakonodaje) ter 
preprečiti ponavljanje ali pojasniti ali poenostaviti besedilo.

Predlog spremembe 56

Stališče Sveta
Člen 49 – odstavek 2a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(2a) Sprememba obstoječega dovoljenja 
spada v eno od naslednjih kategorij 
sprememb:
a) upravna sprememba;
b) manjša sprememba;
c) večja sprememba.

Or. en

Obrazložitev
Ponovna vključitev stališča iz prve obravnave.
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Predlog spremembe 57

Stališče Sveta
Člen 50 – odstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

Za zagotovitev usklajenega pristopa pri 
preklicu in spremembi dovoljenj Komisija 
z izvedbenimi akti določi podrobna pravila 
za uporabo členov 46 do 49. Ti izvedbeni 
akti se sprejmejo v skladu s postopkom 
pregleda iz člena 81(3).

Za zagotovitev usklajenega pristopa pri 
preklicu in spremembi dovoljenj Komisija 
sprejme delegirane akte v skladu s členom 
82, ki določajo podrobna pravila za 
uporabo členov 46 do 49. 

Or. en

Obrazložitev
To je ukrep splošne uporabe, namenjen za dopolnitev osnovnega akta in bi zato moral biti 
predmet delegiranih, ne pa izvedbenih aktov. 

Predlog spremembe 58

Stališče Sveta
Člen 52 – odstavek 9

Stališče Sveta Predlog spremembe

9. Kadar se odločitev v zvezi z vlogo za 
dovoljenje za vzporedno trgovanje sprejme 
v skladu z določbami tega člena, pristojni 
organi držav članic, ki so sprejele takšno 
odločitev, vnesejo informacije iz 
člena 29(4) v register biocidnih 
proizvodov.

črtano 

Or. en

Obrazložitev

Sklic na register biocidnih proizvodov v tej določbi je sedaj odveč. Potem ko je Svet spremenil 
člen 70, ta sedaj jasno določa, da je register biocidnih proizvodov edini način izmenjave 
informacij glede uporabe, ter nudi indikacije, kaj naj se vnese v register in kdaj. Predlog 
spremembe je tehnične narave in ne uvaja bistvenih sprememb v besedilo. Namen je izboljšati 
skladnost (tako znotraj besedila kot tudi z drugimi deli zakonodaje) ter preprečiti ponavljanje 
ali pojasniti ali poenostaviti besedilo.
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Predlog spremembe 59

Stališče Sveta
Člen 53 – odstavek 3a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

3a. Kadar je v mnenju agencije potrebna 
dodatna informacija za izvedbo ocene 
tehnične enakovrednosti, agencija pozove 
vlagatelja, naj predloži takšno informacijo 
v roku, ki ga določi agencija. Agencija 
vlogo zavrne, če vlagatelj v določenem 
roku ni predložil dodatnih informacij. 
Obdobje 90 dni iz odstavka 3 se prekine 
od dneva izdaje zahtevka do dneva 
prejema informacij. Prekinitev ne presega 
180 dni, razen če je to upravičeno zaradi 
narave zahtevanih podatkov ali izrednih 
okoliščin.

Or. en

Obrazložitev

Predlagan predlog spremembe upošteva dejstvo, da bo treba v nekaterih primerih za 
dokončanje ocene tehnične enakovrednosti pridobiti več informacij in da je treba čas, 
potreben za pridobitev informacij, izvzeti iz določenega časovnega obdobja. Obdobje 180 dni 
se šteje kot primerno za pridobitev manjkajočih podatkov. Isti rok je uporabljen v besedilu 
Sveta za pridobitev dodatnih informacij v skladu z določbami (na primer s členi 8(2), 29(2) 
and 43(2)). 

Predlog spremembe 60

Stališče Sveta
Člen 53 – odstavek 6

Stališče Sveta Predlog spremembe

6. Komisija lahko pripravi tehnična 
navodila zaradi lažjega izvajanja tega 
člena.

6. Agencija lahko pripravi tehnična 
navodila zaradi lažje uporabe tega člena.

Or. en

Obrazložitev
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Člen 53 je nov člen, ki ga je uvedel Svet. Evropska agencija za kemikalije bo izvajala ocene 
tehnične enakovrednosti, agencija pa bi morala prevzeti odgovornost za tehnična navodila. 
Predlog spremembe je tehnične narave in ne uvaja bistvenih sprememb v besedilo. Namen je 
izboljšati skladnost (tako znotraj besedila kot tudi z drugimi deli zakonodaje) ter preprečiti 
ponavljanje ali pojasniti ali poenostaviti besedilo.

Predlog spremembe 61

Stališče Sveta
Člen 54 – odstavek 2 – pododstavek 3 

Stališče Sveta Predlog spremembe

Pristojni organi ali Komisija vnesejo 
informacije iz člena 29(4) v register 
biocidnih proizvodov.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Sklic na register biocidnih proizvodov v tej določbi je sedaj odveč. Potem ko je Svet spremenil 
člen 70, ta sedaj jasno določa, da je register biocidnih proizvodov edini način izmenjave 
informacij glede uporabe, ter nudi indikacije, kaj naj se vnese v register in kdaj. Predlog 
spremembe je tehnične narave in ne uvaja bistvenih sprememb v besedilo. Namen je izboljšati 
skladnost (tako znotraj besedila kot tudi z drugimi deli zakonodaje) ter preprečiti ponavljanje 
ali pojasniti ali poenostaviti besedilo.

Predlog spremembe 62

Stališče Sveta
Člen 57 – odstavki 3-5 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(3) Če se aktivne snovi, ki so vsebovane v 
biocidnih proizvodih, s katerimi je bil 
tretirani izdelek tretiran ali jih tretirani 
izdelek vsebuje, sproščajo v običajnih ali 
smiselno predvidljivih pogojih uporabe, 
oseba, ki je odgovorna za dajanje tega 
tretiranega izdelka na trg, zagotovi, da so 
na oznaki navedene naslednje informacije:

(3) Če se aktivne snovi, ki so vsebovane v 
biocidnih proizvodih, s katerimi je bil 
tretirani izdelek tretiran ali jih tretirani 
izdelek vsebuje, sproščajo v običajnih ali 
smiselno predvidljivih pogojih uporabe, 
oseba, ki je odgovorna za dajanje tega 
tretiranega izdelka na trg, zagotovi, da so 
na oznaki navedene naslednje informacije:

a) izjava, da tretirani izdelek vsebuje 
biocidne proizvode;

a) besedilo „tretirano z biocidnimi 
pripravki“, ki mu sledijo imena – po 
možnosti ob uporabi skupne 
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nomenklature (npr. INCI) – vseh aktivnih 
snovi, uporabljenih za tretiranje izdelka 
ali snovi, ali iz katerih so izdelki ali snovi 
sestavljene, kjer je to ustrezno, ter za vse 
aktivne snovi, ki se jih namerava dati na 
trg pod običajnimi ali predvidljivimi 
pogoji uporabe iz tretiranega izdelka ali 
snovi, razen če veljavna sektorska 
zakonodaja že ne predpisuje vsaj zahtev o 
označevanju ali alternativnih metodah; iz 
tega sledi, da je v imenu vseh nano 
materialov navedba „nano“ v oklepaju;

(b) biocidna lastnost tretiranega izdelka, če 
je utemeljena;

(b) biocidna lastnost tretiranega izdelka ali 
snovi, če pride biocidni pripravek, ki ga 
vsebujejo, v neposreden stik s človekom 
ali okoljem;

(c) brez poseganja v člen 24 Uredbe (ES) 
št. 1272/2008 imena vseh aktivnih snovi, 
ki jih vsebujejo biocidni proizvodi;

(c) stavki o nevarnosti ali previdnostni 
stavki, navedeni v dovoljenju za biocidni 
pripravek, če se biocidni pripravek sprosti 
ob običajnih ali predvidljivih pogojih 
uporabe.

d) vsa zadevna navodila za uporabo, 
vključno z vsemi previdnostnimi ukrepi, ki 
jih je treba sprejeti zaradi biocidnih 
proizvodov, s katerimi je bil tretirani 
izdelek tretiran ali jih tretirani izdelek 
vsebuje.

Oznaka mora biti jasno vidna, čitljiva, 
dovolj obstojna ter se natisne na izdelek 
ali snov, embalažo na navodila za 
uporabo ali na garancijski list tretiranega 
izdelka ali snovi v nacionalnem jeziku ali 
jezikih države članice, na katere trg se 
daje tretirani izdelek ali snov.
Pri tretiranem blagu, ki ni načrtovan in 
proizveden serijsko, temveč na podlagi 
posebnega naročila, se lahko proizvajalec 
s stranko dogovori o drugih načinih 
zagotavljanja informacij.
Ta odstavek se uporabi, razen če druga 
zakonodaja Unije že ne predpisuje zahtev 
o tovrstnem označevanju.

(4) Če se aktivne snovi, ki so vsebovane v 
biocidnih proizvodih, s katerimi je bil 
tretirani izdelek tretiran ali jih tretirani 
izdelek vsebuje, v običajnih ali razumno 
predvidljivih pogojih uporabe ne sproščajo 
ali se njihovo sproščanje ne pričakuje, 
oseba, ki je odgovorna za dajanje 
tretiranega izdelka na trg, zagotovi, da so 
na oznaki navedene naslednje 
informacije:
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a) izjava, da je bil tretirani izdelek tretiran 
z biocidnimi proizvodi in
(b) naslov spletne strani z imeni vseh 
aktivnih snovi, ki so bile uporabljene pri 
tretiranju, brez poseganja v člen 24 
Uredbe (ES) št. 1272/2008.
Na oznaki za tovrsten tretirani izdelek 
niso navedene kakršne koli biocidne 
lastnosti.
(5) Oznaka mora biti jasno vidna, lahko 
čitljiva in dovolj obstojna. Kadar je to 
potrebno zaradi velikosti ali funkcije 
tretiranega izdelka, se oznaka natisne na 
embalažo, na navodila za uporabo ali na 
garancijski list.

Or. de

Obrazložitev
Obnovitev stališča Parlamenta v prvi obravnavi.

Predlog spremembe 63

Stališče Sveta
Člen 59 – odstavek 1 – pododstavek 2 

Stališče Sveta Predlog spremembe

Podatki, ki so varovani v skladu z 
Direktivo 98/8/ES ali tem členom ali za 
katere obdobje varovanja poteče v skladu z 
Direktivo 98/8/ES ali tem členom, se 
ponovno ne zavarujejo. 

Podatki, ki so varovani v skladu s tem 
členom ali za katere obdobje varovanja 
poteče v skladu s tem členom, se ponovno 
ne zavarujejo. 

Or. en

Obrazložitev

Svet je spremenil člen 59. S predlaganim predlogom spremembe se želi zagotoviti, da lahko za 
podatke, predložene v državi članici za odobritev biocidnih proizvodov v okviru nacionalnih 
sistemov ali praks, velja ista ureditev varstva podatkov kot za podatke, predložene za namene 
Direktive 98/8/ES. Predlog spremembe je tehnične narave in ne uvaja bistvenih sprememb v 
besedilo. Namen je izboljšati skladnost (tako znotraj besedila kot tudi z drugimi deli 
zakonodaje) ter preprečiti ponavljanje ali pojasniti ali poenostaviti besedilo.
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Predlog spremembe 64

Stališče Sveta
Člen 61 – odstavek 2 

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Vsaka oseba, ki namerava izvesti 
preskuse ali študije, ki vključujejo 
vretenčarje ali nevretenčarje (v nadaljnjem 
besedilu: morebitni vlagatelj), Agencijo 
vpraša, ali so bili takšni preskusi ali 
študije že predloženi v povezavi s prejšnjo 
vlogo v skladu s to uredbo ali Direktivo 
98/8/ES.

2. Vsaka oseba, ki namerava izvesti 
preskuse ali študije, ki vključujejo 
vretenčarje ali nevretenčarje (v nadaljnjem 
besedilu: morebitni vlagatelj), predloži
pisno zahtevo Agenciji, da ta določi, ali so 
takšni preskusi ali študije že bili 
predloženi Agenciji ali pristojnemu 
organu v povezavi s prejšnjo vlogo v 
skladu s to uredbo ali Direktivo 98/8/ES.

Ob zahtevi se plačajo tudi pristojbine iz 
člena 79(1). Če vlagatelj ne plača 
pristojbine, Agencija ne obravnava 
zahteve.

Pristojni organ ali Agencija preveri, ali so 
bili takšni preskusi ali študije že 
predloženi.

Agencija preveri, ali so bili takšni preskusi 
ali študije že predloženi.

Če so bili takšni preskusi ali študije že 
predloženi v povezavi s prejšnjo vlogo v
skladu s to uredbo ali Direktivo 98/8/ES, 
pristojni organ ali Agencija morebitnemu 
vlagatelju nemudoma sporoči ime in 
kontaktne podatke lastnika podatkov. 

Če so bili takšni preskusi ali študije že 
predloženi Agenciji ali pristojnemu 
organu v povezavi s prejšnjo vlogo v 
skladu s to uredbo ali Direktivo 98/8/ES, 
Agencija morebitnemu vlagatelju 
nemudoma sporoči ime in kontaktne 
podatke predlagatelja podatkov.

Predlagatelj podatkov po potrebi olajša 
kontakte med morebitnim vlagateljem in 
lastnikom podatkov.

Kadar so podatki, pridobljeni s temi 
preskusi ali študijami, še vedno varovani v 
skladu s členom 59, morebitni vlagatelj:

Kadar so podatki, pridobljeni s temi 
preskusi ali študijami, še vedno varovani v 
skladu s členom 59, morebitni vlagatelj:

(a) v primeru podatkov, ki vključujejo 
preskuse na vretenčarjih, zaprosi lastnika 
podatkov za dovoljenje za sklicevanje na 
te preskuse ali študije; in

(a) v primeru podatkov, ki vključujejo 
preskuse na vretenčarjih, in

(b) v primeru podatkov, ki ne vključujejo 
preskusov na vretenčarjih, lahko zaprosi 
lastnika podatkov za dovoljenje za 
sklicevanje na te preskuse ali študije.

(b) v primeru podatkov, ki ne vključujejo 
preskusov na vretenčarjih, lahko
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zaprosi lastnika podatkov za vse 
znanstvene in tehnične podatke, povezane 
z zadevnimi preskusi in študijami ter za 
pravico do sklicevanja na te podatke pri 
predložitvi vlog v skladu s sedanjo uredbo.

Or. en

Obrazložitev

Glede na najnovejše izkušnje z uredbo REACH bi bilo treba nekatere dele besedila Sveta 
spremeniti ter zagotoviti skladen pristop med dvema regulativnima okviroma. Besedilo bi 
moralo biti kot prvo bolj specifično z vidika podatkov, ki jih je treba zagotoviti, in z vidika 
namena uporabe besedila. Kot drugo pa bo Agencija v nekaterih primerih poznala identiteto 
predlagatelja podatkov, ne pa tudi lastnika podatkov. Zahteva v skladu s tem členom bi 
morala biti povezana s plačilom pristojbine, da se prepreči zloraba ali uporaba določbe za 
zbiranje tržnih podatkov.

Predlog spremembe 65

Stališče Sveta
Člen 62 

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. Kadar je bil zahtevek vložen v skladu s 
členom 61(2), si morata morebitni vlagatelj 
in lastnik podatkov prizadevati za dosego 
dogovora o izmenjavi rezultatov preskusov 
ali študij, za katere je zaprosil morebitni 
vlagatelj. Namesto takšnega dogovora se 
lahko zadeva predloži razsodišču z zavezo, 
da se sprejme njegova odločitev.

1. Kadar je bil zahtevek vložen v skladu s 
petim pododstavkom člena 61(2), si 
morata morebitni vlagatelj in lastnik 
podatkov prizadevati za dosego dogovora o 
izmenjavi rezultatov preskusov ali študij, 
za katere je zaprosil morebitni vlagatelj. 
Namesto takšnega dogovora se lahko 
zadeva predloži razsodišču z zavezo, da se 
sprejme njegova odločitev.

2. Če se doseže tak dogovor, lastnik 
podatkov morebitnemu vlagatelju da na 
voljo podatke in mu dovoli, da se sklicuje 
na preskuse ali študije.

2. Če se doseže tak dogovor, lastnik 
podatkov morebitnemu vlagatelju da na 
voljo vse znanstvene in tehnične podatke, 
povezane z zadevnimi preskusi in 
študijami ali mu dovoli, da se sklicuje na 
preskuse ali študije pri predložitvi vlog v 
skladu s to uredbo.

3. Če se dogovor v zvezi s podatki, ki 
vključujejo preskuse na vretenčarjih, ne 
doseže v 60 dneh po vložitvi zahtevka v 
skladu s členom 61(2), morebitni vlagatelj 
o tem nemudoma ustrezno obvesti 

3. Če se dogovor v zvezi s preskusi in 
študijami, ki vključujejo vretenčarje, ne 
doseže, morebitni vlagatelj o tem obvesti 
Agencijo in lastnika podatkov en mesec 
po prejemu potrdila s strani Agencije ali 
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Agencijo, pristojni organ in lastnika 
podatkov. Agencija v 60 dneh od prejema 
obvestila o nedosegi dogovora
morebitnemu vlagatelju dovoli, da se 
sklicuje na te preskuse ali študije. Če se 
morebitni vlagatelj in lastnik podatkov ne 
moreta dogovoriti, nacionalna sodišča 
odločijo o sorazmernem deležu stroškov, 
ki jih morebitni vlagatelj plača lastniku 
podatkov.

kasneje, o imenu in naslovu predlagatelja 
podatkov.

Agencija v 60 dneh od prejema obvestila 
morebitnemu vlagatelju dovoli, da se 
sklicuje na zahtevane preskuse in študije, 
ki vključujejo vretenčarje, če morebitni 
vlagatelj dokaže, da je lastniku podatkov 
za preskuse in študije plačal delež nastalih 
stroškov in storil vse, kar je bilo v njegovi 
moči za dosego dogovora o skupni 
uporabi teh testov in študij. Lastnik 
podatkov zahteva od morebitnega 
vlagatelja sorazmeren delež nastalih 
stroškov.

4. Nadomestilo za izmenjavo podatkov se 
določi pošteno, pregledno in 
nediskriminatorno ob upoštevanju smernic, 
ki jih določi Agencija1. Morebitni vlagatelj 
krije samo del stroškov za informacije, ki 
jih mora predložiti za namene te uredbe.

4. Nadomestilo za izmenjavo podatkov se 
določi pošteno, pregledno in 
nediskriminatorno ob upoštevanju smernic, 
ki jih določi Agencija. Morebitni vlagatelj 
krije samo del stroškov za informacije, ki 
jih mora predložiti za namene te uredbe.

5. V skladu s členom 76 se lahko proti 
sklepom Agencije na podlagi odstavka 3 
tega odstavka vloži pritožba. 

5. V skladu s členom 76 se lahko proti 
sklepom Agencije na podlagi odstavka 3 
tega odstavka vloži pritožba.

Or. en

Obrazložitev

Glede na najnovejše izkušnje z uredbo REACH bi bilo treba nekatere dele besedila Sveta 
spremeniti ter zagotoviti skladen pristop med dvema regulatornima okviroma. . Nekatere od 
predlaganih sprememb bodo zagotovile skladnost s spremembami, predlaganimi v povezavi s 
členom 61. Poleg tega bi bilo treba besedilo uskladiti z določbami, ki veljajo za izmenjavo 
podatkov v okviru uredbe REACH. Predlog spremembe je tehnične narave in ne uvaja 
bistvenih sprememb v besedilo. Namen je izboljšati skladnost (tako znotraj besedila kot tudi z 
drugimi deli zakonodaje).
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Predlog spremembe 66

Stališče Sveta
Člen 62 – odstavek 4a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

4a. Stroški iz odstavka 4 lahko vključujejo 
stroške preiskav, poskusov ali poročil, 
vključno z oceno izpostavljenosti in 
tveganja, katerih namen je določiti 
lastnosti in obnašanje aktivnih snovi ali 
biocidnih proizvodov, napovedati 
izpostavljenost aktivnim snovem in/ali 
njihovim pomembnim metabolitom, 
določiti varne ravni izpostavljenosti in 
zagotoviti pogoje za varno uporabo 
biocidnih proizvodov.

Or. en

Predlog spremembe 67

Stališče Sveta
Člen 70 –  odstavka 3 in 4 

Stališče Sveta Predlog spremembe

3. Vlagatelji uporabljajo register biocidnih 
proizvodov za pripravo in oddajo obrazca 
vloge za vse postopke v zvezi z odobritvijo 
aktivnih snovi in dovoljenjem za biocidne 
proizvode, medsebojnim priznanjem, 
izdajo dovoljenj za vzporedno trgovanje 
ter podaljšanjem, preklicem in spremembo 
dovoljenj. Ko zadevni pristojni organ 
validira vlogo v skladu s členi 7, 28 ali 42, 
ali potrdi vlogo v skladu s členi 13, 19 ali 
44, se ta prek registra biocidnih 
proizvodov da na voljo vsem drugim 
pristojnim organom in Agenciji.

3. Vlagatelji uporabljajo register biocidnih 
proizvodov za pripravo obrazcev vlog in 
oddajo vlog ter podatkov za vse postopke, 
ki jih zajema ta uredba.

4. Pristojni organi v registru biocidnih 
proizvodov posodabljajo informacije o 
biocidnih proizvodih, ki so dovoljeni na 
njihovem ozemlju ali za katere je bilo 
nacionalno dovoljenje zavrnjeno, 

4. Pristojni organi in Komisija uporabijo 
register biocidnih proizvodov za 
registriranje in posredovanje odločitev, 
sprejetih v zvezi z odobritvami biocidnih 
proizvodov ter posodobijo informacije v 
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spremenjeno, obnovljeno ali preklicano. 
Komisija posodablja informacije v zvezi z 
biocidnimi proizvodi, ki so dovoljeni v 
Uniji ali za katere je bilo dovoljenje Unije
zavrnjeno, spremenjeno, obnovljeno ali 
preklicano.

registru, kadar se takšna odločitev 
sprejme. Pristojni organi v registru 
biocidnih proizvodov zlasti posodabljajo 
informacije o biocidnih proizvodih, ki so 
dovoljeni na njihovem ozemlju ali za 
katere je bilo nacionalno dovoljenje 
zavrnjeno, spremenjeno, obnovljeno ali 
preklicano, ali za katere je bilo odobreno, 
zavrnjeno ali preklicano dovoljenje za 
vzporedno trgovanje. Komisija zlasti
posodablja informacije v zvezi z 
biocidnimi proizvodi, ki so dovoljeni v 
Uniji ali za katere je bilo dovoljenje Unije 
zavrnjeno, spremenjeno, obnovljeno ali 
preklicano. Informacije, ki se vnesejo v 
register, vključujejo, kjer je primerno:
a) pogoje za odobritve;
b) povzetek značilnosti biocidnega 
proizvoda iz člena 21(2);
c) poročilo o oceni biocidnega proizvoda;
d) metode analize iz člena 18(1)(c).
Informacija iz tega odstavka se posreduje 
tudi vlagatelju preko registra za biocidne 
proizvode.

Or. en

Obrazložitev

Svet je člen 70 spremenil tako, da se register za biocidne proizvode uporablja za izmenjavo 
informacij v povezavi z uredbo. S predlaganimi predlogi sprememb se namerava pojasniti 
način uporabe registra. Predlog spremembe je tehnične narave in ne uvaja bistvenih 
sprememb v besedilo. Namen je izboljšati skladnost (tako znotraj besedila kot tudi z drugimi 
deli zakonodaje) ter preprečiti ponavljanje ali pojasniti ali poenostaviti besedilo.

Predlog spremembe 68

Stališče Sveta
Člen 75 – odstavek 1 – točka ja (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

ja) svetovanje in zagotavljanje orodij za 
fazo uporabe, zlasti:
– ukrepi za celostno zatiranje natančno 
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določenih škodljivcev,
– spremljanje uporabe biocidnih 
proizvodov,
– najboljše prakse za uporabo biocidnih 
proizvodov, da bi njihovo uporabo omejili 
na najmanjši potreben odmerek,
– zatiranje škodljivcev na občutljivih 
območjih, kot so šole, delovna mesta, 
vrtci, javni prostori, jezera, kanali in 
rečna obrežja, domovi za ostarele,
– tehnična oprema za uporabo biocidnih 
pripravkov in njihov pregled.

Or. de

Predlog spremembe 69

Stališče Sveta
Člen 79

Stališče Sveta Predlog spremembe

(1) Komisija na podlagi načel iz odstavka 3 
sprejme izvedbeno uredbo, v kateri določi:

(1) Komisija na podlagi načel iz odstavka 3 
v skladu s členom 82 sprejme delegirane 
akte, v katerih določi:

a) pristojbine, ki se plačujejo Agenciji, 
vključno z letno pristojbino;

a) pristojbine, ki se plačujejo Agenciji, 
vključno z letno pristojbino;

(b) pravila glede pogojev za nižje 
pristojbine, oprostitev pristojbin in 
povračilo za člana Odbora za biocidne 
proizvode, ki opravlja nalogo poročevalca; 
in

(b) pravila glede pogojev za nižje 
pristojbine, oprostitev pristojbin in 
povračilo za člana Odbora za biocidne 
proizvode, ki opravlja nalogo poročevalca; 
in

(c) pogoje plačila. (c) pogoje plačila.

Ta izvedbena uredba se sprejme v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 81(3). 
Uporablja se le v zvezi s pristojbinami, ki 
se plačujejo Agenciji.

Delegirani akti se uporabljajo le v zvezi s 
pristojbinami, ki se plačujejo Agenciji.

Agencija lahko zahteva tudi takse za 
druge storitve, ki jih zagotavlja.
Pristojbine, ki se plačujejo Agenciji, se 
določijo na taki ravni, da prihodki, ki 
izhajajo iz pristojbin, v kombinaciji z 
drugimi viri prihodkov Agencije na podlagi 
te uredbe zadostujejo za kritje stroškov 
opravljenih storitev.

Pristojbine, ki se plačujejo Agenciji, se 
določijo na taki ravni, da prihodki, ki 
izhajajo iz pristojbin, v kombinaciji z 
drugimi viri prihodkov Agencije na podlagi 
te uredbe zadostujejo za kritje stroškov 
opravljenih storitev.

(2) Države članice vlagateljem neposredno (2) Države članice vlagateljem neposredno 
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zaračunajo pristojbine za storitve, ki jih 
opravljajo v zvezi s postopki iz te uredbe, 
vključno s storitvami, katere opravljajo 
pristojni organi držav članic, ki delujejo 
kot ocenjevalni pristojni organi.

zaračunajo pristojbine za storitve, ki jih 
opravljajo v zvezi s postopki iz te uredbe, 
vključno s storitvami, katere opravljajo 
pristojni organi držav članic, ki delujejo 
kot ocenjevalni pristojni organi.

Komisija lahko na podlagi načel iz 
odstavka 3 izda smernice za usklajenost 
strukture pristojbin.

Komisija sprejme na podlagi načel iz 
odstavka 3 smernice za usklajenost 
strukture pristojbin.

Države članice lahko zaračunajo letne 
pristojbine v zvezi z biocidnimi proizvodi, 
ki so dostopni na trgih.
Države članice lahko zahtevajo tudi takse 
za druge storitve, ki jih zagotavljajo.
Države članice določijo in objavijo zneske 
pristojbin, ki se plačujejo njihovim 
pristojnim organom.

Države članice določijo in objavijo zneske 
pristojbin, ki se plačujejo njihovim 
pristojnim organom.

(3) Tako v izvedbeni uredbi iz odstavka 1 
kot tudi v pravilih držav članic glede 
pristojbin se upoštevajo naslednja načela:

(3) Tako v navedenih delegiranih aktiv iz 
odstavka 1 kot tudi v pravilih držav članic 
glede pristojbin se upoštevajo naslednja 
načela:

a) pristojbine se določijo na takšni ravni, 
da z njimi povezani prihodki načeloma 
zadostujejo za kritje stroškov opravljenih 
storitev in ne presegajo tistega, kar je 
potrebno za kritje teh stroškov;

a) pristojbine se določijo na takšni ravni, 
da z njimi povezani prihodki načeloma 
zadostujejo za kritje stroškov opravljenih 
storitev in ne presegajo tistega, kar je 
potrebno za kritje teh stroškov;

(b) pristojbina se delno povrne, kadar 
vlagatelj zahtevanih informacij ne predloži 
v določenem roku;

(b) pristojbina se delno povrne, kadar 
vlagatelj zahtevanih informacij ne predloži 
v določenem roku;

(c) ustrezno se upoštevajo posebne potrebe 
MSP;

(c) ustrezno se upoštevajo posebne potrebe 
MSP;

d) pri strukturi in znesku pristojbin se 
upošteva, ali so bile informacije predložene 
skupaj ali ločeno;

d) pri strukturi in znesku pristojbin se 
upošteva, ali so bile informacije predložene 
skupaj ali ločeno;

(e) v ustrezno utemeljenih okoliščinah in 
kadar to odobri Agencija ali pristojni 
organ, se lahko plačilo pristojbine v celoti 
ali delno oprosti in

(e) v ustrezno utemeljenih okoliščinah in 
kadar to odobri Agencija ali pristojni 
organ, se lahko plačilo pristojbine v celoti 
ali delno oprosti in

f) izključno pri pravilih držav članic se roki 
za plačilo pristojbin pristojnim organom 
določijo ob upoštevanju rokov postopkov 
iz te uredbe.

f) izključno pri pravilih držav članic se roki 
za plačilo pristojbin pristojnim organom 
določijo ob upoštevanju rokov postopkov 
iz te uredbe.

Or. de
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Predlog spremembe 70

Stališče Sveta
Člen 88 – odstavek 1 – pododstavek 3

Stališče Sveta Predlog spremembe

Da bi omogočili nemoten prehod z 
Direktive 98/8/ES na to uredbo, Komisija 
v času trajanja delovnega programa
sprejme bodisi izvedbene uredbe, s 
katerimi določi, da je aktivna snov 
odobrena in pod kakšnimi pogoji, bodisi 
izvedbene sklepe, ki potrjujejo, da aktivna 
snov ni odobrena, v primerih, ko zahteve 
iz člena 4(1) ali, kadar je ustrezno, člena 
5(2) niso izpolnjene ali kadar potrebne 
informacije in podatki niso bili predloženi 
v predpisanem roku. Ti izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s postopkom pregleda 
iz člena 81(3). V uredbah o odobritvi 
aktivne snovi se navede datum odobritve. 
Uporablja se člen 9(2).

Komisija z delegiranimi akti v skladu s 
členom 82 sprejme sklepe o vključitvi 
aktivnih snovi v Prilogo -I. V primerih, ko 
zahteve iz člena 4(1) ali, kadar je ustrezno, 
člena 5(2) niso izpolnjene ali kadar 
potrebne informacije in podatki niso bili 
predloženi v predpisanem roku, aktivna 
snov ne sme biti vključena v Prilogo -I.

Or. en

Obrazložitev
Aktivne snovi bi se morale ohraniti v prilogi k uredbi. Nov pristop, predlagan v besedilu 
Sveta, na podlagi katerega bi bile snovi predmet ločenih odobritev na podlagi izvedbenih 
aktov, je premalo transparenten. Poleg tega ni skladen z ustreznimi določbami v členu 27 o 
vključitvi aktivnih snovi v okviru poenostavljenega postopka, ki bi bila še naprej regulirana 
na podlagi delegiranih aktov.

Predlog spremembe 71

Stališče Sveta
Člen 90 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

Člen 90a
Prehodni ukrepi v zvezi z uporabo 

dovoljenj biocidnih proizvodov v skladu z
Direktivo 98/8/ES

Dokumentacijo, predloženo za namene 
Direktive 98/8/ES, za katero se 
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ocenjevanje ne konča do …**, nadalje 
ocenjujejo pristojni organi v skladu z 
določbami Direktive 98/8/ES.
_____________
* datum začetka uporabe te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Sedanja različica besedila Sveta ne zajema primerov, v katerih je bila dokumentacija za 
odobritev biocidnih proizvodov že predložena v skladu z določbami Direktive 98/8/ES, vendar 
odobritev še ni bila podana. Datum se določi v skladu z drugimi prehodnimi ukrepi.

Predlog spremembe 72

Stališče Sveta
Člen 91 – odstavek 2 

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Ta uredba velja za biocidne proizvode iz 
odstavka 1 po datumu izteka veljavnosti 
dovoljenja ali njegovega preklica.

2. Ta uredba, razen poglavja IV, velja za 
biocidne proizvode iz odstavka 1 od 1. 
januarja 2013.

Poglavje IV te uredbe velja za biocidne 
proizvode iz odstavka 1 po datumu izteka 
veljavnosti dovoljenja ali njegovega 
preklica.

Or. en

Obrazložitev

Člen 91 je novo besedilo Sveta. Sedanje besedilo uredbe ne velja za proizvode, odobrene v 
skladu z direktivo, vsaj ne pred iztekom veljavnosti ali preklica dovoljenja, odobrenega v 
skladu z določbami direktive. To bi pomenilo, da se določene pomembne določbe, kot tiste, ki 
zadevajo spremembe odobrenih proizvodov, ne bi uporabljale. To pa ni želen cilj nove uredbe 
in besedilo bi bilo zato treba spremeniti.
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Predlog spremembe 73

Stališče Sveta
Člen 92 – odstavek 1a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

1a) Odstavek 1 ne velja za snovi za 
razkuževanje pitne vode, ki so bile 
proizvedene na kraju samem.

Or. de

Obrazložitev

V nekaterih okoliščinah obdelava pitne vode vključuje neposredno proizvodnjo dezinfekcijskih 
proizvodov na kraju uporabe, samo za ta kraj ali postopek. Ta sredstva se ne tržijo in bi zato 
morala biti izvzeta iz področja uporabe te uredbe. Člen 7 in člen 10 direktive o pitni vodi 
določata ustrezno uporabo dezinfekcijskih sredstev, bodisi tistih kupljenih na trgu bodisi tistih 
proizvedenih na kraju samem.

Predlog spremembe 74

Stališče Sveta
Člen 94

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. Vloge za izdajo dovoljenja za biocidne 
proizvode, ki so materiali za stik z živili in 
so bili dostopni na trgu dne …, se vložijo 
najpozneje do 1. januarja 2017.

črtano

Z odstopanjem od člena 17(1) so biocidni 
proizvodi, ki so materiali za stik z živili in 
so bili dostopni na trgu dne …* in za 
katere je bila vložena vloga v skladu s 
prvim pododstavkom tega odstavka, lahko 
še naprej dostopni na trgu do dne, ko se 
sprejme odločitev o izdaji dovoljenja. Če 
se izdaja dovoljenja zavrne, takšni 
biocidni proizvodi v 180 dneh po sprejetju 
te odločitve niso več dostopni na trgu.
Z odstopanjem od člena 17(1) se 
�biocidni proizvodi, ki� so materiali za 
stik z živili in so bili dostopni na trgu dne 
…* in za katere vloga ni bila vložena v 
skladu s prvim pododstavkom tega 
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odstavka, lahko še naprej dostopni na trgu 
do največ 180 dni po datumu iz prvega 
pododstavka tega odstavka. 
2. Odstranitev in uporaba obstoječih zalog 
biocidnih proizvodov, ki jih pristojni 
organi ali Komisija niso dovolili za 
zadevno uporabo, sta še naprej dovoljeni 
do 365 dni po datumu odločitve iz drugega 
pododstavka odstavka 1 ali do dvanajst 
mesecev po datumu iz tretjega 
pododstavka odstavka 1, odvisno od tega, 
kateri datum je poznejši.

Or. en

Obrazložitev

Prehodni ukrepi glede materiala za stik z živili niso potrebni, saj se bo material za stik z živili 
obravnaval kot tretirani izdelki. Prehodni ukrepi za tretirane izdelke, določeni v členu 93, 
bodo veljali za materiale za stik z živili. Predlog spremembe je tehnične narave in ne uvaja 
bistvenih sprememb v besedilo. Namen je izboljšati skladnost (tako znotraj besedila kot tudi z 
drugimi deli zakonodaje) ter preprečiti ponavljanje ali pojasniti ali poenostaviti besedilo.

Predlog spremembe 75

Stališče Sveta
Člen 95 – odstavek 1 – pododstavek 3

Stališče Sveta Predlog spremembe

Za namene tega odstavka in za obstoječe 
aktivne snovi, navedene v Prilogi II k 
Uredbi (EC) št. 1451/2007, se za vse 
toksikološke in ekotoksikološke študije, 
vključene v dokumentacijo, uporabljajo 
določbe o obvezni izmenjavi podatkov iz 
členov 61 in 62 te uredbe. Zadevna oseba 
mora zaprositi za izmenjavo le tistih 
podatkov, ki jih še nima.

Za namene tega odstavka in za obstoječe 
aktivne snovi, navedene v Prilogi II k 
Uredbi (EC) št. 1451/2007, se za vse 
študije, vključene v dokumentacijo, 
uporabljajo določbe o obvezni izmenjavi 
podatkov iz členov 61 in 62 in 63 te 
uredbe. Zadevna oseba mora zaprositi za 
izmenjavo le tistih podatkov, ki jih še 
nima.

Or. en

Obrazložitev

Ker uredba ne vsebuje pravil glede posredovanja obveznih podatkov, se ta beseda črta. 
Nadalje, ker člen 63 o uporabi podatkov za naslednje uporabe prav tako zagotavlja neke vrste 
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izmenjavo podatkov, se mora ta odstavek sklicevati tudi nanj. Te določbe bi se morale na 
splošno uporabljati tudi za študije.

Predlog spremembe 76

Stališče Sveta
Člen 95 – odstavek 3 – pododstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

3. Od … biocidni proizvodi, ki vsebujejo 
aktivno snov, za katero nobena zadevna 
oseba ni vključena v seznam iz odstavka 2, 
niso dostopni na trgu.

3. Od ... se biocidni proizvod ne trži na 
trgu, če proizvajalec ali uvoznik aktivne 
snovi, ki jo vsebuje proizvod, ali kjer je to 
primerno, uvoznik biocidnega proizvoda 
ni vključen na seznam iz odstavka 2.

Or. en

Obrazložitev

Svet je člen bistveno spremenil. Sedanji sklic na zadevno osebo ni jasen, zato predlagan 
predlog spremembe vnaša dodatno pojasnitev.

Predlog spremembe 77

Stališče Sveta
Priloga - I (novo) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

Priloga -I

Seznam aktivnih snovi z zahtevami za 
uporabo v biocidnih proizvodih
(Celotno besedilo Priloge I k stališču 
Parlamenta v prvem branju (EP-PE-TC1-
COD(2009)0076) se ponovno vstavi kot 
Priloga -1(novo).)

Or. en

Obrazložitev

Aktivne snovi bi se morale ohraniti v prilogi k uredbi. Nov pristop, predlagan v besedilu 
Sveta, na podlagi katerega bi bile snovi predmet ločenih odobritev na podlagi izvedbenih 
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aktov, je premalo transparenten. Poleg tega ni skladen z ustreznimi določbami v členu 27 o 
vključitvi aktivnih snovi v okviru poenostavljenega postopka, ki bi bile še naprej regulirane na 
podlagi delegiranih aktov.

Predlog spremembe 78

Stališče Sveta
Priloga I – Kategorija 1 – 200-018-0 Mlečna kislina – stolpec 3 

Stališče Sveta Predlog spremembe

Koncentracija se omeji, tako da ni treba 
vsakega biocidnega proizvoda razvrstiti v 
skladu z Direktivo 1999/45/ES ali Uredbo 
(ES) št. 1272/2008.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Vsi vnosi v stolpcu 3 „koncentracija se omeji tako, da ...št. 1272/2008“ se črtajo. Ta omejitev 
je povsem zavajajoča, ker so lahko biocidni proizvodi, ki vsebujejo aktivne snovi, navedene v 
tej Prilogi, kakršnekoli nevarne narave še vedno predmet poenostavljenega postopka 
odobritve v skladu s členom 24 (na primer rakotvorni učinek pod 0,1 %).

Predlog spremembe 79

Stališče Sveta
Priloga I – Kategorija 1 – 204-823-8 Natrijev acetat– stolpec 3 

Stališče Sveta Predlog spremembe

Koncentracija se omeji, tako da ni treba 
vsakega biocidnega proizvoda razvrstiti v 
skladu z Direktivo 1999/45/ES ali Uredbo 
(ES) št. 1272/2008.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Vsi vnosi v stolpcu 3 „koncentracija se omeji tako, da ...št. 1272/2008“ se črtajo. Ta omejitev 
je povsem zavajajoča, ker so lahko biocidni proizvodi, ki vsebujejo aktivne snovi, navedene v 
tej Prilogi, kakršnekoli nevarne narave še vedno predmet poenostavljenega postopka 
odobritve v skladu s členom 24 (na primer rakotvorni učinek pod 0,1 %).
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Predlog spremembe 80

Stališče Sveta
Priloga I – Kategorija 1 – 208-534-8 Natrijev benzoat– stolpec 3

Stališče Sveta Predlog spremembe

Koncentracija se omeji, tako da ni treba 
vsakega biocidnega proizvoda razvrstiti v 
skladu z Direktivo 1999/45/ES ali Uredbo 
(ES) št. 1272/2008.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Vsi vnosi v stolpcu 3 „koncentracija se omeji tako, da ...št. 1272/2008“ se črtajo. Ta omejitev 
je povsem zavajajoča, ker so lahko biocidni proizvodi, ki vsebujejo aktivne snovi, navedene v 
tej Prilogi, kakršnekoli nevarne narave še vedno predmet poenostavljenega postopka 
odobritve v skladu s členom 24 (na primer rakotvorni učinek pod 0,1 %).

Predlog spremembe 81

Stališče Sveta
Priloga I – Kategorija 1 – 201-766-0 (+)-Vinska kislina – stolpec 3

Stališče Sveta Predlog spremembe

Koncentracija se omeji, tako da ni treba 
vsakega biocidnega proizvoda razvrstiti v 
skladu z Direktivo 1999/45/ES ali Uredbo 
(ES) št. 1272/2008.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Vsi vnosi v stolpcu 3 „koncentracija se omeji tako, da ...št. 1272/2008“ se črtajo. Ta omejitev 
je povsem zavajajoča, ker so lahko biocidni proizvodi, ki vsebujejo aktivne snovi, navedene v 
tej Prilogi, kakršnekoli nevarne narave še vedno predmet poenostavljenega postopka 
odobritve v skladu s členom 24 (na primer rakotvorni učinek pod 0,1 %).
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Predlog spremembe 82

Stališče Sveta
Priloga I – Kategorija 3 – 200-580-7 Ocetna kislina

Stališče Sveta

200-580-7 Ocetna kislina Koncentracija se omeji, tako 
da ni treba vsakega 
biocidnega proizvoda 
razvrstiti v skladu z 
Direktivo 1999/45/ES ali 
Uredbo (ES) št. 1272/2008.

Predlog spremembe

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta aktivna snov ne izpolnjuje meril izključitve, navedenih v členu 27/2 (npr. jedko za kožo).

Predlog spremembe 83

Stališče Sveta
Priloga I – Kategorija 3 – 201-176-3 Propionska kislina

Stališče Sveta

201-176-3 Propionska 
kislina

Koncentracija se omeji, 
tako da ni treba vsakega 
biocidnega proizvoda 
razvrstiti v skladu z 
Direktivo 1999/45/ES ali 
Uredbo (ES) št. 1272/2008.

Predlog spremembe

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta aktivna snov ne izpolnjuje meril izključitve, navedenih v členu 27/2 (npr. jedko za kožo).
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Predlog spremembe 84

Stališče Sveta
Priloga I – Kategorija 7 – 203-376-6 Citronelal

Stališče Sveta Predlog spremembe

203-376-6 Citronelal črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta aktivna snov ne izpolnjuje meril izključitve, navedenih v členu 27/2 (npr. jedko za kožo).

Predlog spremembe 85

Stališče Sveta
Priloga II – Naslov 1 – 3.9. a (novo) navzkrižno branje podatkov o sesalcih – Stolpec 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

3.9.a. Navzkrižno branje podatkov o 
sesalcih
Podatki so pridobljeni iz toksikološke 
ocene za sesalce. Najbolj občutljiva 
pomembna dolgoročna toksikološka 
končna točka (NOAEL) za sesalce, 
izražena kot mg preskusna spojina/kg 
bw/dnevno se sporoči.

Or. en

Predlog spremembe 86

Stališče Sveta
Priloga II – Naslov 1 – 8.7. Akutna toksičnost – stolpec 3

Stališče Sveta Predlog spremembe

Študij običajno ni treba izvesti, če: Študij običajno ni treba izvesti, če:

– je snov razvrščena kot jedka za kožo. je snov razvrščena kot jedka ali izredno 
dražilna za kožo.
Če se študije kljub temu izvedejo, se 
koncentracije, ki so jedke ali izredno 
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dražilne za kožo, ne uporabijo.

Or. en

Predlog spremembe 87

Stališče Sveta
Priloga II – Naslov 1 – 8.7.3.  Akutna toksičnost – v stiku s kožo – stolpec 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

8.7.3. V stiku s kožo 8.7.3. V stiku s kožo
Preskušanje v stiku s kožo je ustrezno, 
če:

Preskušanje v stiku s kožo je potrebno 
samo, če:

– je vdihavanje snovi malo verjetno ali – je vdihavanje snovi malo verjetno;
– je verjeten stik s kožo pri proizvodnji 
in/ali uporabi ali

– je verjeten stik s kožo pri proizvodnji 
in/ali uporabi;

– fizikalno-kemijske in toksikološke 
lastnosti kažejo na možnost pomembne 
absorpcije skozi kožo.

– fizikalno-kemijske in toksikološke 
lastnosti kažejo na možnost pomembne 
absorpcije skozi kožo in
– izidi in vitro študije prodiranja skozi 
kožo (OECD 428) kažejo na visoko 
dermalno absorpcijo in biološko 
dostopnost.

Or. en

Predlog spremembe 88

Stališče Sveta
Priloga II – Naslov 1 – 8.9. Toksičnost pri ponovljenih odmerkih – stolpec 1 – točka i

Stališče Sveta Predlog spremembe

Toksičnost pri ponovljenih odmerkih Toksičnost pri ponovljenih odmerkih
(i) se toksičnost opazi pri preskusu akutne 
dermalne toksičnosti pri nižjih odmerkih 
kakor pri preskusu oralne toksičnosti;

(i) se toksičnost opazi pri preskusu akutne 
dermalne toksičnosti pri nižjih odmerkih 
kakor pri preskusu oralne toksičnosti; 

Or. en
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Predlog spremembe 89

Stališče Sveta
Priloga II – Naslov 1 – 8.9. Toksičnost pri ponovljenih odmerkih – stolpec 3 –
pododstavek 1a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

Da bi zmanjšali preskušanje na 
vretenčarjih in zlasti potrebo po 
samostojnih študijah z eno končno točko, 
potek študij toksičnosti pri ponovljenih 
odmerkih upošteva možnost raziskovanja 
več končnih točk v okviru ene študije.

Or. en

Predlog spremembe 90

Stališče Sveta
Priloga II – Naslov 1 – 8.10.1. – stolpec 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

8.10.1. Študija toksičnosti za prenatalni 
razvoj, zaželena vrsta so zajci; zaužitje je 
zaželen način dajanja.

8.10.1. Študija toksičnosti za prenatalni 
razvoj, zaželena vrsta so zajci; zaužitje je 
zaželen način dajanja.

Študija se v začetku izvede na eni vrsti. O 
potrebi po izvedbi dodatnih študij na drugi 
vrsti (podganah) ali študije o mehanizmu 
delovanja se je treba odločiti na podlagi 
rezultatov pravega preskusa in vseh 
drugih razpoložljivih pomembnih 
podatkov.

Študija se v začetku izvede na eni vrsti. 

Or. en
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Predlog spremembe 91

Stališče Sveta
Priloga II – Naslov 1 – 8.10.2. – stolpec 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

8.10.2. Študija dvogeneracijske toksičnosti 
za razmnoževanje na podganah, zaužitje je 
zaželen način dajanja.

8.10.2. Študija dvogeneracijske toksičnosti 
za razmnoževanje na podganah, zaužitje je 
zaželen način dajanja.

Če je uporabljen drug preskus toksičnosti 
za razmnoževanje, je treba to utemeljiti.

Če je uporabljen drug preskus toksičnosti 
za razmnoževanje, je treba to utemeljiti. Če 
bo sprejeta razširjena enogeneracijska 
študija toksičnosti na ravni EU, se mora 
ta obravnavati kot alternativni pristop k 
večgeneracijski študiji.

Or. en

Predlog spremembe 92

Stališče Sveta
Priloga II – Naslov 1 – 8.10.3. – stolpec 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

8.10.3. Nadaljnje študije toksičnosti za 
prenatalni razvoj, zaželena vrsta so 
podgane, zaužitje. 

8.10.3. Nadaljnje študije toksičnosti za 
prenatalni razvoj. O potrebi po izvedbi 
dodatnih študij na drugi vrsti ali študije o 
mehanizmu delovanja se je treba odločiti 
na podlagi rezultatov pravega preskusa 
(8.10.1) in vseh drugih razpoložljivih 
pomembnih podatkov (zlasti študij 
glodalcev). Zaželena vrsta so podgane, 
zaužitje.

Or. en
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Predlog spremembe 93

Stališče Sveta
Priloga II – Naslov 1 – 8.13.2. Nevrotoksičnost, vključno z nevrotoksičnostjo za razvoj –
stolpec 1 – naslov

Stališče Sveta Predlog spremembe

8.13.2. Nevrotoksičnost, vključno z 
nevrotoksičnostjo za razvoj

8.13.2. Nevrotoksičnost

Or. en

Obrazložitev

Preskušanje poteka nevrotoksičnosti bo v skladu z jasnimi okoliščinami, določenimi v 
besedilu, nujno tudi v prihodnje.

Predlog spremembe 94

Stališče Sveta
Priloga II – Naslov 1 – 8.13.4. Imunotoksičnost, vključno z imunotoksičnostjo za razvoj –
stolpec 1 – naslov

Stališče Sveta Predlog spremembe

8.13.4. Imunotoksičnost, vključno z 
imunotoksičnostjo za razvoj

8.13.4. Imunotoksičnost 

Or. en

Obrazložitev

Preskušanje poteka nevrotoksičnosti bo v skladu z jasnimi okoliščinami, določenimi v 
besedilu, nujno tudi v prihodnje.

Predlog spremembe 95

Stališče Sveta
Priloga III – Naslov 1 – 8.5.4. – stolpec 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

8.5.4. Pri biocidnih proizvodih, za katere je 
predvidena izdaja dovoljenja za uporabo z 
drugimi biocidnimi proizvodi, je potrebna 
pozornost glede preskusne kombinacije 

8.5.4. Pri biocidnih proizvodih, za katere je 
predvidena izdaja dovoljenja za uporabo z 
drugimi biocidnimi proizvodi, se ocenijo
tveganja za človekovo zdravje in okolje, ki 
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proizvodov za akutno dermalno toksičnost 
ter draženje kože in oči.

izvirajo iz uporabe teh kombinacij 
proizvodov. V nekaterih primerih, na 
primer, kjer ni na voljo veljavnih 
podatkov takšne vrste, kot je določeno v 
stolpcu 3, bo morda potrebno z uporabo 
kombinacij teh proizvodov izvesti omejeno 
število študij akutne toksičnosti.

Or. en

Predlog spremembe 96

Stališče Sveta
Priloga III – Naslov 1 – 8.7. – stolpec 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

8.7. Razpoložljivi toksikološki podatki v 
zvezi z naslednjim:

8.7. Razpoložljivi toksikološki podatki v 
zvezi z naslednjim:

– pomožne snovi v formulaciji (tj. pogojno 
nevarne snovi) ali

– pomožne snovi v formulaciji (tj. pogojno 
nevarne snovi) ali

– zmes, katere del je pogojno nevarna 
snov,

– zmes, katere del je pogojno nevarna 
snov.

– če niso na voljo nikakršni podatki, se 
opravijo preskusi iz Priloge II za pomožne 
snovi v formulaciji (tj. pogojno nevarne 
snovi) ali zmes, katere del je pogojno 
nevarna snov.

Če podatki za pomožne snovi ne 
zadostujejo in jih ni mogoče povzeti z 
navzkrižnim branjem ali drugimi 
sprejetimi pristopi, ki ne temeljijo na 
preskušanju, se izvedejo ciljni preskusi 
akutne toksičnosti iz Priloge II za 
pomožne snovi v formulaciji (tj. pogojno 
nevarne snovi) ali zmes, katere del je 
pogojno nevarna snov.

Or. en

Predlog spremembe 97

Stališče Sveta
Priloga III – Naslov 1 – 9.3. Učinki na druge specifične neciljne organizme (floro in 
favno), za katere se predvideva, da so ogroženi – stolpec 3

Stališče Sveta Predlog spremembe

Podatki za oceno tveganj v zvezi z divjimi 
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sesalci se pridobijo iz ocene toksičnosti za 
sesalce.

Or. en

Predlog spremembe 98

Stališče Sveta
Priloga III – Naslov 2 – 8.8. – stolpec 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

Dopolnilne študije za kombinacije 
biocidnih proizvodov

Dopolnilne študije za kombinacije 
biocidnih proizvodov

Pri biocidnih proizvodih, za katere se 
predvideva izdaja dovoljenja za uporabo z 
drugimi biocidnimi proizvodi, se, kadar je 
to mogoče, zmes proizvodov preskusi v 
zvezi z akutno dermalno toksičnostjo in 
draženjem kože in oči, kakor je ustrezno.

Pri biocidnih proizvodih, za katere je 
predvidena izdaja dovoljenja za uporabo z 
drugimi biocidnimi proizvodi, se ocenijo
tveganja za človekovo zdravje in okolje, ki 
izvirajo iz uporabe teh kombinacij 
proizvodov. V nekaterih primerih, na 
primer, kjer ni na voljo veljavnih 
podatkov takšne vrste, kot je določeno v 
stolpcu 3, bo morda potrebno z uporabo 
kombinacij teh proizvodov izvesti omejeno 
število študij akutne toksičnosti.

Or. en

Predlog spremembe 99

Stališče Sveta
Priloga III – Naslov 2 – 9.3. Učinki na druge specifične neciljne organizme (floro in 
favno), ki naj bi bili ogroženi – stolpec 3

Stališče Sveta Predlog spremembe

Podatki za oceno tveganj v zvezi z divjimi 
sesalci se pridobijo iz ocene toksičnosti za 
sesalce.

Or. en
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Predlog spremembe 100

Stališče Sveta
Priloga V – GLAVNA SKUPINA 1: razkužila – Vrsta proizvodov 2 – odstavek 5a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

Te vrste proizvodov ne obsegajo čistilnih 
sredstev, ki nimajo biocidnega učinka. To 
velja tudi za tekočino za pomivanje, pralni 
prašek in podobne proizvode. 

Or. de

Obrazložitev

Pojasnitev, da za pralna in čistilna sredstva, ki na primer vsebujejo kisline (za raztopitev 
kamenca), alkalije (za raztopitev maščob), oksidacijska sredstva (za beljenje madežev) ali 
alkohol (kot topilno sredstvo), ni potrebno dovoljenje v smislu biocidnih proizvodov. 
Imenovane snovi imajo lahko biocidne stranske učinke.

Predlog spremembe 101

Stališče Sveta
Priloga V – GLAVNA SKUPINA 2: sredstva za konzerviranje – Vrsta proizvodov 9 –
odstavek 1 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

Ta vrsta proizvoda vključuje dejavnike, ki 
nasprotujejo naselitvi mikroorganizmov 
(na primer patogenih klic ali klic, ki 
povzročajo neprijeten vonj) na površini 
materialov in zato ovirajo ali preprečujejo 
nastanek neprijetnega vonja in/ali 
prinašajo druge prednosti.

Or. en

Obrazložitev

Če se tekstil obdeluje z biocidnimi proizvodi, v ospredju ponavadi ni zaščita vlaken, ampak 
gre večkrat za preprečevanje naselitve mikroorganizmov na površini tekstila.



PE467.347v02-00 66/66 PR\874240SL.doc

SL

OBRAZLOŽITEV

Poročevalka pozdravlja, da je Svet v svojem skupnem stališču k osnutku uredbe o dostopnosti 
na trgu in uporabi biocidnih proizvodov sprejel skoraj polovico predlogov sprememb 
Parlamenta. Vendar meni, da je treba za dosego zastavljenih ciljev, kot je odprava slabosti 
veljavne direktive o odobritvi 98/8/ES, izboljšanje postopka odobritve in bolj ekonomičnega 
postopka odločanja, ob hkratnem zagotavljanju visoke ravni zaščite, še veliko storiti. V ta 
okvir spada na primer poenostavljena odobritev družine proizvodov in blagovnih znamk.

Poročevalka obžaluje, da skupno stališče vsebuje veliko pomanjkljivosti in protislovij, ki jih 
mora Evropski parlament sedaj odpraviti, in kritizira samovoljno prestrukturiranje člena. 
Številne spremembe so zato tehnične narave in ne prinašajo vsebinskih sprememb besedila. 
Namesto tega je njihov cilj izboljšati skladnost (v besedilu ter med uredbo in drugimi zakoni 
EU), odpraviti podvajanje zakonskih obveznosti in poenostaviti besedilo. 

Zaradi razlogov konkurence in notranjega trga je nujna jasna in transparentna ureditev 
pristojbin tako za agencijo kot tudi za države članice.

Poročevalka pozdravlja, da bodo sedaj aktivne snovi za biocidne proizvode, ki gredo skozi 
poenostavljen postopek odobritve, navedene v prilogi k uredbi. Priloga se ne sme omejiti 
samo na to posebno skupino proizvodov, temveč je treba odobritev vseh aktivnih snovi urediti 
preko delegiranih pravnih aktov. 

Pri zahtevah za informacije o aktivnih snoveh in biocidnih proizvodih je treba uporabiti 
pomembne, nove možnosti za preprečevanje poskusov na živalih. 

Tretirani izdelki potrebujejo jasno ureditev, treba pa je preprečiti, da se označujejo biocidi, ki 
v končnem proizvodu niso več prisotni. Treba se je izogibati dvojnim ureditvam z drugimi 
pravnimi akti na področju označevanja. 

Uvedba dovoljenja Skupnosti predstavlja pomemben korak v smeri uravnoteženega 
evropskega trga za biocidne pripravke. To je najboljši in najučinkovitejši sistem za izboljšanje 
razpoložljivosti teh proizvodov, zagotavljanje spodbud za inovacije in prispevati k zdravju 
človeka in varovanju okolja. Centralni sistem izdaje dovoljenj ima gotovo pozitiven učinek na 
notranji trg, saj omogoča usklajeno ocenjevanje in enotno izvajanje zahtev v vseh državah 
članicah EU. To nenazadnje vodi tudi k boljši zaščiti potrošnikov. Glede na sedanjo delovno 
obremenitev ECHA in na žalost počasi napredujoče preverjanje snovi poročevalka predlaga 
postopno uvedbo dovoljenja Unije.

K varni uporabi biocidnih proizvodov spada, da poleg okvirne direktive o trajnostni uporabi 
pesticidov obstaja tudi okvirna direktiva o trajnostni uporabi biocidnih proizvodov, da so 
poklicni uporabniki in potrošniki biocidnih proizvodov obveščeni o varni uporabi in možnih 
neškodljivih alternativah. Pri tem bi bilo treba vsekakor vključiti usposabljanje pomembnejših 
ciljnih skupin, zlasti poklicnih uporabnikov. 


