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Pakeitimas 101
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14) Išduodant biocidinių produktų 
autorizacijos liudijimus arba pratęsiant jų 
galiojimą turėtų būti galima tarpusavyje 
palyginti dviejų ar daugiau biocidinių 
produktų keliamą riziką ir jų naudojimo 
naudą. Atlikus tokį lyginamąjį vertinimą, 
autorizuotus biocidinius produktus, 
kuriuose yra keistinų veikliųjų medžiagų, 
būtų galima pakeisti kitais, daug mažesnę 
riziką sveikatai arba aplinkai keliančiais, 
produktais, jei tai nesukeltų rimto neigiamo 
ekonominio poveikio ar rimtų praktinių 
pasekmių. Turėtų būti numatyta tokiais 
atvejais taikyti tinkamus laipsniško 
naudojimo nutraukimo laikotarpius.

14) Išduodant biocidinių produktų 
autorizacijos liudijimus arba pratęsiant jų 
galiojimą turėtų būti galima tarpusavyje 
palyginti dviejų ar daugiau biocidinių 
produktų keliamą riziką ir jų naudojimo 
naudą. Atlikus tokį lyginamąjį vertinimą, 
bet kuris biocidinis produktas galėtų būti 
pakeistas kitais, daug mažesnę riziką 
sveikatai arba aplinkai keliančiais, 
produktais, jei tai nesukeltų rimto neigiamo 
ekonominio poveikio ar rimtų praktinių 
pasekmių. Turėtų būti numatyta tokiais 
atvejais taikyti tinkamus laipsniško 
naudojimo nutraukimo laikotarpius.

Or. en

Pagrindimas

Rizika aplinkai ir žmonių sveikatai iš esmės susijusi ne su veikliąja medžiaga, atsižvelgiant į 
tai, kad produktuose yra tik mažas jos kiekis, bet su pačiu produktu ir jo naudojimu. Jei bus 
palyginami tik tie produktai, kuriuose yra keistinų medžiagų, tai neduos didelės naudos. 
Kiekvienais metais atrandama labai nedaug naujų veikliųjų medžiagų, kurios vargiai gali 
pakeisti senąsias, taigi keistinos medžiagos liks rinkoje ilgesnį laiką, negu numatyta. Siekiant 
skatinti naujoves, itin svarbu pirmenybę teikti tik saugiausiems rinkoje esantiems produktams.

Pakeitimas 102
Emma McClarkin, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20) Kadangi anksčiau 20-am produktų 
tipui priskirti produktai, naudojami 
maistui ar pašarams apsaugoti 
kontroliuojant kenksminguosius 

Išbraukta.
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organizmus, reglamentuojami Tarybos 
direktyva 89/107/EEB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. 1831/2003, šį produktų tipą galima 
panaikinti.

Or. en

Pagrindimas

Būtina išlaikyti ankstesnėje Direktyvoje 98/80/EB numatytą 20 biocidinių produktų tipą 
(„Maisto arba pašarų atsargų antiseptikai“), tačiau būtina iš dalies pakeisti jo apibrėžtį, nes 
šie biocidiniai produktai nėra antiseptikai, o dezinfekantai (taigi ankstesnė apibrėžtis kėlė 
painiavą). Pvz., produktai, naudojami pašarams nuo žmonių patogenų (pvz., nuo salmonelių) 
dezinfekuoti, neatitinka pašarų priedų reglamentų reikalavimų. Šie produktai iš tikrųjų 
neturėjo teigiamo poveikio pašarams ir jų nepagerino.

Pakeitimas 103
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 104
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

24) Siekiant, kad būtų lengviau tiekti 
biocidinius produktus vidaus rinkai ir 
nereiktų papildomų ekonominių sąnaudų ir 
laiko nacionaliniams autorizacijos 
liudijimams atskirose valstybėse narėse 
gauti, Komisija, atsižvelgdama į patirtį, 
įgytą įgyvendinant Bendrijos autorizacijos 
liudijimų išdavimo nuostatas, gali 
nuspręsti Bendrijos autorizacijos tvarką 
taikyti ir kitiems biocidiniams produktams.

24) Siekiant, kad būtų lengviau tiekti 
biocidinius produktus vidaus rinkai ir 
nereiktų papildomų ekonominių sąnaudų ir 
laiko nacionaliniams autorizacijos 
liudijimams atskirose valstybėse narėse 
gauti, Komisija nusprendė Bendrijos 
autorizacijos tvarką taikyti visiems
biocidiniams produktams.

Or. en

Pakeitimas 105
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
61 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

61) Visų pirma, Komisija turėtų turėti 
įgaliojimus priimti priemones, reikalingas 
spręsti dėl veikliosios medžiagos įrašymo į 
I priedą, peržiūrėti veikliosios medžiagos 
įrašą ar pratęsti jo galiojimą, nustatyti 
I priede esančio veikliosios medžiagos 
įrašo peržiūrėjimo ar jo galiojimo 
pratęsimo tvarką, nuspręsti Bendrijos 
autorizacijos tvarką taikyti daugiau 
biocidinių produktų kategorijų, nustatyti 
autorizacijos liudijimo panaikinimo arba 
autorizacijos liudijimo sąlygų keitimo 
kriterijus ir tvarką, įskaitant ginčų 
sprendimo mechanizmą, nustatyti bendrą 
didžiausią veikliųjų medžiagų ar biocidinių 
produktų kiekį, kurį galima išleisti į 
aplinką atliekant eksperimentus, ir 
duomenis, kuriuos būtina pateikti, nustatyti 
suderintą mokesčių struktūrą ir kitas su 
mokesčių ir rinkliavų mokėjimu 
kompetentingoms institucijoms ir 
Agentūrai susijusias taisykles, derinti 
priedus su mokslo ir technikos pažanga, 

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

pratęsti programos trukmę tam tikram 
laikotarpiui. Kadangi šios priemonės yra 
bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti 
neesmines šio reglamento nuostatas, inter 
alia, papildant šį reglamentą naujomis 
neesminėmis nuostatomis, jos turi būti 
patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 
5a straipsnyje numatytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.

Or. en

Pakeitimas 106
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
66 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

66) Atsižvelgiant į tai, kad iki šiol tam 
tikriems produktams biocidinius produktus 
reglamentuojantys Bendrijos teisės aktai 
nebuvo taikomi, derėtų nustatyti 
pereinamąjį laikotarpį, kad bendrovės 
galėtų pasirengti taikyti in situ 
pagamintoms veikliosioms medžiagoms, 
apdorotiems gaminiais bei medžiagoms ir 
su maistu skirtoms liestis medžiagoms 
taikomas taisykles.

66) Atsižvelgiant į tai, kad iki šiol tam 
tikriems produktams biocidinius produktus 
reglamentuojantys Bendrijos teisės aktai 
nebuvo taikomi, derėtų nustatyti 
pereinamąjį laikotarpį, kad bendrovės 
galėtų pasirengti taikyti in situ 
pagamintoms veikliosioms medžiagoms ir
apdorotiems gaminiams bei medžiagoms 
taikomas taisykles.

Or. en

Pagrindimas

Su maistu skirtos liestis medžiagos neturėtų patekti į pasiūlymo taikymo sritį, kadangi tai 
reikštų dvigubą reglamentavimą ir vertinimą. Šioms medžiagoms jau taikomas Pagrindų 
reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 dėl medžiagų, skirtų liestis su maistu. Tuo atveju, jei būtų 
keičiamos taisyklės, reglamentuojančios su maistu liestis skirtas medžiagas, tai turėtų būti 
daroma atliekant šioms medžiagoms skirtų teisės aktų peržiūrą, o ne išplečiant reglamento 
dėl biocidinių produktų taikymo sritį.
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Pakeitimas 107
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a straipsnis
Atsargumo principas

Šis reglamentas grindžiamas atsargumo 
principu.

Or. de

Pakeitimas 108
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
1 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b straipsnis
Reglamento tikslas

Šiuo reglamentu siekiama užtikrinti 
aukšto lygio žmonių sveikatos ir aplinkos 
apsaugą. Ypatingas dėmesys skiriamas 
vaikų, nėščiųjų ir sergančių žmonių 
apsaugai.

Or. de

Pakeitimas 109
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies p a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

pa) 2004 m. spalio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, 
skirtų liestis su maistu, ir panaikinantis 
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Direktyvas 80/590/EEB ir 89/109/EEB;

Or. en

Pagrindimas

Su maistu skirtos liestis medžiagos neturėtų patekti į pasiūlymo taikymo sritį, kadangi tai 
reikštų dvigubą reglamentavimą ir vertinimą. Šioms medžiagoms jau taikomas Pagrindų 
reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 dėl medžiagų, skirtų liestis su maistu. Tuo atveju, jei būtų 
keičiamos taisyklės, reglamentuojančios su maistu liestis skirtas medžiagas, tai turėtų būti 
daroma atliekant šioms medžiagoms skirtų teisės aktų peržiūrą, o ne išplečiant reglamento 
dėl biocidinių produktų taikymo sritį.

Pakeitimas 110
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

cheminė medžiaga, mišinys, medžiaga arba 
gaminys, kuris apdorotas arba į kurį įdėta 
vienas arba daugiau biocidinių produktų, 
kurie naudojami tam, kad darytų biocidinį 
poveikį pagal savo paskirtį;

Or. it

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu išplečiama apdorotų gaminių ir medžiagų apibrėžtis siekiant įtraukti ir tokius 
gaminius kaip dažai ir lakai, kuriuose yra konservantų, ir gaminius, kurie turi išorinio 
poveikio (pvz., tinkleliai nuo uodų) ir kurių sudėtyje yra biocidinių produktų. Taigi vertinimas 
vykdomas cheminiu aspektu.

Pakeitimas 111
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies s punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

s) su maistu besiliečianti medžiaga – Išbraukta.
medžiaga ir gaminys, skirta (-s) liestis su 
maistu, kuriai (-iam) taikomas 
Reglamentas (EB) Nr. 1935/200443;
43 OL L 338, 2004 11 13, p. 4.

Or. en

Pagrindimas

Su maistu skirtos liestis medžiagos neturėtų patekti į pasiūlymo taikymo sritį, kadangi tai 
reikštų dvigubą reglamentavimą ir vertinimą. Šioms medžiagoms jau taikomas Pagrindų 
reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 dėl medžiagų, skirtų liestis su maistu. Tuo atveju, jei būtų 
keičiamos taisyklės, reglamentuojančios su maistu liestis skirtas medžiagas, tai turėtų būti 
daroma atliekant šioms medžiagoms skirtų teisės aktų peržiūrą, o ne išplečiant reglamento 
dėl biocidinių produktų taikymo sritį.

Pakeitimas 112
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) žmonių sąlytis su ta biocidiniame 
produkte esančia veikliąja medžiaga 
pirmiau įprastinėmis naudojimo sąlygomis 
yra labai mažas arba tinkamai valdomas 
taikant tausaus naudojimo priemones ir 
atsižvelgiant veikliajai medžiagai 
būdingas savybes, ypač, jei produktas 
naudojamas uždarosiose sistemose arba 
griežtai kontroliuojamomis sąlygomis;

Or. en

Pagrindimas

Tinkamas rizikos valdymas gali padėti sumažinti poveikį profesionaliems ir neprofesionaliems 
naudotojams ir galiausiai apsaugoti aplinką ir naudotojų sveikatą. Itin mažas veikliosios 
medžiagos kiekis, net jei ji priskirta 1 kategorijos kancerogeninėms, mutageninėms ir 
toksiškoms reprodukcijai medžiagoms (CMR1) ir naudojama, pvz., kaip jaukas, nekeltų 
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rizikos žmonių sveikatai, jei produktas būtų tinkamai apsaugotas nuo bet kokio 
piktnaudžiavimo. Taigi keliama rizika nustatoma atsižvelgiant į produktą ir jo naudojimą, 
kadangi šiuo atveju veikliosios medžiagos kiekis produktuose yra labai mažas.

Pakeitimas 113
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pareiškėjas Europos cheminių medžiagų 
agentūrai (toliau – Agentūra) pateikia 
paraišką įrašyti veikliąją medžiagą į 
I priedą arba iš dalies pakeisti veikliosios 
medžiagos įrašymo sąlygas ir nurodo jai 
valstybės narės kompetentingos 
institucijos, kurią jis pasirenka savo
paraiškos vertintoja, pavadinimą. Ta 
kompetentinga institucija (toliau –
vertinančioji kompetentinga institucija) yra 
atsakinga už paraiškos vertinimą.

1. Pareiškėjas Europos cheminių medžiagų 
agentūrai (toliau – Agentūra) pateikia 
paraišką įrašyti veikliąją medžiagą į 
I priedą arba iš dalies pakeisti veikliosios 
medžiagos įrašymo sąlygas. Agentūra 
nurodo valstybės narės kompetentingos 
institucijos, kurią ji pasirenka paraiškos 
vertintoja, pavadinimą. Ta kompetentinga 
institucija (toliau – vertinančioji 
kompetentinga institucija) yra atsakinga už 
paraiškos vertinimą.

Or. de

Pagrindimas

Reikėtų imtis priemonių siekiant išvengti, kad tam tikroms valstybėms narėms nereikėtų 
tvarkyti daugybės paraiškų, ir užtikrinti subalansuotą užduočių paskirstymą valstybėms 
narėms.

Pakeitimas 114
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei sprendime pratęsti veikliosios 
medžiagos įrašo I priede galiojimą 
nenurodoma kitaip, įrašo galiojimas 
pratęsiamas neribotam laikui.

3. Jei sprendime pratęsti veikliosios 
medžiagos įrašo I priede galiojimą 
nenurodoma kitaip, įrašo galiojimo 
pratęsimo klausimas persvarstomas 



AM\809157LT.doc 11/35 PE439.908v01-00

LT

praėjus 10 metų.

Or. de

Pakeitimas 115
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Autorizacijos liudijimo paraišką teikia 
asmuo, atsakingas už biocidinio produkto 
tiekimą konkrečios valstybės narės ar 
Bendrijos rinkai, arba ji teikiama tokio 
asmens vardu.

2. Autorizacijos liudijimo paraišką teikia 
asmuo, kuris bus autorizacijos liudijimo 
turėtojas, arba ji teikiama tokio asmens 
vardu. Tokiu asmeniu gali būti (bet 
nebūtinai) asmuo, kuris atsakingas už 
biocidinio produkto tiekimą konkrečios 
valstybės narės ar Bendrijos rinkai.

Or. en

Pagrindimas

Pramonei reikia daugiau lankstumo tiekimo grandinėje. Iš tiesų nėra neįprasta, kad 
produktas importuojamas į tam tikrą valstybę ir jį į rinką teikia platintojas, kuris nėra 
autorizacijos liudijimo turėtojas, arba tarptautinių bendrovių atveju – už produkto teikimą 
savo šalies rinkai atsakinga kiekviena atskira susijusi bendrovė. Nuostata, kad autorizacijos 
leidimo turėtojas ir asmuo, atsakingas už produkto teikimą rinkai, turi būti tas pats asmuo, 
sudarytų labai nelankstų ir nepraktišką pagrindą, kuriuo remdamosi turėtų dirbti pramonės 
įmonės.

Pakeitimas 116
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Biocidinis produktas laikomas mažos 
rizikos biocidiniu produktu, jei tenkinamos 
šios abi sąlygos:

1. Biocidinis produktas laikomas mažos 
rizikos biocidiniu produktu, jei tenkinama 
bent viena iš šių sąlygų:

Or. en
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Pagrindimas

Vien tik veikliosios medžiagos būdingos savybės neturėtų nulemti jos tinkamumo mažos 
rizikos produktams, nes rizika labiau gali atsirasti dėl produkto poveikio, o ne dėl veikliosios 
medžiagos keliamo pavojaus. Kadangi kai kuriuos biocidus naudoja neprofesionalūs 
naudotojai, svarbu užtikrinti šių produktų saugą, pateikiant daugiau informacijos ir saugos 
priemonių, susijusių su produktų naudojimu. Be to, pramonė turi būti skatinama sutelkti savo 
mokslinių tyrimų ir inovacijų diegimo pastangas į mažos rizikos produktų kūrimą.

Pakeitimas 117
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau biocidinis produktas nelaikomas 
mažos rizikos biocidiniu produktu, jei 
tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

Tačiau būtina numatyti konkrečias 
tausaus naudojimo priemones ir 
atitinkamas naudojimo kontrolės 
technologijas, kurios taikomos, jei
biocidinis produktas tenkina bent dvi iš šių 
sąlygų:

Or. en

Pagrindimas

Vien tik veikliosios medžiagos būdingos savybės neturėtų nulemti jos tinkamumo mažos 
rizikos produktams, nes rizika labiau gali atsirasti dėl produkto poveikio, o ne dėl veikliosios 
medžiagos keliamo pavojaus. Kadangi kai kuriuos biocidus naudoja neprofesionalūs 
naudotojai, svarbu užtikrinti šių produktų saugą, pateikiant daugiau informacijos ir saugos 
priemonių, susijusių su produktų naudojimu. Be to, pramonė turi būti skatinama sutelkti savo 
mokslinių tyrimų ir inovacijų diegimo pastangas į mažos rizikos produktų kūrimą.

Pakeitimas 118
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepaisant 1 dalies, biocidinis produktas 
laikomas mažos rizikos biocidiniu 

2. Nepaisant 1 dalies, biocidinis produktas 
laikomas mažos rizikos biocidiniu 
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produktu, jei jį naudojant įprastomis
sąlygomis sąlytis su veikliąją medžiaga yra 
labai mažas, ir produktas tvarkomas 
griežtai kontroliuojamomis sąlygomis 
visose kituose jo būvio ciklo etapuose.

produktu, jei jį naudojant numatytomis
sąlygomis sąlytis su veikliąją medžiaga yra 
labai mažas arba valdomas taikant 
tausaus naudojimo priemones ir produktas 
tvarkomas griežtai kontroliuojamomis 
sąlygomis visose kituose jo būvio ciklo 
etapuose.

Or. en

Pagrindimas

Vien tik veikliosios medžiagos būdingos savybės neturėtų nulemti jos tinkamumo mažos 
rizikos produktams, nes rizika labiau gali atsirasti dėl produkto poveikio, o ne dėl veikliosios 
medžiagos keliamo pavojaus. Kadangi kai kuriuos biocidus naudoja neprofesionalūs 
naudotojai, svarbu užtikrinti šių produktų saugą, pateikiant daugiau informacijos ir saugos 
priemonių, susijusių su produktų naudojimu. Be to, pramonė turi būti skatinama sutelkti savo 
mokslinių tyrimų ir inovacijų diegimo pastangas į mažos rizikos produktų kūrimą.

Pakeitimas 119
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Autorizacijos liudijimo paraišką 
teikiantis asmuo 1 ir 2 dalyse nurodytomis 
aplinkybėmis kompetentingoms 
institucijoms pateikia:
i) informaciją apie konkrečias pardavimo 
vietas; 
ii) konkrečias apsaugos priemonių 
naudojimo instrukcijas;
iii) brošiūrą apie produkto keliamą riziką, 
teikiamą naudą ir atsakingą naudojimą;
iv) metinę nelaimingų atsitikimų 
ataskaitą, jei tokių buvo.

Or. en

Pagrindimas

Vien tik veikliosios medžiagos būdingos savybės neturėtų nulemti jos tinkamumo mažos 
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rizikos produktams, nes rizika labiau gali atsirasti dėl produkto poveikio, o ne dėl veikliosios 
medžiagos keliamo pavojaus. Kadangi kai kuriuos biocidus naudoja neprofesionalūs 
naudotojai, svarbu užtikrinti šių produktų saugą, pateikiant daugiau informacijos ir saugos 
priemonių, susijusių su produktų naudojimu. Be to, pramonė turi būti skatinama sutelkti savo 
mokslinių tyrimų ir inovacijų diegimo pastangas į mažos rizikos produktų kūrimą.

Pakeitimas 120
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Gaunančioji kompetentinga institucija 
gali reikalauti, kad paraiška, kuria 
prašoma išduoti tik nacionalinio 
autorizacijos liudijimą, būtų pateikta viena 
ar daugiau tos valstybės narės, kurioje yra 
ta kompetentinga institucija, valstybinių 
kalbų.

Nacionalinio autorizacijos liudijimo 
paraiškos, susijusios su savitarpio 
pripažinimo procedūra, ir 1 dalyje 
nurodyti dokumentai gali būti pateikiami 
kompetentingai institucijai anglų kalba.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad su savitarpio pripažinimo procedūromis susijusių paraiškų atveju būtų leidžiama 
teikti gaunančiajai kompetentingai institucijai paraiškas ir visus susijusius dokumentus anglų 
kalba. Tai labai svarbu siekiant išvengti daug laiko užimančių ir brangių tų pačių dokumentų 
vertimo į keletą Europos kalbų procedūrų.

Pakeitimas 121
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalies įžaginė dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Gaunančioji kompetentinga institucija 
arba, jei sprendžiama dėl Bendrijos 
autorizacijos liudijimo paraiškos, Komisija 
uždraudžia tiekti rinkai arba naudoti 
biocidinį produktą, kuriame yra keistinos 
veikliosios medžiagos, arba apriboja jo 
tiekimą rinkai arba naudojimą, jei jos 
rizikos ir naudos lyginamojo vertinimo 
pagal VI priedą rezultatai rodo, kad 
tenkinami šie kriterijai:

3. Gaunančioji kompetentinga institucija 
arba, jei sprendžiama dėl Bendrijos 
autorizacijos liudijimo paraiškos, Komisija 
uždraudžia tiekti rinkai arba naudoti 
biocidinį produktą arba apriboja jo tiekimą 
rinkai arba naudojimą, jei jos rizikos ir 
naudos lyginamojo vertinimo pagal 
VI priedą rezultatai rodo, kad tenkinami šie 
kriterijai:

Or. en

Pagrindimas

Rizika aplinkai ir žmonių sveikatai iš esmės susijusi ne su veikliąja medžiaga, atsižvelgiant į 
tai, kad produktuose yra tik mažas jos kiekis, bet su pačiu produktu ir jo naudojimu. 
Kiekvienais metais atrandama labai nedaug naujų veikliųjų medžiagų, kurios vargiai gali 
pakeisti senąsias, taigi keistinos medžiagos liks rinkoje ilgesnį laiką, negu numatyta. Siekiant 
skatinti naujoves, itin svarbu pirmenybę teikti tik saugiausiems rinkoje esantiems produktams.

Pakeitimas 122
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) rinkoje jau yra kitas autorizuotas 
biocidinis produktas arba ne cheminis 
kontrolės ar prevencijos metodas, skirtas 
naudoti pagal paraiškoje nurodytą paskirtį, 
kuris kelia daug mažesnę riziką žmonių ar 
gyvūnų sveikatai arba aplinkai;

a) rinkoje jau yra kitas autorizuotas 
biocidinis produktas arba ne cheminis 
kontrolės ar prevencijos metodas, skirtas 
naudoti pagal paraiškoje nurodytą paskirtį, 
kuris kelia daug mažesnę ar apribotą riziką 
žmonių ar gyvūnų sveikatai arba aplinkai;

Or. en

Pagrindimas

Rizika aplinkai ir žmonių sveikatai iš esmės susijusi ne su veikliąja medžiaga, atsižvelgiant į 
tai, kad produktuose yra tik mažas jos kiekis, bet su pačiu produktu ir jo naudojimu. 
Kiekvienais metais atrandama labai nedaug naujų veikliųjų medžiagų, kurios vargiai gali 
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pakeisti senąsias, taigi keistinos medžiagos liks rinkoje ilgesnį laiką, negu numatyta. Siekiant 
skatinti naujoves, itin svarbu pirmenybę teikti tik saugiausiems rinkoje esantiems produktams.

Pakeitimas 123
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Straipsnis išbrauktas.

Or. de

Pakeitimas 124
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Bendrijos mastu gali būti autorizuojami 
visų kategorijų biocidiniai produktai:

a) biocidiniai produktai, kurių sudėtyje 
yra viena ar daugiau naujų veikliųjų 
medžiagų;
b) mažos rizikos biocidiniai produktai.
2. Po to, kai Komisija pateiks 
54 straipsnio 4 dalyje minimą šio 
reglamento įgyvendinimo ataskaitą, ir 
atsižvelgiant į patirtį, sukauptą išduodant 
Bendrijos autorizacijos liudijimus, 
Komisija gali šio straipsnio 1 dalį 
papildyti kitomis biocidinių produktų 
kategorijomis.
Tos priemonės, skirtos neesminėms šio 
reglamento nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, priimamos taikant 72 straipsnio 
4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą 
su tikrinimu.

Or. en
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Pagrindimas

Centralizuota autorizacijos sistema turi aiškių privalumų vidaus rinkos veikimui, kadangi 
visose valstybėse narėse užtikrinamas nuoseklus vertinimas ir suderintas visų reikalavimų 
įgyvendinimas, skleidžiama pažangioji patirtis ir visoje Europoje taikomi vienodi vartotojų 
apsaugos standartai. Bendrijos autorizacijos procedūra turėtų būti taikoma visoms produktų 
kategorijoms. Vis dėlto bendrovėms, prekiaujančioms produktais vienoje ar tik keletoje 
valstybių narių, turėtų būti palikta galimybė teikti paraišką dėl autorizacijos leidimo 
tiesiogiai valstybėje narėje.

Pakeitimas 125
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Bendrijos mastu gali būti autorizuojami 
visi biocidiniai produktai, kurie naudojami 
iš esmės panašiais būdais ir sąlygomis.
Išduodant Bendrijos autorizacijos 
liudijimą reikalaujama patvirtinti tausaus 
naudojimo priemones, kai tai būtina 
siekiant visoje Sąjungoje užtikrinti 
vienodo lygio žmonių sveikatos ir aplinkos 
apsaugą. Šios priemonės gali skirtis 
atsižvelgiant į produkto tipą.

a) biocidiniai produktai, kurių sudėtyje 
yra viena ar daugiau naujų veikliųjų 
medžiagų;
b) mažos rizikos biocidiniai produktai.
2. Po to, kai Komisija pateiks 
54 straipsnio 4 dalyje minimą šio 
reglamento įgyvendinimo ataskaitą, ir 
atsižvelgiant į patirtį, sukauptą išduodant 
Bendrijos autorizacijos liudijimus, 
Komisija gali šio straipsnio 1 dalį 
papildyti kitomis biocidinių produktų 
kategorijomis.
Tos priemonės, skirtos neesminėms šio 
reglamento nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, priimamos taikant 72 straipsnio 
4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą 
su tikrinimu.
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Or. en

Pagrindimas

Daugelis valstybių narių šiuo metu neturi biocidų autorizacijos leidimų išdavimo sistemos. 
Todėl derėtų autorizacijos leidimų išdavimo procedūrą iš karto nustatyti ES lygmeniu, 
siekiant užtikrinti lygias visų ES piliečių teises žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos srityse. 
Be to, daugelis senų veikliųjų medžiagų tuo metu jau bus įvertintos. Biocidų pramonė taip pat 
turėtų būti skatinama diegti naujoves. Šiuo tikslu būtinos supaprastintos procedūros ir 
trumpesni jų vykdymo terminai, kaip geresnio reglamentavimo įrodymas. 

Pakeitimas 126
Ashley Fox, Amalia Sartori

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) biocidiniai produktai, skirti vartotojų 
namų ūkio reikmėms arba profesionaliųjų 
naudotojų reikmėms tenkinti ir 
naudojami laikantis naudojimo sąlygų ir 
nurodymų, kurie panašūs visoje Europos 
Sąjungoje ir kurie atitinka 33a straipsnyje 
nurodytus kriterijus.

Or. en

Pagrindimas

Vienas pagrindinių Sąjungos autorizacijos leidimų sistemos tikslų   užtikrinti nuoseklų 
produktų saugos vertinimą, vienodus vartotojų apsaugos standartus ir suderintą reikalavimų 
įgyvendinimą visose valstybėse narėse. Biocidiniams produktams, kurie visoje ES naudojami 
panašiomis sąlygomis, turėtų būti taikoma Sąjungos autorizacijos leidimų sistema. Šie 
produktai, kurie naudojami namų ūkio ar profesinėms reikmėms tenkinti, yra praktiškos ir 
ekonomiškos priemonės, kuriomis siekiama apsaugoti visuomenės sveikatą ir sumažinti 
infekcinių ligų pavojų. Šių produktų naudojimo instrukcijos paprastos ir aiškios.

Pakeitimas 127
Ashley Fox, Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
33 a straipsnis (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 33 straipsnio 1 dalies ba punktą 
laikoma, kad biocidinis produktas 
naudojamas panašiomis sąlygomis, jei 
tenkinami visi šie kriterijai: 
i) panašios naudojimo sąlygos visoje 
Europos Sąjungoje, laikantis naudojimo 
instrukcijų;
ii) produktas jau pateiktas arba jį 
ketinama pateikti į rinką mažiausiai [...] 
valstybėse narėse per du metus nuo 
autorizacijos liudijimo išdavimo datos;
iii) naudojant produktą VI priede 
numatytomis sąlygomis nebūtinos 
asmeninės apsaugos priemonės ir 
naudojant produktą įprastinėmis ir pagal 
galimybes nuspėjamomis sąlygomis 
tenkinami 16 straipsnio 1 dalies 
reikalavimai;
Siekdama nustatyti arba pakeisti ii punkte 
nurodytą valstybių narių skaičių, 
Komisija priima deleguotus teisės aktus 
pagal [...] straipsnį.    

Or. en

Pagrindimas

The criteria are based on the targeted and consistent application and use of those types of 
products across the EU (number of Member States to be specified), as well as their positive 
contribution to human and animal safety protection. Annex VI lays down the principles for the 
evaluation of dossiers for biocidal products to ensure a harmonised high level of protection 
for humans and the environment. This involves detailed risk assessment of products during 
their use. Should a risk be identified, personal protective equipment would need to be 
specified. Absence of PPE is therefore an indication of limited risk.

Pakeitimas 128
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 5 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei 4 dalyje nurodytu sprendimu 
atsisakoma išduoti biocidinio produkto 
Bendrijos autorizacijos liudijimą, nes 
produktas neatitinka 17 straipsnyje 
nustatytų kriterijų, pagal kuriuos jis 
priskiriamas mažos rizikos biocidiniams 
produktams, pareiškėjas atitinkamais 
atvejais gali teikti Bendrijos autorizacijos 
liudijimo paraišką pagal 33 straipsnio 
1 dalies a punktą arba nacionalinio 
autorizacijos liudijimo paraišką pagal 
V skyrių.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Jei 33 straipsnio pakeitimas bus patvirtintas, ši dalis taps nebereikalinga.

Pakeitimas 129
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Esamo autorizacijos liudijimo pakeitimas 
priskiriamas vienai iš šių, 3 straipsnio ua, 
ub ir uc  punktuose nurodytų kategorijų: 
a) administracinis pakeitimas;
b) smulkus pakeitimas arba
c) didesnis pakeitimas.

Or. en

Pagrindimas

Teisės akto tekste turėtų būti aiškiai išdėstyti pagrindiniai principai, taikomi iš dalies keičiant 
autorizacijos liudijimus, nors išsami informacija apie procedūras gali būti pateikta ir 
įgyvendinimo priemonėse. Ypač svarbu patikslinti galimų esamų produktų autorizacijos 
liudijimų pakeitimų tipus.
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Pakeitimas 130
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Lygiagrečios prekybos leidimas 
išduodamas per du mėnesius nuo paraiškos 
pateikimo. Įvežimo valstybės narės 
kompetentinga institucija gali kilmės 
valstybės narės kompetentingos institucijos 
paprašyti papildomos informacijos, būtinos 
siekiant nustatyti, ar produktas yra iš esmės
identiškas pamatiniam produktui. Kilmės 
valstybės narės kompetentinga institucija 
paprašytą informaciją pateikia per vieną 
mėnesį nuo prašymo gavimo.

2. Lygiagrečios prekybos leidimas 
išduodamas per du mėnesius nuo paraiškos 
pateikimo. Įvežimo valstybės narės 
kompetentinga institucija gali kilmės 
valstybės narės kompetentingos institucijos 
paprašyti papildomos informacijos, būtinos 
siekiant nustatyti, ar produktas yra 
identiškas pamatiniam produktui. Kilmės 
valstybės narės kompetentinga institucija 
paprašytą informaciją pateikia per vieną 
mėnesį nuo prašymo gavimo.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant nustatyti tinkamą laisvo prekių judėjimo ir saugios rinkos pusiausvyrą, šis straipsnis 
dėl lygiagrečios prekybos turėtų būti taikomas tik identiškiems produktams, kuriems taikomos 
tos pačios specifikacijos ir kurių sudėtyje yra tos pačios veikliosios medžiagos ir junginiai.

Pakeitimas 131
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Biocidinis produktas laikomas iš esmės 
identišku pamatiniam produktui, jei 
tenkinama viena iš šių sąlygų:

3. Biocidinis produktas laikomas identišku 
pamatiniam produktui, jei tenkinamos šios 
sąlygos:

Or. de
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Pakeitimas 132
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokslinio tyrimo ir plėtros atveju 
eksperimentą arba bandymą ketinantis 
atlikti asmuo dar prieš jį pradėdamas apie 
tai informuoja kompetentingą instituciją. 
Toks asmuo parengia ir toliau pildo įrašus, 
kuriuose išsamiai nurodoma biocidinio 
produkto arba veikliosios medžiagos 
tapatumas, etiketėje pateikiami duomenys,
tiekiamas kiekis ir asmenų, kuriems 
tiekiamas biocidinis produktas arba 
veiklioji medžiaga, pavadinimai (arba 
vardai, pavardės) ir adresai, be to, jis 
surenka dokumentų su visais turimais 
duomenimis apie galimą poveikį žmonių ar 
gyvūnų sveikatai arba aplinkai, rinkinį. 
Atitinkami asmenys, kompetentingos 
institucijos paprašyti, pateikia jai minėtą 
informaciją.

Mokslinių tyrimų ir plėtros, įskaitant į 
produktus ir procesą orientuotus 
mokslinius tyrimus ir plėtrą, atveju 
eksperimentą arba bandymą ketinantis 
atlikti asmuo dar prieš jį pradėdamas apie 
tai informuoja kompetentingą instituciją. 
Toks asmuo parengia ir toliau pildo įrašus, 
kuriuose išsamiai nurodoma biocidinio 
produkto arba veikliosios medžiagos 
tapatumas, etiketėje pateikiami duomenys 
ir tiekiamas kiekis, be to, jis surenka 
dokumentų su visais turimais duomenimis 
apie galimą poveikį žmonių ar gyvūnų 
sveikatai arba aplinkai, rinkinį. Atitinkami 
asmenys, kompetentingos institucijos 
paprašyti, pateikia jai minėtą informaciją.

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinių autorizacijos leidimų sistemai taikomi reikalavimai − tai rimta kliūtis 
naujovėms, kadangi prieš atliekant bandymą tektų labai ilgai laukti. Todėl siūloma numatyti, 
kad tuo atveju, jeigu planuojamas bandymas ar eksperimentas kelia tam tikrą susirūpinimą, ir 
toliau turėtų būti taikoma būtina išankstinio vertinimo, kurį atlieka kompetentinga institucija, 
procedūra, tačiau turėtų būti nustatytas 30 dienų vertinimo laikotarpis vertinimui atlikti ir 
nuomonei pateikti. Be to, kai bandymai atliekami tik vienoje valstybėje narėje, nėra tikslo ir 
nenaudinga numatyti, kad turi būti informuojama Komisija ir kitos kompetentingos 
institucijos.

Pakeitimas 133
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Produkto ir technologinio tyrimo bei 
plėtros atveju eksperimentą ar bandymą 
ketinantis atlikti asmuo, prieš 
pateikdamas biocidinį produktą ar 
veikliąją medžiagą rinkai, pateikia antroje 
pastraipoje nurodytą informaciją tos 
valstybės narės, kurios rinkai jis ketina 
juos pateikti, kompetentingai institucijai.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinių autorizacijos leidimų sistemai taikomi reikalavimai   tai rimta kliūtis 
naujovėms, kadangi prieš atliekant bandymą tektų labai ilgai laukti. Todėl siūloma numatyti, 
kad tuo atveju, jeigu planuojamas bandymas ar eksperimentas kelia tam tikrą susirūpinimą, ir 
toliau turėtų būti taikoma būtina išankstinio vertinimo, kurį atlieka kompetentinga institucija, 
procedūra, tačiau turėtų būti nustatytas 30 dienų vertinimo laikotarpis vertinimui atlikti ir 
nuomonei pateikti. Be to, kai bandymai atliekami tik vienoje valstybėje narėje, nėra tikslo ir 
nenaudinga numatyti, kad turi būti informuojama Komisija ir kitos kompetentingos 
institucijos.

Pakeitimas 134
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Neautorizuotas biocidinis produktas arba 
veiklioji medžiaga, skirta naudoti tik 
biocidiniame produkte, negali būti tiekiama 
rinkai jokio eksperimento ar bandymo 
tikslais, jei jo metu arba dėl jo biocidinis 
produktas arba veiklioji medžiaga gali būti 
išleisti į aplinką, nebent kompetentinga 
institucija būtų įvertinusi duomenis, 
kuriuos pateikė tokį produktą tiekti rinkai 
suinteresuotas asmuo, ir tuo tikslu išdavusi 
nacionalinį autorizacijos liudijimą, 
kuriame būtų nurodžiusi, kokį kiekį 
galima naudoti, kuriose vietose galima 

2. Neautorizuotas biocidinis produktas arba 
veiklioji medžiaga, skirta naudoti tik 
biocidiniame produkte, negali būti tiekiama 
rinkai jokio eksperimento ar bandymo 
tikslais, jei jo metu arba dėl jo biocidinis 
produktas arba veiklioji medžiaga gali būti 
išleisti į aplinką, nebent kompetentinga 
institucija būtų įvertinusi duomenis, 
kuriuos pateikė tokį produktą tiekti rinkai 
suinteresuotas asmuo, ir tuo tikslu 
pateikusi teigiamą nuomonę ir galbūt būtų 
nustačiusi papildomas sąlygas. 
Kompetentingai institucijai nepateikus 
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naudoti produktą arba medžiagą ir galbūt 
būtų nustačiusi papildomas sąlygas. 
Kompetentinga institucija nedelsdama 
informuoja Komisiją ir kitas 
kompetentingas institucijas apie tokio 
nacionalinio autorizacijos liudijimo 
išdavimą.

nuomonės per 30 dienų nuo 1 dalyje 
reikalaujamos informacijos pateikimo 
dienos, biocidinis produktas ar veiklioji 
medžiaga gali būti pateikti į rinką siekiant 
atlikti planuotą eksperimentą ar bandymą.

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinių autorizacijos leidimų sistemai taikomi reikalavimai − tai rimta kliūtis 
naujovėms, kadangi prieš atliekant bandymą tektų labai ilgai laukti. Todėl siūloma numatyti, 
kad tuo atveju, jeigu planuojamas bandymas ar eksperimentas kelia tam tikrą susirūpinimą, ir 
toliau turėtų būti taikoma būtina išankstinio vertinimo, kurį atlieka kompetentinga institucija, 
procedūra, tačiau turėtų būti nustatytas 30 dienų vertinimo laikotarpis vertinimui atlikti ir 
nuomonei pateikti. Be to, kai bandymai atliekami tik vienoje valstybėje narėje, nėra tikslo ir 
nenaudinga numatyti, kad turi būti informuojama Komisija ir kitos kompetentingos 
institucijos.

Pakeitimas 135
Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei koks nors eksperimentas ar 
bandymas atliekamas ne toje valstybėje 
narėje, kurios rinkai tiekiamas biocidinis 
produktas, leidimą eksperimentams ar 
bandymams atlikti pareiškėjas gauna iš tos 
valstybės narės kompetentingos 
institucijos, kurios teritorijoje 
eksperimentus arba bandymus numatoma 
atlikti.

3. Jei koks nors eksperimentas ar 
bandymas atliekamas ne toje valstybėje 
narėje, kurios rinkai tiekiamas biocidinis 
produktas, pareiškėjas informuoja tos 
valstybės narės kompetentingą instituciją, 
kurios teritorijoje eksperimentus arba 
bandymus numatoma atlikti. Pareiškėjas 
parengia ir toliau pildo įrašus, kuriuose 
išsamiai nurodomas biocidinio produkto 
arba veikliosios medžiagos tapatumas, 
etiketėje pateikiami duomenys ir 
tiekiamas kiekis, be to, jis surenka 
dokumentų su visais turimais duomenimis 
apie galimą poveikį žmonių ar gyvūnų 
sveikatai arba aplinkai rinkinį. 
Pareiškėjas, kompetentingos institucijos 
paprašytas, pateikia jai minėtąją 
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informaciją.

Or. en

Pagrindimas

Bandymų ar eksperimentų atlikimo ne tos valstybės narės, į kurios rinką teikiami biodiciniai 
produktai, teritorijoje taisyklės turėtų būti tokios pat, kaip nurodyta to paties straipsnio 
1 dalyje.

Pakeitimas 136
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Apdoroti gaminiai ar medžiagos, 
kuriuose yra vieno ar daugiau biocidinių 
produktų, netiekiami rinkai, nebent 
Bendrija arba bent viena valstybė narė yra 
išdavusi tokio (-ų) biocidinio (-ų) 
produkto (-ų), kuriuo (kuriais) apdoroti 
gaminiai ar medžiagos, naudojimo pagal 
tokią paskirtį autorizacijos liudijimą.

1. Apdoroti gaminiai ar medžiagos, 
kuriuose yra vieno ar daugiau biocidinių 
produktų, netiekiami rinkai, nebent 
Bendrija arba bent viena valstybė narė yra 
išdavusi tokio (-ų) biocidinio (-ų) 
produkto (-ų), kuriuo (kuriais) apdoroti 
gaminiai ar medžiagos, naudojimo pagal 
tokią paskirtį autorizacijos liudijimą arba 
biocidinio produkto koncentracija šiuose 
gaminiuose ne didesnė kaip 0,01 proc. 
gaminio masės. Prireikus Biocidinių 
produktų komitetas gali siūlyti kitokias 
ribines vertes, taikomas konkretiems 
biocidiniams produktams arba tokių 
produktų grupėms.

Or. en

Pagrindimas

Kai kurie produktai, kuriems ES nesuteiktas leidimas, be apribojimų naudojami ES 
nepriklausančiose šalyse, taigi negalima visiškai atmesti produktų kryžminio užteršimo 
galimybės. Turi būti nustatyta bendra ribinė vertė, taikoma šiems biocidiniams produktams, ir 
numatyta galimybė, kad Biocidinių produktų komitetas prireikus gali nustatyti kitokias ribines 
vertes.



PE439.908v01-00 26/35 AM\809157LT.doc

LT

Pakeitimas 137
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) visų veikliųjų medžiagų, kurios 
naudotos gaminiams ar medžiagoms 
apdoroti arba kurių prireikus įdėta į 
gaminius ar medžiagas ir veikliųjų 
medžiagų, kurias, kaip numatyta, 
normaliomis ir numatomomis naudojimo 
sąlygomis išleis į aplinką apdorotas 
gaminys ar medžiaga, pavadinimai, 
naudojant, kai įmanoma, bendrą 
nomenklatūrą (pvz., Tarptautinę 
kosmetikos ingredientų nomenklatūrą 
(angl. INCI)), jei tam tikram sektoriui 
taikomuosiuose teisės aktuose nėra 
numatyta ženklinimo reikalavimų ar 
alternatyvių priemonių informacijos 
pateikimo reikalavimams atitikti;

Or. en

Pagrindimas

Pagal apdorotų gaminių ir medžiagų ženklinimo nuostatas neturėtų būti reikalaujama 
nereikalingos informacijos ir jos neturėtų sutapti su jau esančių šio sektoriaus teisės aktų 
reikalavimais. Visada būtina atsižvelgti į galiojančius sektoriaus teisės aktus ir jų 
informacijos reikalavimus (pvz., ženklinimas, saugos duomenų lapai.) Pvz., Ploviklių 
direktyvoje numatyta, kad konservanto pavadinimas pagal tarptautinę kosmetikos ingredientų 
nomenklatūrą (angl. INCI)  turi būti nurodytas ant bendrojo naudojimo produkto ir tai turi 
būti įrašyta saugos duomenų lape. Todėl nebereikia jokių papildomų ženklinimo reikalavimų.

Pakeitimas 138
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jei aktualu, biocidinės savybės, kurių b) jei aktualu, biocidinės savybės, kurių 
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įgavo apdoroti gaminiai ar medžiagos; įgavo apdoroti gaminiai ar medžiagos, jei 
numatoma, kad biocidinis produktas turės 
tiesioginio sąlyčio su žmonėmis ir aplinka;

Or. en

Pagrindimas

Šie ženklinimo reikalavimai turėtų būti taikomi tik tiems gaminiams, kurie buvo apdoroti 
biocidiniu produktu, jei galimas šių gaminių sąlytis su žmonėmis ir aplinka, kadangi tik tokie 
gaminiai gali iš tikrųjų kelti pavojų.

Pakeitimas 139
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Be to, gresia rizika, kad papildomas ženklinimas, pagal kurį nepateikiamos saugaus 
naudojimo gairės, gali vartotojams kelti nereikalingą susirūpinimą ir nerimą. Taigi 
papildomo ženklinimo turėtų būti reikalaujama tik tuomet, kai tai būtina.

Pakeitimas 140
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) visų biocidinių produktų, kuriais 
apdoroti gaminiai ar medžiagos arba 
kurių įdėta į gaminius ar medžiagas, 
autorizacijos liudijimų numeriai;

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Jei produkto etiketėje bus nurodytas biocidinio produkto, naudojamo produktui apdoroti, 
autorizacijos leidimo numeris, bus atskleista informacija apie gavėjo ir tiekėjo sąsają, taip 
pat bus ženkliai apribotos produkto kūrėjo galimybės pakeisti tiekėją, kadangi dėl kiekvieno 
pasikeitimo turės būti keičiama etiketė. Be to, nurodomas autorizacijos leidimo numeris 
nepadeda užtikrinti vartotojų saugumo. Kompetentingų institucijų veiklai vykdyti reikalingas 
autorizacijos numeris gali būti gautas kitokiais būdais.

Pakeitimas 141
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Šie ženklinimo reikalavimai turėtų būti taikomi tik tiems gaminiams, kurie buvo apdoroti 
biocidiniu produktu, jei galimas šių gaminių sąlytis su žmonėmis ir aplinka, kadangi tik tokie 
gaminiai gali iš tikrųjų kelti pavojų.

Pakeitimas 142
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) tik apdorotų gaminių atveju ir kai 
aktualu – visos biocidinio produkto 
autorizacijos liudijime įrašytos 
pavojingumo ar atsargumo frazės.
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Or. en

Pagrindimas

Be to, gresia rizika, kad papildomas ženklinimas, pagal kurį nepateikiamos saugaus 
naudojimo gairės, gali vartotojams kelti nereikalingą susirūpinimą ir nerimą. Taigi 
papildomo ženklinimo turėtų būti reikalaujama tik tuomet, kai tai būtina.

Pakeitimas 143
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 2013 m. ir po to kas trejus metus
kompetentingos institucijos teikia 
Komisijai šio reglamento įgyvendinimo 
atitinkamose jų teritorijose ataskaitą. 
Ataskaitoje pateikiama:

3. 2013 m. ir po to kasmet kompetentingos 
institucijos teikia Komisijai šio reglamento 
įgyvendinimo atitinkamose jų teritorijose 
ataskaitą. Ataskaitoje pateikiama:

Or. de

Pakeitimas 144
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) informacija apie visus apsinuodijimo 
atvejus, susijusius su biocidiniais 
produktais.

b) informacija apie visus apsinuodijimo 
atvejus, susijusius su biocidiniais 
produktais, ir apie galimą poveikį 
pažeidžiamų gyventojų grupių, pvz., 
vaikų, nėščiųjų arba ligonių, sveikatai; 

Or. de

Pakeitimas 145
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) informacija apie poveikį aplinkai;

Or. de

Pakeitimas 146
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 3 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) informacija apie galimas rizikos 
mažinimo ir alternatyvų kūrimo 
priemones;

Or. de

Pakeitimas 147
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 4 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Iki 2019 m. sausio 1 d. ir po to kas 
trejus metus Komisija parengia šio 
reglamento, visų pirma Bendrijos 
autorizacijos ir savitarpio pripažinimo 
tvarkos, įgyvendinimo ataskaitą. Ataskaitą 
Komisija pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai.

Or. de

Pakeitimas 148
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa



AM\809157LT.doc 31/35 PE439.908v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kol vykdoma darbo programa, Komisija 
72 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka 
nusprendžia, kad veiklioji medžiaga 
įrašoma į šio reglamento I priedą ir kokio 
yra tokio įrašo sąlygos, arba, jei 
4 straipsnio reikalavimai netenkinami arba 
per nustatytą laikotarpį nepateikta 
reikiamos informacijos ir duomenų, kad ta 
veiklioji medžiaga neįrašoma į šio 
reglamento I priedą. Sprendime nurodoma, 
kada įsigalioja įrašas I priede.

Kol vykdoma darbo programa, Komisija 
72 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka 
nusprendžia, kad veiklioji medžiaga
įrašoma į šio reglamento I priedą ir kokio 
yra tokio įrašo sąlygos, arba, jei 
4 straipsnio reikalavimai netenkinami arba 
per nustatytą laikotarpį nepateikta 
reikiamos informacijos ir duomenų, kad ta 
veiklioji medžiaga neįrašoma į šio 
reglamento I priedą. Sprendime nurodoma, 
kada įsigalioja įrašas I priede, o tai turi 
įvykti per dvejus metus nuo sprendimo 
priėmimo.

Or. en

Pagrindimas

Teisės akto tekste turėtų būti aiškiai nurodyti galiojantys terminai. Dėl dviejų metų termino iš 
anksto susitarta su kompetentingomis institucijomis.

Pakeitimas 149
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 4 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Esamas biocidinių produktų, kurių 
autorizacijos liudijimo paraišką, pateiktą 
pagal 3 dalį, valstybės narės 
kompetentinga institucija atmetė arba 
nusprendė neišduoti autorizacijos 
liudijimo, atsargas leidžiama šalinti, 
sandėliuoti ir naudoti dar 18 mėnesių po 
tokio atmetimo ar sprendimo priėmimo.

Or. en
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Pakeitimas 150
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Esamas biocidinių produktų, kurių 
naudojimo pagal atitinkamą paskirtį 
autorizacijos liudijimų kompetentinga 
institucija ar Komisija neišdavė, atsargas 
leidžiama šalinti, sandėliuoti ir naudoti 
dar 12 mėnesių po sprendimo, nurodyto 
80 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje, 
priėmimo datos arba 12 mėnesių po 
80 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje 
nurodytos datos, atsižvelgiant į tai, kuri 
data yra vėlesnė.

Or. en

Pakeitimas 151
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Esamas biocidinių produktų, kurių 
naudojimo pagal atitinkamą paskirtį 
autorizacijos liudijimų kompetentinga 
institucija ar Komisija neišdavė, atsargas 
leidžiama šalinti, sandėliuoti ir naudoti 
dar 12 mėnesių po sprendimo, nurodyto 
80 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje, 
priėmimo datos arba 12 mėnesių po 
80 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje 
nurodytos datos, atsižvelgiant į tai, kuri 
data yra vėlesnė.

Or. en

Pagrindimas

Šios dalies papildymas 80 straipsnyje pateiktomis nuostatomis padeda užtikrinti, kad 
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naujiems produktams, kurie pateks į Biocidinių produktų reglamento taikymo sritį, bus 
taikomos nuoseklios priemonės.

Pakeitimas 152
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

82 straipsnis
Su maistu skirtoms liestis medžiagoms 

taikomos pereinamojo laikotarpio 
priemonės

Išbraukta.

1. Biocidinių produktų, kurie yra su 
maistu skirtos liestis medžiagos ir kurie 
buvo tiekiami rinkai [OL: įrašykite 
85 straipsnio pirmoje pastraipoje 
nurodytą datą] autorizacijos liudijimų 
paraiškos pateikiamos vėliausiai 2017 m. 
sausio 1 d.
Su maistu skirtos liestis medžiagos, kurios 
buvo tiekiamos rinkai [OL: įrašykite 
85 straipsnio pirmoje pastraipoje 
nurodytą datą] ir kurių autorizacijos 
liudijimų paraiškos pateiktos pagal 1 dalį, 
gali būti toliau tiekiamos rinkai iki 
priimamas sprendimas išduoti jų 
autorizacijos liudijimą arba jo neišduoti. 
Jei priimamas sprendimas neišduoti tokio 
biocidinio produkto tiekimo rinkai 
autorizacijos liudijimo, toks biocidinis 
produktas praėjus šešiems mėnesiams nuo 
tokio sprendimo priėmimo rinkai 
nebetiekiamas.
Su maistu skirtos liestis medžiagos, kurios 
buvo tiekiamos rinkai [OL: įrašykite 
85 straipsnio pirmoje pastraipoje 
nurodytą datą] ir kurių autorizacijos 
liudijimo paraiška nepateikta pagal 1 dalį, 
gali būti tiekiamos rinkai dar šešis 
mėnesius po 1 dalyje nurodytos datos.
2. Esamas biocidinių produktų, kurių 
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naudojimo pagal šią paskirtį autorizacijos 
liudijimų kompetentinga institucija ar 
Komisija neišdavė, atsargas leidžiama 
šalinti, sandėliuoti ir naudoti dar dvylika 
mėnesių po sprendimo, nurodyto 1 dalies 
antroje pastraipoje, priėmimo datos arba 
dvylika mėnesių po 1 dalies trečioje 
pastraipoje nurodytos datos, atsižvelgiant į 
tai, kuri data yra vėlesnė.

Or. en

Pagrindimas

Su maistu skirtos liestis medžiagos neturėtų patekti į pasiūlymo taikymo sritį, kadangi tai 
reikštų dvigubą reglamentavimą ir vertinimą. Šioms medžiagoms jau taikomas Pagrindų 
reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 dėl medžiagų, skirtų liestis su maistu. Tuo atveju, jei būtų 
keičiamos taisyklės, reglamentuojančios su maistu liestis skirtas medžiagas, tai turėtų būti 
daroma atliekant šioms medžiagoms skirtų teisės aktų peržiūrą, o ne išplečiant reglamento 
dėl biocidinių produktų taikymo sritį.

Pakeitimas 153
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo pirmos antraštinės dalies 3.7 punkto 1 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sandėliavimo stabilumas ir galiojimo 
terminas paprastai bus nustatomi 
atsižvelgiant į veikliosios medžiagos 
stabilumą. Kalbant apie lengvai 
skylančias veikliąsias medžiagas, 
sandėliavimo stabilumas ir galiojimo 
terminas gali būti nustatomi taikant kitus 
tinkamus mokslinius metodus, pvz., 
ekstrapoliuojant veikliosios medžiagos 
analitinius duomenis, gautus produkto 
sendinimo bandymų metu, kol pasiekiama 
veiksmingumo riba.

Or. en
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Pagrindimas

Standartiniai stabilumo bandymai, grindžiami veikliųjų medžiagų nustatymu ir jų kiekio 
įvertinimu, netinka produktams, kurių sudėtyje yra lengvai skylančių veikliųjų medžiagų, pvz., 
natrio hipochlorido. Šių medžiagų skilimas neatitinka patvirtintose gairėse (Maisto ir žemės 
ūkio organizacijos, Pasaulio sveikatos organizacijos) nustatytų ribinių verčių. Taigi tokiais 
atvejais sandėliavimo stabilumą ir galiojimo terminą derėtų nustatyti kitais būdais, pvz., 
ekstrapoliuojant veikliosios medžiagos analitinius duomenis, gautus produkto sendinimo 
bandymų metu, kol pasiekiama veiksmingumo riba.

Pakeitimas 154
Emma McClarkin, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 20 produktų tipas. - 20 produktų tipas. Maisto ir pašarų 
dezinfekantai
Produktai, naudojami maistui ar 
pašarams dezinfekuoti kontroliuojant 
kenksminguosius organizmus.

Or. en

Pagrindimas

Būtina išlaikyti ankstesnėje Direktyvoje 98/80/EB numatytą 20 biocidinių produktų tipą 
(„Maisto arba pašarų atsargų antiseptikai“), tačiau būtina iš dalies pakeisti jo apibrėžtį, nes 
šie biocidiniai produktai nėra antiseptikai, o dezinfekantai (taigi ankstesnė apibrėžtis kėlė 
painiavą). Pvz., produktai, naudojami pašarams nuo žmonių patogenų (pvz., nuo salmonelių) 
dezinfekuoti, neatitinka pašarų priedų reglamentų reikalavimų. Šie produktai iš tikrųjų 
neturėjo teigiamo poveikio pašarams ir jų nepagerino.


