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Amendamentul 101
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de regulament
Considerentul 14 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) În cursul procedurii de autorizare sau 
de reînnoire a autorizaţiilor pentru 
produsele biocide, trebuie să fie posibil să 
se compare două sau mai multe produse 
biocide în ceea ce priveşte riscurile pe care 
acestea le prezintă şi beneficiile rezultate 
din utilizarea lor. Ca urmare a unei astfel 
de evaluări comparative, produsele biocide 
autorizate care conţin substanţe active 
indicate drept substanţe a căror înlocuire 
este prevăzută pot fi înlocuite de altele, 
care prezintă un risc cu mult mai mic la 
adresa sănătăţii sau a mediului şi dacă nu 
există consecinţe negative economice sau 
practice semnificative. În astfel de cazuri 
se pot prevedea perioade de eliminare 
progresivă.

(14) În cursul procedurii de autorizare sau 
de reînnoire a autorizaţiilor pentru 
produsele biocide, trebuie să fie posibil să 
se compare două sau mai multe produse 
biocide în ceea ce priveşte riscurile pe care 
acestea le prezintă şi beneficiile rezultate 
din utilizarea lor. Ca urmare a unei astfel 
de evaluări comparative, orice produse
biocide pot fi înlocuite de altele, care 
prezintă un risc cu mult mai mic la adresa 
sănătăţii sau a mediului şi dacă nu există 
consecinţe negative economice sau practice 
semnificative. În astfel de cazuri se pot 
prevedea perioade de eliminare progresivă.

Or. en

Justificare

Riscurile pentru mediu şi sănătatea umană îşi au originea mai degrabă în produsul în sine şi 
în modul de utilizare al acestuia decât în substanţa activă, dată fiind cantitatea redusă 
utilizată în fiecare produs. Compararea numai acelor produse care conţin o substanţă a cărei 
înlocuire este prevăzută este puţin relevantă. Numărul substanţelor active noi descoperite în 
fiecare an este foarte redus şi acestea nu pot înlocui substanţele existente, iar substanţele a 
căror înlocuire este prevăzută vor rămâne pe piaţă o perioadă mai îndelungată decât s-a 
preconizat. Pentru a stimula inovarea este esenţial să se favorizeze numai cele mai sigure 
produse de pe piaţă.

Amendamentul 102
Emma McClarkin, Cristian Silviu Buşoi

Propunere de regulament
Considerentul 20 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Dat fiind că produsele utilizate 
pentru protecţia produselor alimentare 
sau a hranei pentru animale împotriva 
organismelor dăunătoare care intrau 
înainte în categoria tipului de produs 20 
intră în domeniul de aplicare al 
Directivei 89/197/CEE a Consiliului şi al 
Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al 
Parlamentului European şi al Consiliului, 
nu este oportună menţinerea acestui tip 
de produs.

eliminat

Or. en

Justificare

Este necesar să se păstreze produsele biocide de tip 20 din precedenta directivă 98/80/CE 
(„Produse pentru protecţia produselor alimentare sau a alimentelor pentru animale”), dar 
definiţia acestora trebuie modificată întrucât aceste produse biocide nu sunt conservanţi, ci 
dezinfectanţi (în consecinţă, definiţia mai veche crea confuzii). De exemplu, produsele 
utilizate pentru dezinfectarea alimentelor de agenţii patogeni pentru om, precum Salmonella, 
nu îndeplinesc cerinţele impuse de regulamentele privind aditivii din furaje. Într-adevăr, 
produsele nu au un efect pozitiv asupra furajelor şi nici nu le sporesc performanţele.

Amendamentul 103
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de regulament
Considerentul 22 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Pentru a se ţine seama de natura 
specifică a unor produse biocide şi de 
nivelul scăzut al riscului legat de 
utilizarea propusă a acestora şi pentru a 
se încuraja crearea de produse biocide 
care conţin noi substanţe active, trebuie 
prevăzută o autorizaţie comunitară pentru 
respectivele produse.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 104
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de regulament
Considerentul 24 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) În vederea facilitării accesului la piaţa 
internă şi a evitării costurilor suplimentare 
şi a timpului investit în obţinerea de 
autorizaţii naţionale separate în diferite 
state membre, Comisia, ţinând cont de 
experienţa câştigată de pe urma 
dispoziţiilor privind autorizaţiile 
comunitare, poate decide să extindă sfera 
de cuprindere a procedurii de autorizare la 
nivel comunitar şi la alte produse biocide.

(24) În vederea facilitării accesului la piaţa 
internă şi a evitării costurilor suplimentare 
şi a timpului investit în obţinerea de 
autorizaţii naţionale separate în diferite 
state membre, Comisia a hotărât să 
instituie o procedură de autorizare la nivel 
comunitar pentru toate produsele biocide.

Or. en

Amendamentul 105
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de regulament
Considerentul 61 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(61) Mai precis, Comisia trebuie să fie 
împuternicită să adopte măsuri pentru a 
decide cu privire la cererea de includere a 
substanţelor active în anexa I sau să 
reînnoiască sau reexamineze includerea, să 
specifice procedurile legate de reînnoirea şi 
reexaminarea unei includeri a unei 
substanţe active în anexa I, să extindă 
dispoziţiile privind autorizaţiile 
comunitare la alte categorii de produse 
biocide, să specifice criteriile şi procedurile 
legate de anularea unei autorizaţii sau de 
modificarea termenilor şi condiţiilor de 
acordare a unei autorizaţii, incluzând un 
mecanism de soluţionare a litigiilor, să 
specifice cantităţile totale maxime 
aplicabile de substanţe active sau de 
produse biocide care pot fi eliberate în 

(61) Mai precis, Comisia trebuie să fie 
împuternicită să adopte măsuri pentru a 
decide cu privire la cererea de includere a 
substanţelor active în anexa I sau să 
reînnoiască sau reexamineze includerea, să 
specifice procedurile legate de reînnoirea şi 
reexaminarea unei includeri a unei 
substanţe active în anexa I, să specifice 
criteriile şi procedurile legate de anularea 
unei autorizaţii sau de modificarea 
termenilor şi condiţiilor de acordare a unei 
autorizaţii, incluzând un mecanism de 
soluţionare a litigiilor, să specifice 
cantităţile totale maxime aplicabile de 
substanţe active sau de produse biocide 
care pot fi eliberate în timpul experienţelor 
şi informaţiile minimale de furnizat, să 
stabilească o structură de taxe armonizată 
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timpul experienţelor şi informaţiile 
minimale de furnizat, să stabilească o 
structură de taxe armonizată şi alte norme 
cu privire la plata taxelor către autorităţile 
competente şi Agenţie, să adapteze anexele 
în funcţie de progresul ştiinţific şi tehnic, 
să realizeze programul de lucru şi să 
specifice drepturile şi obligaţiile conexe ale 
autorităţilor competente şi ale 
participanţilor la program şi să extindă 
durata programului de lucru pentru o 
perioadă determinată. Deoarece măsurile 
respective au un domeniu general de 
aplicare şi sunt destinate să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentului 
regulament, prin adăugarea, printre altele, a 
unor noi elemente neesenţiale în prezentul 
regulament, ele trebuie să fie adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 5 litera (a) 
din Decizia 1999/468/CE.

şi alte norme cu privire la plata taxelor 
către autorităţile competente şi Agenţie, să 
adapteze anexele în funcţie de progresul 
ştiinţific şi tehnic, să realizeze programul 
de lucru şi să specifice drepturile şi 
obligaţiile conexe ale autorităţilor 
competente şi ale participanţilor la program 
şi să extindă durata programului de lucru 
pentru o perioadă determinată. Deoarece 
măsurile respective au un domeniu general 
de aplicare şi sunt destinate să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentului 
regulament, prin adăugarea, printre altele, a 
unor noi elemente neesenţiale în prezentul 
regulament, ele trebuie să fie adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 5 litera (a) 
din Decizia 1999/468/CE.

Or. en

Amendamentul 106
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Considerentul 66 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(66) Avându-se în vedere că unele produse 
nu erau înainte acoperite de legislaţia 
comunitară în domeniul produselor 
biocide, este oportun să se acorde 
întreprinderilor o perioadă de tranziţie, 
pentru ca acestea să fie pregătite să aplice 
normele cu privire la substanţele active 
generate in situ, la articolele şi materialele 
tratate şi la materialele care intră în 
contact cu alimentele.

(66) Avându-se în vedere că unele produse 
nu erau înainte acoperite de legislaţia 
comunitară în domeniul produselor 
biocide, este oportun să se acorde 
întreprinderilor o perioadă de tranziţie, 
pentru ca acestea să fie pregătite să aplice 
normele cu privire la substanţele active 
generate in situ şi la articolele şi 
materialele tratate.

Or. en
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Justificare

Materialele care intră în contact cu alimentele nu ar trebui să intre în domeniul de aplicare 
al propunerii, întrucât acest lucru ar duce la duplicarea evaluării şi reglementărilor. 
Materialele care intră în contact cu alimentele sunt deja reglementate prin regulamentul (CE) 
nr. 1935/2004 privind materialele care vin în contact cu alimentele. În cazul în care se aduc 
modificări normelor privind materialele care intră în contact cu produsele alimentare, 
acestea ar trebui să fie abordate printr-o revizuire a legislaţiei privind materialele care intră 
în contact cu produsele alimentare, nu prin extinderea domeniului de aplicare al 
regulamentului privind produsele biocide.

Amendamentul 107
Evelyne Gebhardt

Propunere de regulament
Articolul 1 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a
Principiul precauţiei

Prezentul regulament se bazează pe 
principiul precauţiei.

Or. de

Amendamentul 108
Evelyne Gebhardt

Propunere de regulament
Articolul 1b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1b
Obiectivul prezentului regulament

Obiectivul prezentului regulament este 
acela de a asigura un înalt nivel de 
protecţie a sănătăţii umane şi a mediului 
înconjurător. Se are în vedere îndeosebi 
protecţia copiilor, a femeilor însărcinate 
şi a persoanelor bolnave.

Or. de
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Amendamentul 109
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera pa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

pa) Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 27 octombrie 2004 privind materialele 
şi obiectele destinate să vină în contact cu 
produsele alimentare şi de abrogare a 
Directivelor 80/590/CEE şi 89/109/CEE;

Or. en

Justificare

Materialele care intră în contact cu alimentele nu ar trebui să intre în domeniul de aplicare 
al propunerii, întrucât acest lucru ar duce la duplicarea evaluării şi reglementărilor. 
Materialele care intră în contact cu alimentele sunt deja reglementate prin regulamentul (CE) 
nr. 1935/2004 privind materialele care vin în contact cu alimentele. În cazul în care se aduc 
modificări normelor privind materialele care intră în contact cu produsele alimentare, 
acestea ar trebui să fie abordate printr-o revizuire a legislaţiei privind materialele care intră 
în contact cu produsele alimentare, nu prin extinderea domeniului de aplicare al 
regulamentului privind produsele biocide.

Amendamentul 110
Amalia Sartori

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k)„material sau articol tratat” înseamnă (k) „material sau articol tratat” înseamnă

orice substanţă, amestec, material sau 
articol care a fost tratat cu unul sau mai 
multe produse biocide sau care le 
încorporează pe acestea cu scopul de a
proteja substanţa, amestecul, materialul 
sau articolul împotriva deteriorării 
provocate de organismele dăunătoare;

orice substanţă, amestec, material sau 
articol care a fost tratat cu unul sau mai 
multe produse biocide sau care le 
încorporează pe acestea cu scopul de a 
îndeplini funcţia biocidă pentru care a 
fost conceput;
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Or. it

Justificare

Acest amendament lărgeşte definiţia obiectelor şi materialelor tratate pentru a include atât 
obiecte de genul vopselurilor şi lacurilor care conţin conservanţi şi obiecte cu efect extern, de 
genul plaselor pentru ţânţari, care conţin produse biocide. Evaluarea se face deci din punct 
de vedere chimic.

Amendamentul 111
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera s 

Textul propus de Comisie Amendamentul

s) „materiale care intră în contact cu 
alimentele” înseamnă

eliminat

orice material sau articol care este 
destinat să intre în contact cu alimentele, 
intrând în domeniul de aplicare al 
Regulamentului (CE) nr. 1935/200443;
43 JO L 338, 13.11.2004, p. 4

Or. en

Justificare

Materialele care intră în contact cu alimentele nu ar trebui să intre în domeniul de aplicare 
al propunerii, întrucât acest lucru ar duce la duplicarea evaluării şi reglementărilor. 
Materialele care intră în contact cu alimentele sunt deja reglementate prin regulamentul (CE) 
nr. 1935/2004 privind materialele care vin în contact cu alimentele. În cazul în care se aduc 
modificări normelor privind materialele care intră în contact cu produsele alimentare, 
acestea ar trebui să fie abordate printr-o revizuire a legislaţiei privind materialele care intră 
în contact cu produsele alimentare, nu prin extinderea domeniului de aplicare al 
regulamentului privind produsele biocide.

Amendamentul 112
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) expunerea oamenilor la respectiva 
substanţă activă dintr-un produs biocid, în 
condiţii normale de utilizare, este 
neglijabilă sau gestionată în mod adecvat 
prin măsuri de utilizare sustenabilă şi 
ţinând seama de proprietăţile intrinseci 
ale substanţei active, în special atunci când 
produsul este utilizat în sisteme închise sau 
în condiţii strict controlate;

Or. en

Justificare

O gestionare corectă a riscurilor poate reduce expunerea utilizatorilor profesionişti sau 
neprofesionişti şi, în cele din urmă, poate proteja mediul şi sănătatea utilizatorilor. O 
cantitate infimă dintr-o substanţă activă, fie chiar şi clasificată CMR1, într-un dispozitiv cu 
momeală, de exemplu, nu ar prezenta niciun risc pentru sănătatea umană, dat fiind faptul că 
produsul este conceput în mod adecvat pentru a preveni orice întrebuinţare greşită. Prin 
urmare, produsul şi modul de utilizare al acestuia vor determina dacă există un risc, dat fiind 
faptul că, în acest caz, cantitatea de substanţă activă este foarte mică.

Amendamentul 113
Evelyne Gebhardt

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Solicitantul depune o cerere de includere 
a unei substanţe active în anexa I sau de 
adăugare a unor modificări ulterioare 
condiţiilor de includere a unei substanţe 
active, pe care o adresează Agenţiei 
Europene pentru Produse Chimice 
(denumită în continuare „Agenţia”), 
informând-o pe aceasta din urmă cu 
privire la numele autorităţii competente a 
statului membru pe care îl alege în vederea 
evaluării cererii sale. Respectivei autorităţi 
competente (denumită în continuare 
„autoritatea competentă responsabilă de 
evaluare”) îi revine responsabilitatea 

1. Solicitantul depune o cerere de includere 
a unei substanţe active în anexa I sau de 
adăugare a unor modificări ulterioare 
condiţiilor de includere a unei substanţe 
active, pe care o adresează Agenţiei 
Europene pentru Produse Chimice 
(denumită în continuare „Agenţia”). 
Agenţia comunică numele autorităţii 
competente a statului membru pe care îl 
alege în vederea evaluării cererii. 
Respectivei autorităţi competente 
(denumită în continuare „autoritatea 
competentă responsabilă de evaluare”) îi 
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evaluării cererii. revine responsabilitatea evaluării cererii.

Or. de

Justificare

Trebuie să se evite direcţionarea masivă a cererilor către anumite state. Se poate asigura, 
astfel, o împărţire echilibrată a sarcinilor între statele membre.

Amendamentul 114
Evelyne Gebhardt

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Cu excepţia cazului în care există 
dispoziţii contrare în decizia de reînnoire a 
includerii unei substanţe active în anexa I, 
includerea se reînnoieşte pentru o perioadă 
nelimitată.

3. Cu excepţia cazului în care există 
dispoziţii contrare în decizia de reînnoire a 
includerii unei substanţe active în anexa I, 
includerea este verificată după o perioadă 
de zece ani.

Or. de

Amendamentul 115
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Cererea de autorizare este întocmită fie 
de către persoana responsabilă de 
introducerea pe piaţă a unui produs biocid 
într-un anumit stat membru sau în 
Comunitate, fie în numele acesteia.

2. Cererea de autorizare este întocmită fie 
de către persoana care va fi titularul 
autorizaţiei, fie în numele acesteia.
Această persoană poate fi, dar nu 
neapărat, persoana responsabilă de 
introducerea pe piaţă a unui produs biocid 
într-un anumit stat membru sau în 
Comunitate.

Or. en
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Justificare

Industria are nevoie de mai multă flexibilitate în lanţul de aprovizionare. Într-adevăr nu este 
ieşit din comun ca un produs să fie importat într-o ţară şi să fie introdus pe piaţă sub 
responsabilitatea unui distribuitor care nu este deţinătorul autorizaţiei sau, în cazul 
companiilor multinaţionale, ca fiecare companie fiică în parte să fie responsabilă de 
introducerea produsului pe piaţa din ţara sa. Dispoziţia potrivit căreia deţinătorul 
autorizaţiei şi persoana responsabilă cu introducerea produsului pe piaţă trebuie să fie una şi 
aceeaşi persoană ar crea un cadru foarte rigid şi greu de pus în practică de către industrie.

Amendamentul 116
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Se consideră că un produs biocid este un 
produs biocid cu risc scăzut dacă se 
îndeplinesc cumulativ următoarele două
condiţii:

1. Se consideră că un produs biocid este un 
produs biocid cu risc scăzut dacă se 
îndeplineşte cel puţin una dintre
următoarele condiţii:

Or. en

Justificare

Caracteristicile intrinseci ale unei substanţe active luate separat nu ar trebui să determine 
eligibilitatea acesteia pentru produsele cu risc scăzut întrucât riscurile pot să fie legate mai 
mult din expunerea la produs decât de periculozitatea substanţei active. Având în vedere că 
anumite biocide sunt folosite de nespecialişti este important să se garanteze siguranţa acestor 
produse printr-o mai bună informare şi printr-o utilizare prudentă a acestora. În final, 
industria trebuie să fie încurajată să îşi concentreze eforturile de cercetare şi inovare către 
elaborarea de produse cu risc scăzut.

Amendamentul 117
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 2 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, un produs biocid nu se 
consideră a fi un produs biocid cu risc 

Cu toate acestea, sunt necesare măsuri 
specifice privind utilizarea sustenabilă 
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scăzut dacă se îndeplineşte cel puţin una
dintre următoarele condiţii:

împreună cu tehnologii corespunzătoare 
de control al utilizării dacă un produs 
biocid îndeplineşte cel puţin două dintre 
următoarele condiţii:

Or. en

Justificare

Caracteristicile intrinseci ale unei substanţe active luate separat nu ar trebui să determine 
eligibilitatea acesteia pentru produsele cu risc scăzut întrucât riscurile pot să fie legate mai 
mult din expunerea la produs decât de periculozitatea substanţei active. Având în vedere că 
anumite biocide sunt folosite de nespecialişti este important să se garanteze siguranţa acestor 
produse printr-o mai bună informare şi printr-o utilizare prudentă a acestora. În final, 
industria trebuie să fie încurajată să îşi concentreze eforturile de cercetare şi inovare către 
elaborarea de produse cu risc scăzut.

Amendamentul 118
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Fără a aduce atingere dispoziţiilor de la 
alineatul (1), se consideră că un produs 
biocid este un produs biocid cu risc scăzut 
dacă conţinutul său de substanţe active este 
de aşa natură încât, în condiţii normale de 
utilizare, nu poate avea loc decât o 
expunere neglijabilă şi dacă produsul este 
manipulat în condiţii strict controlate în 
toate celelalte etape ale ciclului său de 
viaţă.

2. Fără a aduce atingere dispoziţiilor de la 
alineatul (1), se consideră că un produs 
biocid este un produs biocid cu risc scăzut 
dacă conţinutul său de substanţe active este 
de aşa natură încât, în condiţii de utilizare 
prescrise, nu poate avea loc decât o 
expunere neglijabilă sau gestionată prin 
măsuri de utilizare sustenabilă şi dacă 
produsul este manipulat în condiţii strict 
controlate în toate celelalte etape ale 
ciclului său de viaţă.

Or. en

Justificare

Caracteristicile intrinseci ale unei substanţe active luate separat nu ar trebui să determine 
eligibilitatea acesteia pentru produsele cu risc scăzut întrucât riscurile pot să fie legate mai 
mult din expunerea la produs decât de periculozitatea substanţei active. Având în vedere că 
anumite biocide sunt folosite de nespecialişti este important să se garanteze siguranţa acestor 
produse printr-o mai bună informare şi printr-o utilizare prudentă a acestora. În final, 
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industria trebuie să fie încurajată să îşi concentreze eforturile de cercetare şi inovare către 
elaborarea de produse cu risc scăzut.

Amendamentul 119
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. În situaţiile menţionate la alineatele 
(1) şi (2), solicitantul de autorizaţie 
furnizează autorităţilor competente:
(i) informaţii privind punctele specifice de 
vânzare 
(ii) instrucţiuni specifice privind utilizarea 
echipamentului de protecţie
(iii) o broşură privind riscurile, beneficiile 
şi utilizarea responsabilă a produsului
(iv) un raport anual privind incidentele, 
dacă este cazul.

Or. en

Justificare

Caracteristicile intrinseci ale unei substanţe active luate separat nu ar trebui să determine 
eligibilitatea acesteia pentru produsele cu risc scăzut întrucât riscurile pot să fie legate mai 
mult din expunerea la produs decât de periculozitatea substanţei active. Având în vedere că 
anumite biocide sunt folosite de nespecialişti este important să se garanteze siguranţa acestor 
produse printr-o mai bună informare şi printr-o utilizare prudentă a acestora. În final, 
industria trebuie să fie încurajată să îşi concentreze eforturile de cercetare şi inovare către 
elaborarea de produse cu risc scăzut.

Amendamentul 120
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

3. Autoritatea competentă destinatară poate 
impune ca cererile având ca unic obiect o
autorizaţie naţională să fie prezentate într-
una sau mai multe dintre limbile oficiale 
ale statului membru în care este stabilită 
respectiva autoritate competentă.

Cererile de autorizaţii naţionale care 
implică o procedură de recunoaştere 
reciprocă pot fi depuse la autoritatea 
competentă în limba engleză, însoţite de 
documentele menţionate la alineatul (1).

Or. en

Justificare

Este esenţial ca în cazul cererilor care implică proceduri ulterioare de recunoaştere 
reciprocă autoritatea competentă destinatară să accepte depunerea cererii şi a documentelor 
însoţitoare în limba engleză. Acest lucru este foarte important pentru a evita traducerea 
aceleiaşi documentaţii în mai multe limbi europene, procedură costisitoare şi care necesită 
mult timp.

Amendamentul 121
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Autoritatea competentă destinatară sau, 
în cazul unei decizii cu privire la o cerere 
de autorizaţie comunitară, Comisia 
interzice sau restricţionează introducerea 
pe piaţă ori utilizarea unui produs biocid 
care conţine o substanţă activă a cărei 
înlocuire este prevăzută, dacă evaluarea 
comparativă care pune în balanţă riscurile 
şi beneficiile în conformitate cu anexa VI 
demonstrează că se îndeplinesc toate 
criteriile următoare:

3. Autoritatea competentă destinatară sau, 
în cazul unei decizii cu privire la o cerere 
de autorizaţie comunitară, Comisia 
interzice sau restricţionează introducerea 
pe piaţă ori utilizarea unui produs biocid 
dacă evaluarea comparativă care pune în 
balanţă riscurile şi beneficiile în 
conformitate cu anexa VI demonstrează că 
se îndeplinesc toate criteriile următoare:

Or. en
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Justificare

Riscurile pentru mediu şi sănătatea umană îşi au originea mai degrabă în produsul în sine şi 
în modul de utilizare al acestuia decât în substanţa activă, dată fiind cantitatea redusă 
utilizată în fiecare produs. Numărul substanţelor active noi descoperite în fiecare an este 
foarte redus şi acestea nu pot înlocui substanţele existente, iar substanţele a căror înlocuire 
este prevăzută vor rămâne pe piaţă o perioadă mai îndelungată decât s-a preconizat. Pentru 
a stimula inovarea este esenţial să se favorizeze numai cele mai sigure produse de pe piaţă.

Amendamentul 122
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru utilizările specificate în cerere 
există deja un alt produs biocid autorizat 
sau o metodă nechimică de combatere sau 
de prevenire care prezintă un risc 
semnificativ mai scăzut pentru sănătatea 
umană sau animală ori pentru mediul 
înconjurător;

(a) pentru utilizările specificate în cerere 
există deja un alt produs biocid autorizat 
sau o metodă nechimică de combatere sau 
de prevenire care prezintă un risc 
semnificativ mai scăzut sau atenuat pentru 
sănătatea umană sau animală ori pentru 
mediul înconjurător;

Or. en

Justificare

Riscurile pentru mediu şi sănătatea umană îşi au originea mai degrabă în produsul în sine şi 
în modul de utilizare al acestuia decât în substanţa activă, dată fiind cantitatea redusă 
utilizată în fiecare produs. Numărul substanţelor active noi descoperite în fiecare an este 
foarte redus şi acestea nu pot înlocui substanţele existente, iar substanţele a căror înlocuire 
este prevăzută vor rămâne pe piaţă o perioadă mai îndelungată decât s-a preconizat. Pentru 
a stimula inovarea este esenţial să se favorizeze numai cele mai sigure produse de pe piaţă.

Amendamentul 123
Evelyne Gebhardt

Propunere de regulament
Articolul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

articol eliminat
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Or. de

Amendamentul 124
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Autorizaţia comunitară poate fi acordată 
următoarelor categorii de produse 
biocide:

1. Autorizaţia comunitară poate fi acordată 
tuturor categoriilor de produse biocide.

(a) produse biocide care conţin una sau 
mai multe substanţe active noi;
b) produse biocide cu risc scăzut.
2. În urma raportului Comisiei cu privire 
la punerea în aplicare a prezentului 
regulament, menţionat la articolul 54 
alineatul (4), şi ţinând seama de 
experienţa dobândită în ceea ce priveşte 
autorizaţiile comunitare, Comisia poate 
adăuga şi alte categorii de produse 
biocide la alineatul (1) al prezentului 
articol.
Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 72 alineatul (4).

Or. en

Justificare

Existenţa unui sistem centralizat de autorizare prezintă avantaje evidente pentru funcţionarea 
pieţei interne, prin asigurarea unor evaluări consecvente, a aplicării armonizate a cerinţelor 
în toate statele membre şi a utilizării celor mai bune practici şi a aceloraşi standarde de 
protecţie a consumatorilor în întreaga Europă. De aceea, procedura de autorizare 
comunitară ar trebui extinsă la toate categoriile de produse. Cu toate acestea, pentru 
companiile care comercializează produse într-un singur stat membru sau într-un număr 
limitat de state membre, ar trebui menţinută posibilitatea de a solicita autorizarea produsului 
direct din partea statului membru.
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Amendamentul 125
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de regulament
Articolul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Autorizaţia comunitară poate fi acordată 
următoarelor categorii de produse biocide:

1. Autorizaţia comunitară poate fi acordată 
toate categoriile de produse biocide cu 
proprietăţi şi condiţii de utilizare extrem 
de asemănătoare.
Autorizaţia comunitară impune adoptarea 
de măsuri vizând utilizarea sustenabilă 
acolo unde este cazul pentru a asigura 
acelaşi nivel de protecţie a sănătăţii 
umane şi a mediului înconjurător pe tot 
cuprinsul Uniunii. Măsurile respective pot 
varia în funcţie de tipul de produs.

(a) produse biocide care conţin una sau 
mai multe substanţe active noi;
b) produse biocide cu risc scăzut.
2. În urma raportului Comisiei cu privire 
la punerea în aplicare a prezentului 
regulament, menţionat la articolul 54 
alineatul (4), şi ţinând seama de 
experienţa dobândită în ceea ce priveşte 
autorizaţiile comunitare, Comisia poate 
adăuga şi alte categorii de produse 
biocide la alineatul (1) al prezentului 
articol.
Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 72 alineatul (4).

Or. en

Justificare

În prezent, cele mai multe state membre nu dispun de un sistem de autorizare a biocidelor. De 
aceea, este mai indicat să se transfere procedura de autorizare direct la nivel UE pentru a 
garanta egalitatea tuturor cetăţenilor UE în ceea ce priveşte protecţia sănătăţii umane şi a 
mediului. În plus, cele mai multe substanţe existente vor fi deja evaluate la momentul 
respectiv. În cele din urmă, industria biocidelor va trebui să fie stimulată să inoveze. Acest 
lucru necesită o procedură simplificată cu termene mai scurte, ca dovadă de optimizare a 
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reglementării. 

Amendamentul 126
Ashley Fox, Amalia Sartori

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 – litera ba (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

ba) produsele biocide destinate utilizării 
de către consumatorii casnici sau de către 
specialişti, în funcţie de condiţiile şi 
instrucţiunile de utilizare care sunt 
similare în cadrul Uniunii Europene şi 
care întrunesc criteriile enumerate la 
articolul 33a.

Or. en

Justificare

Unul dintre principalele obiective ale sistemului de autorizare al Uniunii este acela de a 
asigura evaluări de siguranţă a produsului uniforme, standarde egale de protecţie a 
consumatorilor şi implementarea armonizată a cerinţelor în toate statele membre. Produsele 
biocide care sunt utilizate într-un mod similar pe cuprinsul UE, ar trebui să beneficieze de 
sistemul de autorizare al Uniunii. Aceste produse sunt utilizate în cadru casnic sau 
profesional ca mijloc pragmatic şi eficient din punct de vedere financiar pentru a proteja 
sănătatea publică, reducând, astfel, incidenţa bolilor infecţioase. Aceste produse au 
instrucţiuni de folosire simple şi clare.

Amendamentul 127
Ashley Fox, Amalia Sartori

Propunere de regulament
Articolul 33 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu litera (ba) de la 
articolul 33 alineatul (1), un produs este 
considerat produs biocid cu condiţii de 
utilizare similare în cazul în care sunt 
îndeplinite toate criteriile următoare: 
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(i) are condiţii de utilizare în toată 
Uniunea Europeană, în conformitate cu 
instrucţiunile de utilizare;
(ii) este deja introdus pe piaţă sau 
urmează să fie introdus pe piaţă în cel 
puţin [...] state membre în termen de doi 
ani de la acordarea autorizaţiei;
(iii) nu necesită un echipament de 
protecţie personală în condiţiile de 
utilizare prevăzute la anexa VI şi, în cazul 
utilizării în condiţii de utilizare normale şi 
previzibile în mod rezonabil, îndeplineşte 
cerinţele prevăzute la articolul 16 
alineatul (1).
Pentru a defini sau adapta numărul de 
state membre menţionat la punctul (ii), 
Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul [....].    

Or. en

Justificare

Criteriile se bazează pe aplicarea şi utilizarea direcţionată şi consecventă a acestor tipuri de 
produse pe cuprinsul UE, precum şi contribuţia pozitivă a acestora la protecţia siguranţei 
oamenilor şi animalelor. Anexa VI stabileşte principiile pentru evaluarea dosarelor pentru 
produsele biocide pentru a asigura un înalt nivel armonizat de protecţie a oamenilor şi a 
mediului. Aceasta implică evaluarea detaliată a riscului produselor pe durata utilizării lor. În 
cazul identificării unui risc, ar trebui să se specifice echipamentul de protecţie personală. 
Absenţa echipamentului de protecţie indică deci un risc limitat.

Amendamentul 128
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În cazul în care prin decizia menţionată 
la alineatul (4) se refuză acordarea unei 
autorizaţii comunitare pentru un produs 
biocid deoarece acesta nu îndeplineşte 
criteriile pentru a fi considerat produs 
biocid cu risc scăzut în conformitate cu 

eliminat
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articolul 17, solicitantul poate solicita, 
după caz, o autorizaţie comunitară în 
conformitate cu articolul 33 alineatul (1) 
litera (a) sau o autorizaţie naţională în 
conformitate cu capitolul V.

Or. en

Justificare

Dacă se adoptă articolul 33, acest alineat devine superfluu.

Amendamentul 129
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

O modificare a unei autorizaţii existente 
ar trebui să intre într-una din categoriile 
următoare menţionate la literele (ua), 
(ub) şi (uc) de la articolul 3. 
a) modificare administrativă;
b) modificare minoră sau
c) modificare majoră.

Or. en

Justificare

Textul legislativ ar trebui să enunţe cu claritate principalele principii aplicate la modificarea 
autorizaţiilor, deşi detaliile procedurilor pot fi precizate în măsurile de punere în aplicare. În 
special, este necesar să se precizeze tipurile de modificări care pot fi aduse autorizaţiilor 
produselor aflate deja în circulaţie.

Amendamentul 130
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Autorizaţia de comerţ paralel se acordă 
în termen de două luni de la depunerea 
cererii. Autoritatea competentă din statul 
membru de introducere poate cere 
autorităţii competente din statul membru de 
origine să furnizeze informaţii 
suplimentare necesare pentru a stabili dacă 
produsul este esenţial identic cu produsul 
de referinţă. Autoritatea competentă din 
statul membru de origine furnizează 
informaţiile solicitate în termen de o lună 
de la primirea solicitării.

2. Autorizaţia de comerţ paralel se acordă 
în termen de două luni de la depunerea 
cererii. Autoritatea competentă din statul 
membru de introducere poate cere 
autorităţii competente din statul membru de 
origine să furnizeze informaţii 
suplimentare necesare pentru a stabili dacă 
produsul este identic cu produsul de 
referinţă. Autoritatea competentă din statul 
membru de origine furnizează informaţiile 
solicitate în termen de o lună de la primirea 
solicitării.

Or. en

Justificare

Pentru a ajunge la un echilibru corespunzător între comerţul liber cu bunuri şi o piaţă sigură, 
acest articol referitor la comerţul paralel ar trebui să fie limitat la produsele identice bazate 
pe aceleaşi specificaţii şi acelaşi conţinut de substanţe active şi adjuvanţi.

Amendamentul 131
Evelyne Gebhardt

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 3 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Se consideră că un produs biocid este 
esenţial identic cu produsul de referinţă 
dacă se îndeplineşte una dintre
următoarele condiţii:

3. Se consideră că un produs biocid este 
esenţial identic cu produsul de referinţă
dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

Or. de

Amendamentul 132
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1 – paragraful 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

 În cazul activităţilor ştiinţifice de cercetare 
şi dezvoltare, persoana care intenţionează 
să realizeze experimentul sau testul 
informează autoritatea competentă înainte 
de a începe respectiva activitate. Persoana 
respectivă elaborează şi ţine evidenţe scrise 
care conţin detalii privind identitatea 
produsului biocid sau a substanţei active, 
datele cu privire la etichetare, cantităţile 
furnizate şi numele şi adreselor 
persoanelor care au primit produsul 
biocid sau substanţa activă şi întocmeşte 
un dosar care să conţină toate datele 
disponibile privind efectele posibile asupra 
sănătăţii umane sau animale sau impactul 
asupra mediului. La cerere, persoanele 
implicate comunică aceste informaţii 
autorităţii competente.

În cazul activităţilor ştiinţifice de cercetare 
şi dezvoltare, inclusiv în cel al activităţilor 
de cercetare şi dezvoltare orientate asupra 
produselor şi proceselor, persoana care 
intenţionează să realizeze experimentul sau 
testul informează autoritatea competentă 
înainte de a începe respectiva activitate. 
Persoana respectivă elaborează şi ţine 
evidenţe scrise care conţin detalii privind 
identitatea produsului biocid sau a 
substanţei active, datele cu privire la 
etichetare şi cantităţile furnizate şi 
întocmeşte un dosar care să conţină toate 
datele disponibile privind efectele posibile 
asupra sănătăţii umane sau animale sau 
impactul asupra mediului. La cerere, 
persoanele implicate comunică aceste 
informaţii autorităţii competente.

Or. en

Justificare

Condiţia referitoare la autorizaţia naţională constituie în mod evident un obstacol în calea 
inovării, deoarece presupune o perioadă de aşteptare foarte îndelungată înaintea realizării 
testului. Se propune în schimb, deşi evaluarea prealabilă de către autoritatea competentă 
rămâne necesară, să se stabilească o perioadă de 30 de zile pentru a se evalua dacă 
testul/experimentul propus prezintă motive de îngrijorare şi a se emite un aviz. În cele din 
urmă, atunci când un test are loc într-un singur stat membru, notificarea Comisiei şi a 
celorlalte autorităţi competente nu are o finalitate clară şi nu aduce niciun beneficiu.

Amendamentul 133
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul activităţilor de cercetare şi 
dezvoltare orientate asupra produselor şi 
proceselor, înainte de introducerea pe 
piaţă a produsului biocid sau a substanţei 
active, persoana care intenţionează să 

eliminat
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desfăşoare experimentul sau testul 
comunică informaţiile prevăzute la al 
doilea paragraf autorităţii competente a 
statului membru în care are loc 
introducerea pe piaţă.

Or. en

Justificare

Condiţia referitoare la autorizaţia naţională constituie în mod evident un obstacol în calea 
inovării, deoarece presupune o perioadă de aşteptare foarte îndelungată înaintea realizării 
testului. Se propune în schimb, deşi evaluarea prealabilă de către autoritatea competentă 
rămâne necesară, să se stabilească o perioadă de 30 de zile pentru a se evalua dacă 
testul/experimentul propus prezintă motive de îngrijorare şi a se emite un aviz. În cele din 
urmă, atunci când un test are loc într-un singur stat membru, notificarea Comisiei şi a 
celorlalte autorităţi competente nu are o finalitate clară şi nu aduce niciun beneficiu.

Amendamentul 134
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Un produs biocid neautorizat sau o 
substanţă activă destinată utilizării 
exclusive într-un produs biocid nu se 
introduc pe piaţă în scopul niciunui 
experiment sau test care poate implica sau 
duce la eliberarea produsului biocid în 
mediu, decât dacă autoritatea competentă a 
evaluat datele furnizate de persoana care 
doreşte să introducă pe piaţă un astfel de 
produs şi a emis o autorizaţie naţională în 
acest sens, autorizaţie care limitează 
cantităţile de utilizat şi zonele de tratat şi 
care poate să impună totodată şi alte 
condiţii. Autoritatea competentă 
informează fără întârziere Comisia şi alte 
autorităţi competente cu privire la 
autorizaţia naţională emisă.

2. Un produs biocid neautorizat sau o 
substanţă activă destinată utilizării 
exclusive într-un produs biocid nu se 
introduc pe piaţă în scopul niciunui 
experiment sau test care poate implica sau 
duce la eliberarea produsului biocid în 
mediu, decât dacă autoritatea competentă a 
evaluat datele furnizate de persoana care 
doreşte să introducă pe piaţă un astfel de 
produs şi a emis un aviz pozitiv în acest 
sens care poate să impună totodată şi alte 
condiţii. În lipsa unui aviz din partea 
autorităţii competente în termen de 30 de 
zile de la notificarea informaţiilor cerute 
la alineatul (1), produsul biocid sau 
substanţa activă pot fi introduse pe piaţă 
în scopul experimentului sau al testului 
notificat.

Or. en
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Justificare

Condiţia referitoare la autorizaţia naţională constituie în mod evident un obstacol în calea 
inovării, deoarece presupune o perioadă de aşteptare foarte îndelungată înaintea realizării 
testului. Se propune în schimb, deşi evaluarea prealabilă de către autoritatea competentă 
rămâne necesară, să se stabilească o perioadă de 30 de zile pentru a se evalua dacă 
testul/experimentul propus prezintă motive de îngrijorare şi a se emite un aviz. În cele din 
urmă, atunci când un test are loc într-un singur stat membru, notificarea Comisiei şi a 
celorlalte autorităţi competente nu are o finalitate clară şi nu aduce niciun beneficiu.

Amendamentul 135
Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Dacă se efectuează un experiment sau un 
test într-un stat membru diferit de cel în 
care produsul biocid este introdus pe piaţă, 
solicitantul trebuie să obţină o autorizaţie 
de experimentare sau testare de la
autoritatea competentă a statului membru 
pe teritoriul căruia urmează să fie efectuate 
experimentele sau testele.

3. Dacă se efectuează un experiment sau un 
test într-un stat membru diferit de cel în 
care produsul biocid este introdus pe piaţă, 
solicitantul informează autoritatea 
competentă a statului membru pe teritoriul 
căruia urmează să fie efectuate 
experimentele sau testele. Solicitantul 
elaborează şi ţine evidenţe scrise care 
conţin detalii privind identitatea 
produsului biocid sau a substanţei active, 
datele cu privire la etichetare şi cantităţile 
furnizate şi întocmeşte un dosar care să 
conţină toate datele disponibile privind 
efectele posibile asupra sănătăţii umane 
sau animale sau impactul asupra 
mediului. La cerere, solicitantul 
comunică aceste informaţii autorităţii 
competente.

Or. en

Justificare

Normele privind desfăşurarea testelor/experimentelor pe teritoriul unui stat membru diferit 
de cel pe a cărui piaţă sunt introduse produsele biocide ar trebui să fie identice cu cele 
prevăzute la alineatul (1) de la acelaşi articol.
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Amendamentul 136
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Materialele sau articolele tratate care 
conţin unul sau mai multe produse biocide 
nu se introduc pe piaţă decât dacă produsul 
sau produsele biocide utilizate la tratarea 
materialelor şi articolelor sunt autorizate 
pentru a fi utilizate în acest scop în 
Comunitate sau în cel puţin un stat 
membru.

1. Materialele sau articolele tratate care 
conţin unul sau mai multe produse biocide 
nu se introduc pe piaţă decât dacă produsul 
sau produsele biocide utilizate la tratarea 
materialelor şi articolelor sunt autorizate 
pentru a fi utilizate în acest scop în 
Comunitate sau în cel puţin un stat membru 
sau produsul biocid este prezent în 
articolele respective într-o concentraţie în 
greutate mai mică de 0,01%. Dacă este 
cazul, Comitetul pentru produse biocide 
poate propune diferite praguri pentru 
produse biocide sau grupuri de produse 
biocide specifice.

Or. en

Justificare

Anumite produse neautorizate în UE sunt deja utilizate în ţări din afara UE: contaminarea 
încrucişată a articolelor nu poate fi deci scoasă complet din discuţie. Trebuie fixat un prag 
general pentru aceste produse biocide, cu posibilitatea pentru Comitetul pentru produse 
biocide de a fixa praguri diferite, dacă este necesar.

Amendamentul 137
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox, Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Dispoziţiile privind etichetarea articolelor şi a materialelor tratate nu trebuie să conducă la 
impunerea unor cerinţe referitoare la informaţii inutile, nici să se suprapună cu cerinţele deja 
prevăzute de legislaţia sectorială. Dispoziţiile legislative existente şi cerinţele de informare 
ale acestora (de exemplu, etichetarea, fişele tehnice de securitate) ar trebui să fie întotdeauna 
luate în considerare. De exemplu, în conformitate cu regulamentul privind detergenţii, 
denumirea INCI a conservantului trebuie să fie etichetată pe produsele destinate publicului 
larg şi comunicată în SDS. Prin urmare, orice cerinţă suplimentară de etichetare este inutilă.

Amendamentul 138
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

b) acolo unde este cazul, proprietatea 
biocidă atribuită articolelor sau 
materialelor tratate, dacă produsul biocid 
este conceput astfel încât să intre în 
contact direct cu oamenii şi cu mediul;

Or. en

Justificare

Aceste cerinţe de etichetare ar trebui să se refere numai la articolele care au fost tratate cu 
un produs biocid care ar putea intra în contact cu oamenii şi cu mediul, întrucât numai 
acestea se pot dovedi cu adevărat periculoase.
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Amendamentul 139
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

În continuare există riscul ca informaţiile suplimentare de pe etichetă care nu oferă 
instrucţiuni de utilizare în condiţii de siguranţă ar putea crea îngrijorare şi panică în mod 
inutil în rândul consumatorilor; prin urmare, aceste informaţii suplimentare ar trebui să fie 
obligatorii numai dacă sunt relevante.

Amendamentul 140
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox, Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

c) numărul autorizaţiilor tuturor 
produselor biocide care au fost utilizate 
pentru tratarea articolelor sau 
materialelor sau care au fost încorporate 
în acestea;

eliminat

Or. en

Justificare

Includerea pe eticheta produsului a numărului autorizaţiei produsului biocid utilizat pentru 
tratarea articolului va dezvălui relaţia beneficiar/furnizor şi, în plus, va limita în mod clar 
flexibilitatea unui producător de a schimba furnizorul, întrucât acest lucru va necesita o 
modificare în designul produsului. De asemenea, includerea numărului autorizaţiei nu aduce 
niciun beneficiu pentru consumator. Autorităţile competente dispun de alte mijloace pentru a 
afla numărul autorizaţiei, în cazul unei investigaţii legale.
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Amendamentul 141
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

d) orice frază de pericol sau de precauţie 
care figurează în autorizaţia pentru 
produsul biocid respectiv.

d) orice frază de pericol sau de precauţie 
care figurează în autorizaţia pentru 
produsul biocid respectiv, dacă produsul 
biocid respectiv este conceput astfel încât 
să intre în contact direct cu oamenii şi cu 
mediul.

Or. en

Justificare

Aceste cerinţe de etichetare ar trebui să se refere numai la articolele care au fost tratate cu 
un produs biocid care ar putea intra în contact cu oamenii şi cu mediul, întrucât numai 
acestea se pot dovedi cu adevărat periculoase.

Amendamentul 142
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

d) orice frază de pericol sau de precauţie 
care figurează în autorizaţia pentru 
produsul biocid respectiv.

d) doar pentru articolele tratate şi unde 
este cazul, orice frază de pericol sau de 
precauţie care figurează în autorizaţia 
pentru produsul biocid respectiv.

Or. en

Justificare

În continuare există riscul ca informaţiile suplimentare de pe etichetă care nu oferă 
instrucţiuni de utilizare în condiţii de siguranţă ar putea crea îngrijorare şi panică în mod 
inutil în rândul consumatorilor; prin urmare, aceste informaţii suplimentare ar trebui să fie 
obligatorii numai dacă sunt relevante.
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Amendamentul 143
Evelyne Gebhardt

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 3 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Din trei în trei ani, începând cu 2013, 
autorităţile competente prezintă Comisiei 
un raport privind punerea în aplicare a 
prezentului regulament pe teritoriile lor. 
Raportul cuprinde:

3. Începând cu 2013, autorităţile 
competente prezintă Comisiei anual un 
raport privind punerea în aplicare a 
prezentului regulament pe teritoriile lor. 
Raportul cuprinde:

Or. de

Amendamentul 144
Evelyne Gebhardt

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 3 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

b) informaţii cu privire la cazurile de 
intoxicaţie cu produse biocide.

b) informaţii cu privire la cazurile de 
intoxicaţie cu produse biocide, precum şi 
eventualele efecte asupra sănătăţii 
persoanelor mai sensibile, precum copiii, 
femeile însărcinate sau bolnavii.

Or. de

Amendamentul 145
Evelyne Gebhardt

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 3 – litera ba (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

ba) date privind efectele asupra mediului;

Or. de
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Amendamentul 146
Evelyne Gebhardt

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 3 – litera bb (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

bb) informaţii privind măsuri posibile de 
minimizare a riscului şi de găsire a unor 
alternative.

Or. de

Amendamentul 147
Evelyne Gebhardt

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

4. Comisia elaborează un raport privind 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament şi mai ales privind funcţionarea 
procedurii comunitare de autorizare şi 
recunoaşterea reciprocă, până la data de 1 
ianuarie 2019 şi ulterior din trei în trei 
ani. Comisia transmite raportul 
Parlamentului European şi Consiliului.

Or. de

Amendamentul 148
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 1 – paragraful 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

 În cursul programului de lucru, Comisia 
decide, în conformitate cu procedura 
stabilită la articolul 72 alineatul (4), 
includerea, precum şi condiţiile includerii, 
unei substanţe active în anexa I la prezentul 
regulament sau, în cazurile în care nu sunt 

În cursul programului de lucru, Comisia 
decide, în conformitate cu procedura 
stabilită la articolul 72 alineatul (4), 
includerea, precum şi condiţiile includerii, 
unei substanţe active în anexa I la prezentul 
regulament sau, în cazurile în care nu sunt 
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îndeplinite cerinţele prevăzute la articolul 4 
sau în care informaţiile şi datele solicitate 
nu au fost transmise în termenul prescris, 
neincluderea respectivei substanţe active în 
anexa I la prezentul regulament. În decizie 
se specifică data la care devine efectivă 
includerea în anexa I.

îndeplinite cerinţele prevăzute la articolul 4 
sau în care informaţiile şi datele solicitate 
nu au fost transmise în termenul prescris, 
neincluderea respectivei substanţe active în 
anexa I la prezentul regulament. În decizie 
se specifică data la care devine efectivă 
includerea în anexa I, şi anume la doi de la 
adoptarea deciziei.

Or. en

Justificare

Textul legislativ ar trebui să menţioneze clar termenele aplicabile. Termenul de doi ani a fost 
convenit în prealabil de către autorităţile competente.

Amendamentul 149
Amalia Sartori

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 4 – paragraful 1 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Eliminarea, depozitarea şi utilizarea 
stocurilor existente de produse biocide 
pentru care autoritatea competentă a 
statului membru a respins o cerere de 
autorizare depusă în conformitate cu 
alineatul (3) sau a decis să nu acorde 
autorizarea sunt permise până la 
scurgerea a 18 luni de la respingerea sau 
decizia respectivă.

Or. en

Amendamentul 150
Amalia Sartori

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 1 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Eliminarea, depozitarea şi utilizarea 
stocurilor existente de produse biocide, 



AM\809157RO.doc 33/36 PE439.908v01-00

RO

care nu sunt autorizate pentru utilizarea 
respectivă de către autoritatea competentă 
sau de către Comisie, sunt permise pentru 
perioada care survine ultima dintre 
perioada de 12 luni de la data deciziei 
menţionate la primul paragraf de la 
articolul 80 alineatul (2) şi perioada de 12 
luni de la data menţionată la al doilea 
paragraf de la articolul 80 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 151
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 1 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Eliminarea, depozitarea şi utilizarea 
stocurilor existente de produse biocide, 
care nu sunt autorizate pentru utilizarea 
respectivă de către autoritatea competentă 
sau de către Comisie, sunt permise pentru 
perioada care survine ultima dintre 
perioada de 12 luni de la data deciziei 
menţionate la primul paragraf de la 
articolul 80 alineatul (2) şi perioada de 12 
luni de la data menţionată la al doilea 
paragraf de la articolul 80 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Adăugarea acestui alineat extras de la articolul 80 asigură consecvenţa măsurilor pentru 
noile produse care vor intra în sfera de aplicare a Regulamentului privind produsele biocide.

Amendamentul 152
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 82 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 82
Măsuri tranzitorii cu privire la materialele 

care intră în contact cu alimentele

eliminat

1. Cererile de autorizare a produselor 
biocide, care sunt materiale care intră în 
contact cu alimentele şi erau disponibile 
pe piaţă la [JO: a se insera data 
menţionată la articolul 85 primul 
paragraf], se depun până la 1 ianuarie 
2017 cel târziu.
Materialele care intră în contact cu 
alimentele, care erau disponibile pe piaţă 
la [JO: a se insera data menţionată la 
articolul 85 primul paragraf] şi pentru 
care a fost depusă o cerere în 
conformitate cu alineatul (1), se pot 
introduce în continuare pe piaţă până la 
data deciziei de acordare a autorizării sau 
de refuzare a acordării autorizării. În 
cazul refuzului de a acorda o autorizaţie 
pentru introducerea pe piaţă a unui astfel 
de produs biocid, acest produs biocid nu 
se mai introduce pe piaţă după trecerea 
unei perioade de şase luni de la decizia 
respectivă.
Materialele care intră în contact cu 
alimentele, care erau disponibile pe piaţă 
la [JO: a se insera data menţionată la 
articolul 85 primul paragraf] şi pentru 
care nu a fost depusă o cerere în 
conformitate cu alineatul (1), se pot 
introduce în continuare pe piaţă pentru o 
perioadă de şase luni de la data 
menţionată la alineatul (1).
2. Eliminarea, depozitarea şi utilizarea 
stocurilor existente de produse biocide, 
care nu sunt autorizate pentru utilizarea 
respectivă de către autoritatea competentă 
sau de către Comisie, sunt permise pentru 
perioada care survine ultima dintre 
perioada de douăsprezece luni de la data 
deciziei menţionate la alineatul (1) al 
doilea paragraf şi perioada de 
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douăsprezece luni de la data menţionată 
la alineatul (1) al treilea paragraf.

Or. en

Justificare

Materialele care intră în contact cu alimentele nu ar trebui să intre în domeniul de aplicare 
al propunerii, întrucât acest lucru ar duce la duplicarea evaluării şi reglementărilor. 
Materialele care intră în contact cu alimentele sunt deja reglementate prin regulamentul (CE) 
nr. 1935/2004 privind materialele care vin în contact cu alimentele. În cazul în care se aduc 
modificări normelor privind materialele care intră în contact cu produsele alimentare, 
acestea ar trebui să fie abordate printr-o revizuire a legislaţiei privind materialele care intră 
în contact cu produsele alimentare, nu prin extinderea domeniului de aplicare al 
regulamentului privind produsele biocide.

Amendamentul 153
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de regulament
Anexa III – titlul 1 – punctul 3.7 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Stabilitatea în timpul depozitării şi durata 
de conservare vor fi determinate în 
general pe baza stabilităţii substanţei 
active. În cazul unei substanţe active cu 
descompunere rapidă, stabilitatea în 
timpul depozitării şi durata de conservare 
pot fi determinate prin alte metode 
ştiinţifice valabile, ca de exemplu, 
extrapolarea datelor analitice ale 
substanţei active rezultate în urma 
experimentelor de învechire a produsului 
până la atingerea pragului de eficacitate.

Or. en

Justificare

Testele de stabilitate standard care se bazează pe măsurările şi cuantificările substanţei 
active nu sunt indicate pentru produse care conţin substanţe active cu descompunere rapidă, 
precum hipocloritul de sodiu. Aceste substanţe sunt cunoscute pentru descompunerea lor mai 
rapidă decât nivelurile orientative acceptate (limitele specificate de FAO şi OMS). De aceea, 
în astfel de cazuri, este mai indicat să se determine stabilitatea şi durata de conservare prin 
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alte metode, ca, de exemplu, extrapolarea datelor analitice ale substanţei active rezultate în 
urma experimentelor de învechire a produsului până la atingerea pragului de eficacitate.

Amendamentul 154
Emma McClarkin, Cristian Silviu Buşoi

Propunere de regulament
Anexa V

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Tipul de produs 20: -  Tipul de produs 20: Dezinfectante pentru 
produsele alimentare şi alimentele pentru 
animale
Produse utilizate la dezinfectarea 
produselor alimentare sau a alimentelor 
pentru animale prin combaterea 
organismelor dăunătoare.

Or. en

Justificare

Este necesar să se păstreze produsele biocide de tip 20 din precedenta directivă 98/80/CE 
(„Produse pentru protecţia produselor alimentare sau a alimentelor pentru animale”), dar 
definiţia acestora trebuie modificată întrucât aceste produse biocide nu sunt conservanţi, ci 
dezinfectanţi (în consecinţă, definiţia mai veche crea confuzii). De exemplu, produsele 
utilizate pentru dezinfectarea alimentelor de agenţii patogeni pentru om, precum Salmonella, 
nu îndeplinesc cerinţele impuse de regulamentele privind aditivii din furaje. Într-adevăr, 
produsele nu au un efect pozitiv asupra furajelor şi nici nu le sporesc performanţele.


