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Predlog spremembe 101
Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) V času izdajanja dovoljenj za biocidne 
pripravke ali njihove obnovitve je treba 
omogočiti primerjanje dveh ali več 
biocidnih pripravkov glede na tveganje, ki 
ga predstavljajo in koristi, ki jih prinaša 
njihova uporaba. Na podlagi takšne 
primerjalne ocene se dovoljeni biocidni 
pripravki, ki vsebujejo aktivne snovi, 
označene kot možne snovi za zamenjavo,
lahko nadomestijo z drugimi, ki 
predstavljajo precej manjše tveganje za 
zdravje ljudi in okolje ter nimajo večjih 
škodljivih gospodarskih ali praktičnih 
učinkov. V takšnih primerih se predvidijo 
ustrezna obdobja postopnega opuščanja.

(14) V času izdajanja dovoljenj za biocidne 
pripravke ali njihove obnovitve je treba 
omogočiti primerjanje dveh ali več 
biocidnih pripravkov glede na tveganje, ki 
ga predstavljajo in koristi, ki jih prinaša 
njihova uporaba. Na podlagi takšne 
primerjalne ocene se vsi biocidni pripravki 
lahko nadomestijo z drugimi, ki 
predstavljajo precej manjše tveganje za 
zdravje ljudi in okolje ter nimajo večjih 
škodljivih gospodarskih ali praktičnih 
učinkov. V takšnih primerih se predvidijo 
ustrezna obdobja postopnega opuščanja.

Or. en

Obrazložitev

Glede na majhne količine, uporabljene v vsakem pripravku, tveganje za okolje in zdravje ljudi 
ne izvira toliko iz aktivnih snovi, ampak bolj iz samega pripravka in njegove uporabe. 
Primerjava samo tistih pripravkov, ki vsebujejo aktivno snov, razvrščeno kot možno snov za 
zamenjavo, nima pravega pomena. Vsako leto je odkritih zelo majhno število novih aktivnih 
snovi, ki težko nadomeščajo stare, zato bodo možne snovi za zamenjavo na trgu ostale dlje, 
kot je bilo pričakovano. Da bi spodbudili inovacije, je treba dajati prednost le najvarnejšim 
pripravkom na trgu.

Predlog spremembe 102
Emma McClarkin, Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Ker so pripravki, ki se uporabljajo za 
konzerviranje hrane ali krme z nadzorom 
škodljivih organizmov, predhodno zajeti v 

črtano
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vrsto pripravka 20, zajeti v Direktivi Sveta 
89/107/EGS in Uredbi (ES) št. 1831/2003 
Evropskega parlamenta in Sveta, ni 
ustrezno, da se ta vrsta pripravka ohrani.

Or. en

Obrazložitev

Treba je ohraniti 20. vrsto biocidnih pripravkov iz predhodne direktive 98/80/ES 
(„konzervansi za hrano ali krmo“), vendar je potrebna sprememba njene opredelitve, glede 
na to, da ti biocidni pripravki niso konzervansi, temveč dezinfekcijska sredstva (zato je stara 
opredelitev povzročala zmedo). Na primer, pripravki za razkuževanje krme, okužene s 
človeškimi patogeni, kakršen je salmonela, ne izpolnjujejo zahtev iz predpisov o krmnih 
dodatkih. Seveda pripravki nimajo dobrega vpliva na krmo, niti ne izboljšajo njene 
učinkovitosti.

Predlog spremembe 103
Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 104
Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Da bi olajšali dostop do notranjega 
trga, se izognili dodatnim stroškom in 

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

prihranili čas, potreben za pridobitev 
posameznih nacionalnih dovoljenj v 
posameznih državah članicah, je Komisija 
odločila, da uvede postopek izdaje 
dovoljenj Skupnosti za vse biocidne 
pripravke.

Or. en

Predlog spremembe 105
Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 61 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(61) Zlasti mora Komisija imeti pooblastilo 
za sprejetje ukrepov o odločanju o vlogah 
za vključitev aktivne snovi v Prilogo I ali 
za obnovitev ali ponovni pregled 
vključitve, za natančno določitev 
postopkov, povezanih s ponovnim 
pregledom ali obnovitvijo vključitve 
aktivne snovi v Prilogo I, za razširitev 
veljavnosti določb o izdaji dovoljenj 
Skupnosti na druge vrste biocidnih
pripravkov, za natančno določitev meril in 
postopkov, povezanih s preklicem 
dovoljenja ali spremembi pogojev za 
dovoljenje, vključno z mehanizmom za 
reševanjem sporov, za natančno določitev 
splošno veljavnih največjih količin 
aktivnih snovi ali biocidnih pripravkov, ki 
se jih sme sprostiti med preskusi, ter 
najnujnejših podatkov, ki jih je treba 
predložiti, za oblikovanje usklajene 
strukture pristojbin in drugih pravil v zvezi 
s plačili pristojbin in stroškov pristojnim 
organom in agenciji, za prilagajanje prilog 
znanstvenemu in tehničnemu napredku, za 
izvajanje delovnega programa in natančno 
določitev povezanih pravic in dolžnosti 
pristojnih organov in udeležencev v 
programu ter za podaljšanje delovnega 

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

spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, 
med drugim z dodajanjem novih 
nebistvenih določb, jih je treba sprejeti v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 5a Sklepa 
1999/468/ES.

Or. en

Predlog spremembe 106
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Uvodna izjava 66 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(66) Ob upoštevanju, da nekateri pripravki 
niso bili predhodno zajeti v zakonodajo 
Skupnosti na področju biocidnih 
pripravkov, je primerno, da se omogoči 
prehodno obdobje, da se podjetja pripravijo 
na uporabo pravil v zvezi z aktivnimi 
snovmi, pridobljenimi na kraju samem,
tretiranimi izdelki in snovmi ter snovmi, ki 
so v stiku s živili.

(66) Ob upoštevanju, da nekateri pripravki 
niso bili predhodno zajeti v zakonodajo 
Skupnosti na področju biocidnih 
pripravkov, je primerno, da se omogoči 
prehodno obdobje, da se podjetja pripravijo 
na uporabo pravil v zvezi z aktivnimi 
snovmi, pridobljenimi na kraju samem, ter
tretiranimi izdelki in snovmi.

Or. en

Obrazložitev

Snovi, ki so v stiku z živili, ne bi smele biti vključene v področje uporabe tega predloga, saj bi 
to vodilo do dvojnega urejanja in ocenjevanja. Snovi, ki so v stiku z živili, že ureja okvirna 
uredba (ES) št. 1935/2004 o snoveh, ki so v stiku z živili. Če bodo kakršne koli spremembe v 
zvezi s pravili, ki urejajo snovi, ki so v stiku z živili, bi jih bilo treba obravnavati z revizijo 
zakonodaje o snoveh, ki so v stiku z živili, ne z razširitvijo področja uporabe uredbe o 
biocidnih pripravkih.

Predlog spremembe 107
Evelyne Gebhardt

Predlog uredbe
Člen 1 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1a
Previdnostno načelo

Ta uredba temelji na previdnostnem 
načelu.

Or. de

Predlog spremembe 108
Evelyne Gebhardt

Predlog uredbe
Člen 1 b (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1b
Cilj uredbe

Cilj te uredbe je visoka raven varovanja 
zdravja ljudi in okolja. Posebej je treba 
paziti na varstvo otrok, nosečnic in 
bolnikov.

Or. de

Predlog spremembe 109
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka p a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

pa) Uredbe (ES) št. 1935/2004 
Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27. 
oktobra 2004 o materialih in izdelkih, 
namenjenih za stik z živili, in o 
razveljavitvi direktiv 80/590/EGS in 
89/109/EGS;

Or. en
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Obrazložitev

Snovi, ki so v stiku z živili, ne bi smele biti vključene v področje uporabe tega predloga, saj bi 
to vodilo do dvojnega urejanja in ocenjevanja. Snovi, ki so v stiku z živili, že ureja okvirna 
uredba (ES) št. 1935/2004 o snoveh, ki so v stiku z živili. Če bodo kakršne koli spremembe v 
zvezi s pravili, ki urejajo snovi, ki so v stiku z živili, bi jih bilo treba obravnavati z revizijo 
zakonodaje o snoveh, ki so v stiku z živili, ne z razširitvijo področja uporabe uredbe o 
biocidnih pripravkih.

Predlog spremembe 110
Amalia Sartori

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

vsaka snov, mešanica, material ali izdelek, 
ki je bil tretiran z biocidnimi pripravki ali 
jih vsebuje, z namenom, da ti pripravki 
izražajo biocidno lastnost, za katero so 
namenjeni;

Or. it

Obrazložitev

Ta predlog spremembe razširja obseg tretiranih izdelkov in materialov na izdelke, kot so 
premazi, ki so bili zaščiteni, ali izdelki z zunanjim učinkom, na primer komarniki, ki vsebujejo 
biocidni pripravek. Ocena se torej izvede na kemijski ravni.

Predlog spremembe 111
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka s 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

s) „snovi, ki so v stiku z živili“ črtano
vsaka snov ali predmet, ki je namenjen za 
stik z živili, iz Uredbe (ES) št. 
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1935/20044343;
43 UL L 338, 13.11.2004, str. 4

Or. en

Obrazložitev

Snovi, ki so v stiku z živili, ne bi smele biti vključene v področje uporabe tega predloga, saj bi 
to vodilo do dvojnega urejanja in ocenjevanja. Snovi, ki so v stiku z živili, že ureja okvirna 
uredba (ES) št. 1935/2004 o snoveh, ki so v stiku z živili. Če bodo kakršne koli spremembe v 
zvezi s pravili, ki urejajo snovi, ki so v stiku z živili, bi jih bilo treba obravnavati z revizijo 
zakonodaje o snoveh, ki so v stiku z živili, ne z razširitvijo področja uporabe uredbe o 
biocidnih pripravkih.

Predlog spremembe 112
Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka a 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

a) v običajnih pogojih uporabe je 
izpostavljenost ljudi aktivni snovi v 
biocidnem pripravku zanemarljiva ali 
ustrezno obvladana z ukrepi trajnostne 
uporabe in ob upoštevanju s snovjo 
povezanih nevarnosti, zlasti če se 
pripravek uporablja v zaprtih sistemih ali 
pod strogo nadzorovanimi pogoji;

Or. en

Obrazložitev

Z resnim obvladovanjem tveganja je mogoče zmanjšati izpostavljenost poklicnih in 
nepoklicnih uporabnikov ter v končni fazi varovati okolje in zdravje uporabnikov. Na primer, 
majhna količina aktivne snovi – razvrščene celo kot CMR1 – v vabi ne bi predstavljala 
tveganja za zdravje ljudi, glede na to, da je pripravek primerno zasnovan tako, da preprečuje 
zlorabo. Zato glede na to, da je v tem primeru količina aktivne snovi zelo majhna, izdelek in 
njegova uporaba določata, ali obstaja tveganje.
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Predlog spremembe 113
Evelyne Gebhardt

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Predlagatelj vloži vlogo za vključitev 
aktivne snovi v Prilogo I ali za naknadne 
spremembe pogojev za vključitev aktivne 
snovi pri Evropski agenciji za kemikalije 
(v nadaljnjem besedilu: agencija) in jo
obvesti o nazivu pristojnega organa države 
članice, ki ga je izbral za oceno njegove
vloge. Navedeni pristojni organ (v 
nadaljnjem besedilu: ocenjevalni pristojni 
organ) je odgovoren za oceno vloge.

1. Predlagatelj vloži vlogo za vključitev 
aktivne snovi v Prilogo I ali za naknadne 
spremembe pogojev za vključitev aktivne 
snovi pri Evropski agenciji za kemikalije 
(v nadaljnjem besedilu: agencija). Agencija 
sporoči naziv pristojnega organa države 
članice, ki ga je izbrala za oceno vloge. 
Navedeni pristojni organ (v nadaljnjem 
besedilu: ocenjevalni pristojni organ) je 
odgovoren za oceno vloge.

Or. de

Obrazložitev

Preprečiti je treba kopičenje vlog pri posameznih državah. Na ta način bo mogoče zagotoviti 
uravnoteženo porazdelitev nalog med državami članicami.

Predlog spremembe 114
Evelyne Gebhardt

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če v odločitvi o obnovitvi vključitve 
aktivne snovi v Prilogo I ni drugače 
določeno, velja obnovitev za neomejeno 
obdobje.

3. Če v odločitvi o obnovitvi vključitve 
aktivne snovi v Prilogo I ni drugače 
določeno, se obnovitev vključitve preveri  
po desetih letih.

Or. de

Predlog spremembe 115
Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vlogo za izdajo dovoljenja vloži oseba, 
ki bo odgovorna za dajanje biocidnega 
pripravka v promet v določeni državi 
članici oziroma v Skupnosti, ali se vloži v 
njenem imenu.

2. Vlogo za izdajo dovoljenja vloži oseba, 
ki bo imetnik dovoljenja. Ta oseba je 
lahko, vendar ni nujno, oseba, ki bo 
odgovorna za dajanje biocidnega pripravka 
v promet v določeni državi članici oziroma 
v Skupnosti, ali se vloži v njenem imenu.

Or. en

Obrazložitev

Industrija zahteva večjo prilagodljivost dobavne verige. Dejansko se ne zgodi redko, da je za 
uvoz pripravka v državo in njegovo dajanje v promet odgovoren distributer, ki pa ni imetnik 
dovoljenja, ali, v primeru večnacionalnih podjetij, da je vsako sestrsko podjetje odgovorno za 
dajanje pripravka v promet v svoji državi. Določba, da sta imetnik dovoljenja in oseba, ki je 
odgovorna za dajanje pripravka v promet, ista oseba, bi povzročila zelo tog in nepraktičen 
okvir, v katerem bi morala industrija delovati.

Predlog spremembe 116
Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – uvodni del 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Biocidni pripravek šteje za biocidni 
pripravek z manjšim tveganjem, če sta 
izpolnjeni obe spodnji merili:

1. Biocidni pripravek šteje za biocidni 
pripravek z manjšim tveganjem, če je 
izpolnjeno vsaj eno od spodnjih meril:

Or. en

Obrazložitev

Samo notranje lastnosti aktivne snovi ne bi smele določati njene primernosti za pripravke z 
majhnim tveganjem, saj tveganja lahko bolj kot iz nevarnosti aktivne snovi izvirajo iz 
izpostavljenosti pripravku. Glede na to, da nekatere biocidne pripravke uporabljajo 
nepoklicni uporabniki, je treba zagotoviti varnost teh izdelkov z boljšim informiranjem in 
previdnostnimi ukrepi za njihovo uporabo. Industrijo je treba spodbuditi, da prizadevanja na 
področju raziskav in inovacij usmeri v razvoj pripravkov z majhnim tveganjem.
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Predlog spremembe 117
Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – pododstavek 2 – uvodni del 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vendar se biocidni pripravek ne šteje za 
biocidni pripravek z manjšim tveganjem, 
če je izpolnjen vsaj eden od naslednjih 
pogojev:

Vendar če biocidni pripravek izpolnjuje
vsaj dva od naslednjih pogojev, so potrebni 
posebni ukrepi za trajnostno rabo s 
primernimi tehnologijami za nadzor 
uporabe:

Or. en

Obrazložitev

Samo notranje lastnosti aktivne snovi ne bi smele določati njene primernosti za pripravke z 
majhnim tveganjem, saj tveganja lahko bolj kot iz nevarnosti aktivne snovi izvirajo iz 
izpostavljenosti pripravku. Glede na to, da nekatere biocidne pripravke uporabljajo 
nepoklicni uporabniki, je treba zagotoviti varnost teh izdelkov z boljšim informiranjem in 
previdnostnimi ukrepi za njihovo uporabo. Industrijo je treba spodbuditi, da prizadevanja na 
področju raziskav in inovacij usmeri v razvoj pripravkov z majhnim tveganjem.

Predlog spremembe 118
Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ne glede na odstavek 1 šteje biocidni 
pripravek kot biocidni pripravek z nižjim 
tveganjem, če so aktivne snovi v njem 
prisotne v taki obliki, da lahko ob 
običajnih pogojih uporabe pride le do 
zanemarljive izpostavljenosti, na vseh 
drugih stopnjah njegovega življenjskega 
ciklusa pa se s pripravkom ravna v strogo 
nadzorovanih pogojih.

2. Ne glede na odstavek 1 šteje biocidni 
pripravek kot biocidni pripravek z nižjim 
tveganjem, če so aktivne snovi v njem 
prisotne v taki obliki, da lahko ob 
predpisanih pogojih uporabe pride le do 
zanemarljive ali obvladane izpostavljenosti 
na podlagi ukrepov trajnostne rabe, na 
vseh drugih stopnjah njegovega 
življenjskega ciklusa pa se s pripravkom 
ravna v strogo nadzorovanih pogojih.

Or. en
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Obrazložitev

Samo notranje lastnosti aktivne snovi ne bi smele določati njene primernosti za pripravke z 
majhnim tveganjem, saj tveganja lahko bolj kot iz nevarnosti aktivne snovi izvirajo iz 
izpostavljenosti pripravku. Glede na to, da nekatere biocidne pripravke uporabljajo 
nepoklicni uporabniki, je treba zagotoviti varnost teh izdelkov z boljšim informiranjem in 
previdnostnimi ukrepi za njihovo uporabo. Industrijo je treba spodbuditi, da prizadevanja na 
področju raziskav in inovacij usmeri v razvoj pripravkov z majhnim tveganjem.

Predlog spremembe 119
Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Predlagatelj za dovoljenje v 
okoliščinah, navedenih v odstavkih 1 in 2, 
pristojnim organom posreduje:
(i) informacije o posameznih prodajnih 
mestih, 
(ii) posebna navodila za uporabo zaščitne 
opreme,
(iii) brošuro o tveganjih, koristih in 
odgovorni uporabi pripravka,
(iv) letno poročilo o nesrečah, če so se 
zgodile.

Or. en

Obrazložitev

Samo notranje lastnosti aktivne snovi ne bi smele določati njene primernosti za pripravke z 
majhnim tveganjem, saj tveganja lahko bolj kot iz nevarnosti aktivne snovi izvirajo iz 
izpostavljenosti pripravku. Glede na to, da nekatere biocidne pripravke uporabljajo 
nepoklicni uporabniki, je treba zagotoviti varnost teh izdelkov z boljšim informiranjem in 
previdnostnimi ukrepi za njihovo uporabo. Industrijo je treba spodbuditi, da prizadevanja na 
področju raziskav in inovacij usmeri v razvoj pripravkov z majhnim tveganjem.
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Predlog spremembe 120
Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Vloge za nacionalno dovoljenje, ki 
vključujejo postopek vzajemnega 
priznavanja, je skupaj z dokumenti iz 
odstavka 1 mogoče oddati pristojnemu 
organu v angleščini.

Or. en

Obrazložitev

Če vloge vključujejo postopke vzajemnega priznavanja, je nujno, da pristojni organ, ki 
sprejema dokumentacijo, prejme vlogo in vse dokumente v angleščini. To je zelo pomembno 
za preprečitev dolgotrajnih in dragih postopkov prevajanja istih dokumentov v več evropskih 
jezikov.

Predlog spremembe 121
Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 3 – uvodni del 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pristojni organ prejemnik ali Komisija v 
primeru odločitve glede vloge za 
dovoljenje Skupnosti prepove ali omeji
dajanje v promet ali uporabo biocidnega 
pripravka, ki vsebuje aktivno snov kot 
možno snov za zamenjavo, če primerjalna 
ocena, s katero se presoja tveganja in 
prednosti v skladu s Prilogo VI, dokazuje, 
da so izpolnjena vsa naslednja merila:

3. Pristojni organ prejemnik ali Komisija v 
primeru odločitve glede vloge za 
dovoljenje Skupnosti prepove ali omeji 
dajanje v promet ali uporabo biocidnega 
pripravka, če primerjalna ocena, s katero se 
presoja tveganja in prednosti v skladu s 
Prilogo VI, dokazuje, da so izpolnjena vsa 
naslednja merila:
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Or. en

Obrazložitev

Glede na majhne količine, uporabljene v vsakem pripravku, tveganje za okolje in zdravje ljudi 
ne izvira toliko iz aktivnih snovi, ampak bolj iz samega pripravka in njegove uporabe. Vsako 
leto je odkritih zelo majhno število novih aktivnih snovi, ki težko nadomeščajo stare, zato 
bodo možne snovi za zamenjavo na trgu ostale dlje, kot je bilo pričakovano. Da bi spodbudili 
inovacije, je treba dajati prednost le najvarnejšim pripravkom na trgu.

Predlog spremembe 122
Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 3 – točka a 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) za načine uporabe, navedene v vlogi, že 
obstaja drugi dovoljeni biocidni pripravek 
ali ne-kemična kontrolna ali preventivna 
metoda, ki je bistveno varnejša za zdravje 
ljudi ali živali ali za okolje;

(a) za načine uporabe, navedene v vlogi, že 
obstaja drugi dovoljeni biocidni pripravek 
ali ne-kemična kontrolna ali preventivna 
metoda, ki je bistveno varnejša za zdravje 
ljudi ali živali ali za okolje oziroma 
predstavlja manjše tveganje;

Or. en

Obrazložitev

Glede na majhne količine, uporabljene v vsakem pripravku, tveganje za okolje in zdravje ljudi 
ne izvira toliko iz aktivnih snovi, ampak bolj iz samega pripravka in njegove uporabe. Vsako 
leto je odkritih zelo majhno število novih aktivnih snovi, ki težko nadomeščajo stare, zato 
bodo možne snovi za zamenjavo na trgu ostale dlje, kot je bilo pričakovano. Da bi spodbudili 
inovacije, je treba dajati prednost le najvarnejšim pripravkom na trgu.

Predlog spremembe 123
Evelyne Gebhardt

Predlog uredbe
Člen 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

črtano
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Or. de

Predlog spremembe 124
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Dovoljenje Skupnosti se lahko izda za 
vse kategorije biocidnih pripravkov.

(a) biocidne pripravke, ki vsebujejo eno 
ali več novih aktivnih snovi;
(b) biocidne pripravke z manjšim 
tveganjem.
2. Glede na poročilo Komisije o izvajanju 
te uredbe iz člena 54(4) in glede na 
izkušnje v zvezi z dovoljenji Skupnosti 
lahko Komisija doda druge kategorije 
biocidnih pripravkov v odstavek 1 tega 
člena.
Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih določb te uredbe z njeno 
dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 72(4).

Or. en

Obrazložitev

Centralizirani sistem izdaje dovoljenj bo za delovanje notranjega trga koristen, saj bo 
omogočal dosledno ocenjevanje in usklajeno izvajanje zahtev v vseh državah članicah, z njim 
pa se bodo lahko tudi širili primeri najboljše prakse in enaki standardi za zaščito potrošnikov 
po vsej Evropi. Postopek izdaje dovoljenj Skupnosti bi bilo zato treba razširiti na vse 
kategorije pripravkov. Vendar pa je treba ohraniti možnost, da podjetja, ki pripravke tržijo 
samo v eni državi članici ali omejenem številu le teh, za izdajo dovoljenja za pripravek 
zaprosijo neposredno države članice.

Predlog spremembe 125
Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Člen 33
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Dovoljenje Skupnosti se lahko izda za 
vse biocidne pripravke, pri katerih so 
vzorci in pogoji uporabe v bistvu podobni.
Dovoljenje Skupnosti zahteva sprejetje 
ukrepov trajnostne uporabe, kadar koli je 
to primerno, da se zagotovi enaka raven 
zdravja ljudi in varstva okolja po vsej 
Uniji. Ti ukrepi se glede na vrsto 
pripravka lahko razlikujejo.

(a) biocidne pripravke, ki vsebujejo eno 
ali več novih aktivnih snovi;
(b) biocidne pripravke z manjšim 
tveganjem.
2. Glede na poročilo Komisije o izvajanju 
te uredbe iz člena 54(4) in glede na 
izkušnje v zvezi z dovoljenji Skupnosti 
lahko Komisija doda druge kategorije 
biocidnih pripravkov v odstavek 1 tega 
člena.
Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih določb te uredbe z njeno 
dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 72(4).

Or. en

Obrazložitev

Večina držav članic zaenkrat nima sistema izdaje dovoljenj za biocidne pripravke, zato je 
postopek izdaje dovoljenj primerneje prenesti neposredno na raven EU, da bi državljanom 
EU zagotovili enakost z vidika zdravja ljudi in varstva okolja. Poleg tega bo takrat ocenjena 
tudi večina obstoječih aktivnih snovi. Industrijo biocidnih pripravkov je treba spodbuditi k 
inovacijam, to pa zahteva poenostavljene postopke s krajšimi roki kot znak boljše priprave 
zakonodaje. 

Predlog spremembe 126
Ashley Fox, Amalia Sartori

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 1 – točka b a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ba) biocidne pripravke, ki so namenjeni 
uporabi potrošnikov v domačem okolju ali 
poklicni uporabi, v skladu s pogoji in 
navodili za uporabo, ki so podobni v 
celotni Evropski uniji, in ki izpolnjujejo 
merila iz člena 33a.

Or. en

Obrazložitev

Eden ključnih ciljev sistema izdaje dovoljenj Unije je zagotavljanje skladnosti ocenjevanja 
varnosti pripravkov, enakih standardov varstva potrošnikov in usklajenega izvajanja zahtev v 
vseh državah članicah. Za biocidne pripravke, ki se v celotni EU uporabljajo na enak način, 
bi moral veljati sistem izdaje dovoljenj Unije. Ti pripravki se uporabljajo v domačem in 
poklicnem okolju kot stroškovno učinkovito sredstvo za varovanje javnega zdravja in 
posledično zmanjševanje bremena nalezljivih bolezni. Ti pripravki imajo preprosta in jasna 
navodila za uporabo.

Predlog spremembe 127
Ashley Fox, Amalia Sartori

Predlog uredbe
Člen 33 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V skladu s točko (ba) člena 33(1) se 
pripravek šteje za biocidni pripravek s 
podobnimi pogoji uporabe, če so 
izpolnjena vsa naslednja merila: 
(i) glede na navodila za uporabo se po vsej 
Evropski uniji uporablja pri podobnih 
pogojih;
(ii) je že ali naj bi še bil dan v promet v 
najmanj [...] državah članicah v dveh letih 
od izdaje dovoljenja;
(iii) ne terja uporabe osebno zaščitne 
opreme pod pogoji uporabe iz priloge VI 
in pod normalnimi in smiselno 
predvidljivimi pogoji uporabe izpolnjuje
zahteve iz člena 16(1).
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Da bi opredelila ali prilagodila število 
držav članic iz točke (ii), Komisija sprejme 
delegirane akte v skladu s členom [....].    

Or. en

Obrazložitev

Merila temeljijo na ciljno usmerjeni in skladni uporabi teh vrst pripravkov v celotni EU 
(število držav članic še ni določeno) ter njihovem pozitivnem prispevku k zaščiti varnosti ljudi 
in živali. V prilogi VI so določena načela za ocenjevanje dokumentacije za biocidne pripravke 
za zagotavljanje usklajene visoke ravni varovanja ljudi in okolja. To vključuje natančne ocene 
tveganja za izdelke med njihovo uporabo. Če je ugotovljeno tveganje, je treba navesti osebno 
zaščitno opremo. Če osebna zaščitna oprema ni navedena, to kaže na omejeno tveganje. 

Predlog spremembe 128
Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 5 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Če se z odločitvijo iz odstavka 4 zavrne 
izdaja dovoljenja Skupnosti za biocidni 
pripravek, ker ne izpolnjuje meril za 
biocidni pripravek z manjšim tveganjem v 
skladu s členom 17, lahko predlagatelj 
vloži vlogo za dovoljenje Skupnosti v 
skladu s točko (a) člena 33(1) ali 
nacionalno dovoljenje v skladu s 
poglavjem V, če je to primerno.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Če bo sprejet predlog spremembe člena 33, bo ta odstavek odveč.

Predlog spremembe 129
Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sprememba obstoječega dovoljenja spada 
v eno od spodnjih kategorij, navedenih v 
točkah (ua), (ub) in (uc) člena 3: 
a) upravna sprememba,
b) manjša sprememba ali
c) večja sprememba.

Or. en

Obrazložitev

V zakonodajnem besedilu bi morala biti jasno izražena glavna načela, ki se uporabljajo pri 
spreminjanju dovoljenj, podrobnosti glede postopkov pa je mogoče določiti v izvedbenih 
ukrepih. Zlasti je treba opredeliti vrste sprememb, ki so možne pri obstoječih dovoljenjih za 
pripravke.

Predlog spremembe 130
Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Dovoljenje za vzporedno trgovanje se 
izda v dveh mesecih od vložitve vloge. 
Pristojni organ države članice vnosa lahko 
od pristojnega organa države članice 
porekla zahteva dodatne informacije, ki so 
potrebne za ugotovitev, ali je pripravek 
zelo podoben referenčnemu biocidnemu 
pripravku. Pristojni organ države članice 
porekla zagotovi zahtevane informacije v 
enem mesecu od prejema vloge.

2. Dovoljenje za vzporedno trgovanje se 
izda v dveh mesecih od vložitve vloge. 
Pristojni organ države članice vnosa lahko 
od pristojnega organa države članice 
porekla zahteva dodatne informacije, ki so 
potrebne za ugotovitev, ali je pripravek 
identičen referenčnemu biocidnemu 
pripravku. Pristojni organ države članice 
porekla zagotovi zahtevane informacije v 
enem mesecu od prejema vloge.

Or. en

Obrazložitev

Da bi našli ustrezno ravnovesje med prosto trgovino z blagom in varnim trgom, mora biti ta 
člen o vzporedni trgovini omejen na enake pripravke na podlagi enakih specifikacij in 
vsebnosti aktivnih snovi ter pomožnih snovi.
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Predlog spremembe 131
Evelyne Gebhardt

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 3 – uvodni del 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Biocidni pripravek se šteje za zelo 
podobnega referenčnemu biocidnemu 
pripravku, če je izpolnjen eden od 
naslednjih pogojev:

3. Biocidni pripravek se šteje za zelo 
podobnega referenčnemu biocidnemu 
pripravku, če so izpolnjeni naslednji 
pogoji:

Or. de

Predlog spremembe 132
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox

Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 1 – pododstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 V primeru znanstvenega razvoja in 
raziskav oseba, ki namerava izvesti poskus 
ali preskus, pred začetkom izvajanja o tem 
obvesti pristojni organ. Oseba sestavi in 
hrani pisno evidenco, ki vsebuje podroben 
opis biocidnega pripravka ali aktivne 
snovi, podatke o označevanju, dobavljene 
količine ter imena in naslove prejemnikov 
biocidnega pripravka ali aktivne snovi, ter 
zbere dokumentacijo, ki vsebuje vse 
razpoložljive podatke o možnih učinkih na 
zdravje človeka ali živali, ali vplivu na 
okolje. Zadevna oseba mora te podatke dati 
na voljo pristojnemu organu, če jih 
zahteva.

V primeru znanstvenega razvoja in 
raziskav, vključno z raziskavami in 
razvojem v zvezi s pripravki ali postopki, 
oseba, ki namerava izvesti poskus ali 
preskus, pred začetkom izvajanja o tem 
obvesti pristojni organ. Oseba sestavi in 
hrani pisno evidenco, ki vsebuje podroben 
opis biocidnega pripravka ali aktivne 
snovi, podatke o označevanju in
dobavljene količine, ter zbere 
dokumentacijo, ki vsebuje vse 
razpoložljive podatke o možnih učinkih na 
zdravje človeka ali živali, ali vplivu na 
okolje. Zadevna oseba mora te podatke dati 
na voljo pristojnemu organu, če jih 
zahteva.

Or. en

Obrazložitev

Zahteva za nacionalna dovoljenja predstavlja znatno oviro za inovacije, saj pomeni izjemno 
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dolgo čakalno dobo, preden se preskus lahko izvede. Predlagano je, da se ohrani potreba po 
predhodni oceni pristojnega organa in da se hkrati določi 30-dnevno obdobje, v katerem se 
oceni, ali predlagani poskus oziroma preskus predstavlja razloge za skrb, in se izda mnenje. 
Če je preskus opravljen v eni sami državi članici, obveščanje Komisije in drugih pristojnih 
organov ne služi nobenemu namenu in ne predstavlja nikakršne koristi.

Predlog spremembe 133
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox

Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 1 – pododstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če gre za v proizvod in proces usmerjena 
raziskovanje in razvoj, oseba, ki namerava 
izvesti poskus ali preskus, pred dajanjem 
biocidnega pripravka ali aktivne snovi v 
promet pristojnemu organu države 
članice, v kateri se dajanje v promet 
izvede, sporoči informacije, zahtevane v 
drugem pododstavku.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Zahteva za nacionalna dovoljenja predstavlja znatno oviro za inovacije, saj pomeni izjemno 
dolgo čakalno dobo, preden se preskus lahko izvede. Predlagano je, da se ohrani potreba po 
predhodni oceni pristojnega organa in da se hkrati določi 30-dnevno obdobje, v katerem se 
oceni, ali predlagani poskus oziroma preskus predstavlja razloge za skrb, in se izda mnenje. 
Če je preskus opravljen v eni sami državi članici, obveščanje Komisije in drugih pristojnih 
organov ne služi nobenemu namenu in ne predstavlja nikakršne koristi.

Predlog spremembe 134
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox

Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Nedovoljeni biocidni pripravek ali 
aktivna snov za izključno uporabo v 
biocidnem pripravku se ne sme dajati v 

2. Nedovoljeni biocidni pripravek ali 
aktivna snov za izključno uporabo v 
biocidnem pripravku se ne sme dajati v 
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promet za namen kakršnega koli poskusa 
ali preskusa, ki lahko vključuje ali ima za 
posledico sproščanje v okolje, razen če 
pristojni organ oceni podatke, ki jih je 
predložila oseba, ki želi dati tak pripravek 
v promet, in izda nacionalno dovoljenje za 
ta namen, ki omejuje uporabljene količine 
ter površine, ki se bodo tretirale, in lahko 
naloži še druge pogoje. Pristojni organ 
nemudoma obvesti Komisijo in druge 
pristojne organe o izdanem nacionalnem 
dovoljenju.

promet za namen kakršnega koli poskusa 
ali preskusa, ki lahko vključuje ali ima za 
posledico sproščanje v okolje, razen če 
pristojni organ oceni podatke, ki jih je 
predložila oseba, ki želi dati tak pripravek 
v promet, in izda pozitivno mnenje za ta 
namen, v katerem lahko naloži še druge 
pogoje. Če pristojni organ v tridesetih 
dneh po priglasitvi informacij iz odstavka 
1 ne predloži mnenja, je biocidni 
pripravek ali aktivno snov mogoče dati v 
promet za namen napovedanega preskusa 
ali poskusa.

Or. en

Obrazložitev

Zahteva za nacionalna dovoljenja predstavlja znatno oviro za inovacije, saj pomeni izjemno 
dolgo čakalno dobo, preden se preskus lahko izvede. Predlagano je, da se ohrani potreba po 
predhodni oceni pristojnega organa in da se hkrati določi 30-dnevno obdobje, v katerem se 
oceni, ali predlagani poskus oziroma preskus predstavlja razloge za skrb, in se izda mnenje. 
Če je preskus opravljen v eni sami državi članici, obveščanje Komisije in drugih pristojnih 
organov ne služi nobenemu namenu in ne predstavlja nikakršne koristi.

Predlog spremembe 135
Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar se poskus ali preskus izvaja v 
državi članici, kjer se biocidni pripravek ne 
daje v promet, predlagatelj pridobi 
dovoljenje za poskus ali preskus od 
pristojnega organa tiste države članice, na 
ozemlju katere se bodo poskusi ali preskusi 
izvajali.

3. Kadar se poskus ali preskus izvaja v 
državi članici, kjer se biocidni pripravek ne 
daje v promet, predlagatelj obvesti
pristojni organ tiste države članice, na 
ozemlju katere se bodo poskusi ali preskusi 
izvajali. Predlagatelj sestavi in hrani 
pisno evidenco, ki vsebuje podroben opis 
biocidnega pripravka ali aktivne snovi, 
podatke o označevanju in dobavljene 
količine, ter zbere dokumentacijo, ki 
vsebuje vse razpoložljive podatke o 
možnih učinkih na zdravje človeka ali 
živali ali vplivu na okolje. Predlagatelj 
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mora te podatke na zahtevo dati na voljo 
pristojnemu organu.

Or. en

Obrazložitev

Pravila za izvajanje poskusov oziroma preskusov v državi članici, ki ni država članica, na 
ozemlju katere bo biocidni pripravek dan v promet, morajo biti enaka kot pravila iz prvega 
odstavka istega člena.

Predlog spremembe 136
Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Tretirane snovi ali izdelki, ki vsebujejo 
enega ali več biocidnih pripravkov, se ne 
smejo dajati v promet, razen če so biocidni 
pripravki, uporabljeni za tretiranje snovi ali 
izdelkov, dovoljeni za tako uporabo v 
Skupnosti ali vsaj eni državi članici.

1. Tretirane snovi ali izdelki, ki vsebujejo 
enega ali več biocidnih pripravkov, se ne 
smejo dajati v promet, razen če so biocidni 
pripravki, uporabljeni za tretiranje snovi ali 
izdelkov, dovoljeni za tako uporabo v 
Skupnosti ali vsaj eni državi članici, ali če 
so biocidni pripravki v teh izdelkih 
prisotni v masnem deležu, ki znaša manj 
kot 0,01  %. Odbor za biocidne pripravke 
po potrebi predlaga drugačne mejne 
vrednosti za specifične biocidne pripravke 
ali skupine biocidnih pripravkov.

Or. en

Obrazložitev

Nekateri biocidni pripravki, ki v EU niso odobreni, se brez težav uporabljajo v državah, ki 
niso članice EU: zaradi tega ni mogoče v celoti izključiti navzkrižne kontaminacije. Za te 
biocidne pripravke je treba določiti splošno mejno vrednost , ki jo lahko odbor za biocidne 
pripravke po potrebi spremeni.
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Predlog spremembe 137
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox, Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 2 – točka a 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) imena – po možnosti ob uporabi 
skupne nomenklature (npr. INCI) – vseh 
aktivnih snovi, uporabljenih za tretiranje 
izdelka ali snovi ali iz katerih so izdelki ali 
snovi sestavljene, kjer je to ustrezno ter za 
vse aktivne snovi, ki naj bi se pod 
običajnimi ali predvidljivimi pogoji 
uporabe sprostile iz tretiranega izdelka ali 
snovi, razen če veljavna sektorska 
zakonodaja že ne predpisuje zahtev o 
označevanju ali alternativnih metod za 
izpolnjevanje zahtev po podatkih;

Or. en

Obrazložitev

Določbe o označevanju tretiranih izdelkov in snovi ne bi smele voditi v zahteve po 
nepotrebnih podatkih ter se ne bi smele prekrivati z obstoječimi zahtevami v sektorski 
zakonodaji. Vedno je treba upoštevati veljavno sektorsko zakonodajo in njene zahteve po 
podatkih (npr. podatki v zvezi z označevanjem, podatki iz varnostnih listov). Po uredbi o 
detergentih mora biti na primer ime sredstva za konzerviranje po INCI označeno na izdelkih 
za splošno uporabo ter prijavljeno v SDS. Zato so vse zahteve po dodatnem označevanju 
nepotrebne.

Predlog spremembe 138
Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 2 – točka b 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) biocidna lastnost tretiranega izdelka ali 
snovi, kjer je potrebno, če naj bi biocidni 
pripravek prišel v neposreden stik z ljudmi 
ali okoljem;
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Or. en

Obrazložitev

Te zahteve za označevanje bi se morale nanašati samo na izdelke, ki so bili tretirani z 
biocidnimi pripravki, ki lahko pridejo v stik z ljudmi ali okoljem, saj se lahko samo ti res 
izkažejo za nevarne.

Predlog spremembe 139
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 2 – točka b 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Poleg tega obstaja tveganje, da bi dodatno označevanje, ki ne zagotavlja navodil za varno 
uporabo, povzročilo nepotrebno zaskrbljenost in strah med potrošniki; zato bi moralo biti 
dodatno označevanje nujno le, kadar je to potrebno.

Predlog spremembe 140
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox, Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 2 – točka c 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) številke dovoljenj vseh biocidnih 
pripravkov, ki so bili uporabljeni za 
tretiranje ali so vključeni v izdelke ali 
snovi.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Z vključitvijo številke dovoljenja biocidnega pripravka, uporabljenega za tretiranje izdelka, 
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na oznako pripravka bi razkrili razmerje med prejemnikom in dobaviteljem, poleg tega pa bi 
očitno omejili prožnost proizvajalca za zamenjavo dobavitelja, saj bi vsaka taka sprememba 
zahtevala spremembo oznake. Poleg tega vključitev številke dovoljenja ne prinaša nobene 
koristi za varstvo potrošnikov. Pristojni organi lahko za izvajanje te uredbe številko 
dovoljenja pridobijo kako drugače.

Predlog spremembe 141
Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 2 – točka d 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(d) stavki o nevarnosti ali previdnostni 
stavki, navedeni v dovoljenju za biocidni 
pripravek, če naj bi biocidni pripravek 
prišel v neposreden stik s človekom in 
okoljem.

Or. en

Obrazložitev

Te zahteve za označevanje bi se morale nanašati samo na izdelke, ki so bili tretirani z 
biocidnimi pripravki, ki lahko pridejo v stik z ljudmi ali okoljem, saj se lahko samo ti res 
izkažejo za nevarne.

Predlog spremembe 142
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 2 – točka d 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(d) le pri tretiranih izdelkih in kjer je to 
potrebno, stavki o nevarnosti ali 
previdnostni stavki, navedeni v dovoljenju 
za biocidni pripravek.

Or. en
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Obrazložitev

Poleg tega obstaja tveganje, da bi dodatno označevanje, ki ne zagotavlja navodil za varno 
uporabo, povzročilo nepotrebno zaskrbljenost in strah med potrošniki; zato bi moralo biti 
dodatno označevanje nujno le, kadar je to potrebno.

Predlog spremembe 143
Evelyne Gebhardt

Predlog uredbe
Člen 54 – odstavek 3 – uvodni del 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vsaka tri leta, z začetkom leta 2013, 
pristojni organi predložijo Komisiji 
poročilo o izvajanju te uredbe na njihovem 
ozemlju. Poročilo vključuje:

3. Vsako leto, z začetkom leta 2013, 
pristojni organi predložijo Komisiji 
poročilo o izvajanju te uredbe na njihovem 
ozemlju. Poročilo vključuje:

Or. de

Predlog spremembe 144
Evelyne Gebhardt

Predlog uredbe
Člen 54 – odstavek 3 – točka b 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) informacije o zastrupitvah z biocidnimi 
pripravki.

(b) informacije o zastrupitvah z biocidnimi 
pripravki ter morebitnih posledicah za 
zdravje občutljivih posameznikov, kot so 
otroci, nosečnice ali bolniki;

Or. de

Predlog spremembe 145
Evelyne Gebhardt

Predlog uredbe
Člen 54 – odstavek 3 – točka b a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ba) podatki o vplivih na okolje;

Or. de

Predlog spremembe 146
Evelyne Gebhardt

Predlog uredbe
Člen 54 – odstavek 3 – točka b b (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

bb) informacije o možnih ukrepih za 
zmanjšanje tveganj in razvijanje drugih 
možnosti.

Or. de

Predlog spremembe 147
Evelyne Gebhardt

Predlog uredbe
Člen 54 – odstavek 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Komisija bo do 1. januarja 2019 in nato 
vsaka tri leta pripravila poročilo o 
izvajanju te uredbe ali predvsem o 
delovanju postopka Skupnosti za izdajo 
dovoljenj in medsebojnega priznavanja. 
Komisija to poročilo predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu.

Or. de

Predlog spremembe 148
Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Člen 77 – odstavek 1 – pododstavek 3 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Med delovnim programom se Komisija 
odloči v skladu s postopkom iz člena 72(4), 
da se aktivna snov vključi v Prilogo I te 
uredbe in pod kakšnimi pogoji ali v 
primerih, ko zahteve iz člena 4 niso 
izpolnjene ali kadar potrebne informacije 
in podatki niso bili predloženi v 
predpisanem roku, da se aktivna snov ne 
vključi v Prilogo I te uredbe. V odločitvi je 
naveden datum začetka veljavnosti 
vključitve v Prilogo I.

Med delovnim programom se Komisija 
odloči v skladu s postopkom iz člena 72(4), 
da se aktivna snov vključi v Prilogo I te 
uredbe in pod kakšnimi pogoji ali v 
primerih, ko zahteve iz člena 4 niso 
izpolnjene ali kadar potrebne informacije 
in podatki niso bili predloženi v 
predpisanem roku, da se aktivna snov ne 
vključi v Prilogo I te uredbe. V odločitvi je 
naveden datum začetka veljavnosti 
vključitve v Prilogo I, in sicer dve leti po 
sprejemu odločitve.

Or. en

Obrazložitev

V zakonodajnem besedilu bi morale biti jasno navedene ustrezne časovnice. Pristojni organi 
so se predhodno dogovorili o dveh letih.

Predlog spremembe 149
Amalia Sartori

Predlog uredbe
Člen 77 – odstavek 4 – pododstavek 1 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odlaganje, shranjevanje in uporaba 
obstoječih zalog biocidnih pripravkov, za 
katere je pristojni organ države članice 
zavrnil vlogo za dovoljenje, predloženo v 
skladu z odstavkom 3, ali se je odločil, da 
ne bo izdal dovoljenja, so dovoljeni do 
poteka 18 mesecev od take zavrnitve ali 
odločitve.

Or. en
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Predlog spremembe 150
Amalia Sartori

Predlog uredbe
Člen 81 – odstavek 1 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odstranitev, skladiščenje in uporaba 
obstoječih zalog biocidnih pripravkov, ki 
jih pristojni organi ali Komisija niso 
dovolili za zadevno uporabo, so dovoljeni 
do poteka 12 mesecev od datuma odločitve 
iz prvega pododstavka člena 80(2) ali 12 
mesecev od datuma iz drugega 
pododstavka člena 80(2), kar je pozneje.

Or. en

Predlog spremembe 151
Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Člen 81 – odstavek 1 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odstranitev, skladiščenje in uporaba 
obstoječih zalog biocidnih pripravkov, ki 
jih pristojni organi ali Komisija niso 
dovolili za zadevno uporabo, so dovoljeni 
do poteka 12 mesecev od datuma odločitve 
iz prvega pododstavka člena 80(2) ali 12 
mesecev od datuma iz drugega 
pododstavka člena 80(2), kar je pozneje.

Or. en

Obrazložitev

Dodatek tega odstavka iz člena 80 zagotavlja skladne ukrepe za nove pripravke, ki bodo 
spadali v področje uporabe uredbe o biocidnih pripravkih.
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Predlog spremembe 152
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 82 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 82
Prehodni ukrepi v zvezi s snovmi, ki so v 

stiku z živili

črtano

1. Vloge za izdajo dovoljenja za biocidne 
pripravke, ki so snovi v stiku z živili in ki 
so bili na voljo v prometu [UL: vstavite 
datum iz prvega pododstavka člena 85], se 
vložijo najpozneje 1. januarja 2017.
Snovi, ki so v stiku z živili, ki so bile na 
voljo v prometu dne [UL: vstavite datum iz 
prvega pododstavka člena 85], za katere je 
bila vložena vloga v skladu z odstavkom 1, 
se lahko še naprej dajejo v promet do dne, 
ko se dovoljenje podeli ali zavrne. Če se 
dovoljenje za dajanje takšnega biocidnega 
pripravka v promet zavrne, se takšen 
biocidni pripravek v šestih mesecih po 
sprejetju te odločitve preneha dajati v 
promet.
Snovi, ki so v stiku z živili, ki so bile na 
voljo v prometu dne [UL: vstavite datum iz 
prvega pododstavka člena 85] in za katere 
vloga ni bila vložena v skladu z 
odstavkom 1, se lahko še naprej dajejo v 
promet do dne šest mesecev po datumu iz 
odstavka 1.
2. Odstranitev, skladiščenje in uporaba 
obstoječih zalog biocidnih pripravkov, ki 
jih pristojni organi ali Komisija niso 
dovolili za zadevno uporabo, so dovoljeni 
do dvanajst mesecev po datumu odločitve 
iz drugega pododstavka odstavka 1 ali do 
dvanajst mesecev po datumu iz tretjega 
pododstavka odstavka 1, odvisno od tega, 
kateri datum je poznejši.

Or. en
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Obrazložitev

Snovi, ki so v stiku z živili, ne bi smele biti vključene v področje uporabe tega predloga, saj bi 
to vodilo do dvojnega urejanja in ocenjevanja. Snovi, ki so v stiku z živili, že ureja okvirna 
uredba (ES) št. 1935/2004 o snoveh, ki so v stiku z živili. Če bodo kakršne koli spremembe v 
zvezi s pravili, ki urejajo snovi, ki so v stiku z živili, bi jih bilo treba obravnavati z revizijo 
zakonodaje o snoveh, ki so v stiku z živili, ne z razširitvijo področja uporabe uredbe o 
biocidnih pripravkih.

Predlog spremembe 153
Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Priloga III – naslov 1 - točka 3.7 – podtočka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obstojnost pri shranjevanju in življenjska 
doba v skladišču bosta na splošno 
določeni na podlagi obstojnosti aktivne 
snovi. V primeru hitro razgradljivih 
aktivnih snovi je obstojnost pri 
shranjevanju in življenjsko dobo v 
skladišču mogoče določiti z drugimi 
veljavnimi znanstvenimi sredstvi, na 
primer z ekstrapolacijo analitičnih 
podatkov o aktivni snovi iz preskusov 
staranja pripravka, dokler ni dosežena
mejna vrednost učinkovitosti.

Or. en

Obrazložitev

Standardni preskusi obstojnosti, ki temeljijo na meritvah in količinski opredelitvi aktivnih 
snovi, niso primerni za pripravke, ki vsebujejo hitro razgradljive aktivne snovi, kot je natrijev 
hipoklorit.  Znano je, da se te snovi razgrajujejo drugače, kot je določeno v sprejetih 
smernicah (omejitve FAO in SZO). Zato je v takih primerih primerneje, da se obstojnost in 
življenjska doba v skladišču določita z drugimi sredstvi, na primer z ekstrapolacijo analitičnih 
podatkov o aktivni snovi iz preskusov staranja pripravka, dokler ni dosežena mejna vrednost 
učinkovitosti.
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Predlog spremembe 154
Emma McClarkin, Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Priloga V

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 20. vrsta pripravkov: -  20. vrsta pripravkov: dezinfekcijska 
sredstva za hrano in krmo
Pripravki, ki se uporabljajo za 
dezinfekcijo hrane ali krme z nadzorom 
škodljivih organizmov.

Or. en

Obrazložitev

Treba je ohraniti 20. vrsto biocidnih pripravkov iz predhodne direktive 98/80/ES 
(„konzervansi za hrano ali krmo“), vendar je potrebna sprememba njene opredelitve, glede 
na to, da ti biocidni pripravki niso konzervansi, temveč dezinfekcijska sredstva (zato je stara 
opredelitev povzročala zmedo). Na primer, pripravki za razkuževanje krme, okužene s 
človeškimi patogeni, kakršen je salmonela, ne izpolnjujejo zahtev iz predpisov o krmnih 
dodatkih. Seveda pripravki nimajo dobrega vpliva na krmo, niti ne izboljšajo njene 
učinkovitosti.


