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Pakeitimas 44
Bill Newton Dunn

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Kadangi anksčiau 20-am produktų 
tipui priskirti produktai, naudojami 
maistui ar pašarams apsaugoti 
kontroliuojant kenksminguosius 
organizmus, reglamentuojami Tarybos 
direktyva 89/107/EEB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. 1831/2003, šį produktų tipą galima 
panaikinti.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Būtina išlaikyti biocidinį 20  produktų tipą („ Maisto arba pašarų atsargų antiseptikai“), 
tačiau būtina pakeiti jo sąvoką, nes šie biocidiniai produktai nėra antiseptikai, o 
dezinfekantai. Pavyzdžiui, pašarai, kuriuos dezinfekuoja dėl žmonių patogenų (pvz., nuo 
salmonelių)neatitinka pašarų priedų reglamentų reikalavimų. Jie taip pat neveikia kaip 
konservantai, kurie saugo gyvulių pašarus nuo gedimo. Todėl šiuo produktus turime laikyti 
dezinfekavimo produktais.

Pakeitimas 45
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21a) Kadangi Pasaulio sveikatos 
organizacijos pesticidų vertinimo sistema 
(WHOPES) užtikrina veiksmingą 
insekticidų poveikio visuomenės sveikatai 
ištyrimą ir įvertinimą, jei produktas 
atitinka galutines rekomendacijas pagal 
šią sistemą, tai turėtų būti prilyginama 
produkto autorizacijai, kurios 
reikalaujama pagal šį reglamentą. 
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Or. it

Pagrindimas

Pakeitimas padarytas siekiant išvengti pastangų dubliavimosi.

Pakeitimas 46
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 47
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 48
Mario Pirillo, Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) Kadangi tai naudinga vidaus rinkai ir 
vartotojams, būtų gerai nustatyti suderintas 
lygiagrečios prekybos iš esmės identiškais 
skirtingose valstybėse narėse autorizuotais 
biocidiniais produktais taisykles.

(45) Kadangi tai naudinga vidaus rinkai ir 
vartotojams, būtų gerai nustatyti suderintas 
lygiagrečios prekybos identiškais 
skirtingose valstybėse narėse autorizuotais 
biocidiniais produktais taisykles.

Or. it

Pagrindimas

Lygiagreti prekyba turi būti ribojama identiškiems produktams, turintiems tas pačias 
charakteristikas ir tą pačią veikliųjų medžiagų ir bendrų formuliantų sudėtį.

Pakeitimas 49
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) Pareiškėjai, kurie investavo lėšų, kad 
paremtų veikliosios medžiagos įrašymą į I 
priedą arba biocidinio produkto 
autorizaciją pagal šio reglamento nuostatas, 
turėtų galėti dalį savo investicijos 
susigrąžinti gaudami tinkamą 
kompensaciją kaskart, kai jiems 
priklausančia informacija, kurią jie pateikė 
paremdami tokią autorizaciją ar medžiagos 
įrašymą į I priedą, pasinaudojama vėlesnių 
pareiškėjų labui.

(48) Pareiškėjai, kurie investavo lėšų, kad 
paremtų veikliosios medžiagos įrašymą į I 
priedą arba biocidinio produkto 
autorizaciją pagal šio reglamento ir (ar) 
Direktyvos 98/8/EB nuostatas, turėtų galėti 
dalį savo investicijos susigrąžinti gaudami 
tinkamą kompensaciją kaskart, kai jiems 
priklausančia informacija, kurią jie pateikė 
paremdami tokią autorizaciją ar medžiagos 
įrašymą į I priedą, pasinaudojama vėlesnių 
pareiškėjų labui.

Or. it
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Pagrindimas

Reikia atsižvelgti ir į tuos, kurie investavo pagal esamus teisės aktus. 

Pakeitimas 50
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49) Siekiant užtikrinti, kad visa 
nuosavybėje esanti informacija, pateikta 
remiant veikliosios medžiagos įrašymą į I 
priedą arba biocidinio produkto 
autorizaciją, būtų apsaugota nuo jos
pateikimo momento ir siekiant išvengti 
situacijų, kai tam tikra informacija būtų 
neapsaugota, nuostata dėl informacijos 
apsaugos laikotarpių turėtų būti taikoma ir 
pagal Direktyvą 98/8/EB pateiktai 
informacijai.

(49) Siekiant užtikrinti, kad visa 
nuosavybėje esanti informacija, pateikta 
remiant veikliosios medžiagos įrašymą į I 
priedą arba biocidinio produkto 
autorizaciją, būtų apsaugota nuo jos 
pateikimo momento ir siekiant išvengti 
situacijų, kai tam tikra informacija būtų 
neapsaugota, nuostata dėl informacijos 
apsaugos laikotarpių turėtų būti taikoma ir 
pagal Direktyvą 98/8/EB pateiktai 
informacijai.

Or. it

Pagrindimas

[Šis pakeitimas variantui lietuvių kalba įtakos neturi]

Pakeitimas 51
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(51) Labai svarbu mažinti bandymų su 
gyvūnais skaičių ir užtikrinti, kad 
bandymai būtų atliekami atsižvelgiant į 
produkto paskirtį ir naudojimą. Pareiškėjai 
turėtų dalytis bandymų su stuburiniais 
gyvūnais duomenimis už tinkamą 
kompensaciją ir neatlikti tokių pačių 
bandymų. Jei duomenų savininkas ir 
numatomas pareiškėjas nesutaria dėl 
dalijimosi bandymų su stuburiniais 

(51) Labai svarbu mažinti bandymų su 
stuburiniais gyvūnais skaičių ir užtikrinti, 
kad bandymai su biocidiniu produktu ir 
(arba) su biocidiniuose produktuose 
esančiomis veikliosiomis medžiagomis
būtų atliekami atsižvelgiant į produkto 
paskirtį ir naudojimą. Pareiškėjai turėtų 
dalytis bandymų su stuburiniais gyvūnais 
duomenimis už tinkamą kompensaciją ir 
neatlikti tokių pačių bandymų. Jei 
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gyvūnais duomenimis, Agentūra turėtų 
leisti numatomam pareiškėjui naudotis 
tyrimų duomenimis, nepažeidžiant 
sprendimo dėl kompensacijos, kurį priima 
nacionaliniai teismai. Reikėtų sukurti 
Bendrijos registrą, į kurį būtų įrašoma 
tokių bandymų duomenų savininkų 
kontaktinė informacija ir kuriuo galėtų 
naudotis visos institucijos, kad galėtų 
informuoti numatomus pareiškėjus.

duomenų savininkas ir numatomas 
pareiškėjas nesutaria dėl dalijimosi 
bandymų su stuburiniais gyvūnais 
duomenimis, Agentūra turėtų leisti 
numatomam pareiškėjui naudotis tyrimų 
duomenimis, nepažeidžiant sprendimo dėl 
kompensacijos, kurį priima nacionaliniai 
teismai. Reikėtų sukurti Bendrijos registrą, 
į kurį būtų įrašoma tokių bandymų 
duomenų savininkų kontaktinė informacija 
ir kuriuo galėtų naudotis visos institucijos, 
kad galėtų informuoti numatomus 
pareiškėjus. Šie prašymai netaikomi šiems 
bandymams su gyvūnais, pavyzdžiui 
veiksmingumo patikrinimui, kurį vykdant 
nenumatomos papildomos kančios 
palyginti su įprasta veislininkystės tvarka.

Or. it

Pagrindimas

Dalijimasis duomenimis taikomas ne tik duomenims apie produktą, bet ir duomenims apie 
veikliąją medžiagą.

Pakeitimas 52
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
61 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(61) Visų pirma, Komisija turėtų turėti 
įgaliojimus priimti priemones, reikalingas 
spręsti dėl veikliosios medžiagos įrašymo į 
I priedą, peržiūrėti veikliosios medžiagos 
įrašą ar pratęsti jo galiojimą, nustatyti I
priede esančio veikliosios medžiagos įrašo 
peržiūrėjimo ar jo galiojimo pratęsimo 
tvarką, nuspręsti Bendrijos autorizacijos 
tvarką taikyti daugiau biocidinių 
produktų kategorijų, nustatyti 
autorizacijos liudijimo panaikinimo arba 
autorizacijos liudijimo sąlygų keitimo 
kriterijus ir tvarką, įskaitant ginčų 

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

kiekį, kurį galima išleisti į aplinką atliekant 
eksperimentus, ir duomenis, kuriuos būtina 
pateikti, nustatyti suderintą mokesčių 
struktūrą ir kitas su mokesčių ir rinkliavų 
mokėjimu kompetentingoms institucijoms 
ir Agentūrai susijusias taisykles, derinti 
priedus su mokslo ir technikos pažanga, 
vykdyti darbo programą ir nustatyti 
susijusias kompetentingų institucijų ir 
programos dalyvių teises bei pareigas ir 
pratęsti programos trukmę tam tikram 
laikotarpiui. Kadangi šios priemonės yra 
bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti 
neesmines šio reglamento nuostatas, inter 
alia, papildant šį reglamentą naujomis 
neesminėmis nuostatomis, jos turi būti 
patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 
5a straipsnyje numatytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.

Or. it

Pakeitimas 53
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
66 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it
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Pagrindimas

Su maistu skirtoms liestis medžiagoms jau taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004. Su 
maistu skirtos liestis medžiagos neturėtų įeiti į pasiūlymo sritį, nes tai sąlygotų dvigubą 
vertinimą ir reglamentavimą. Jei paaiškėjo, kad yra trūkumų, juos reikėtų išspręsti keičiant 
reglamentą dėl su maistu skirtų liestis medžiagų.

Pakeitimas 54
Aldo Patriciello

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. it

Pagrindimas

Su maistu skirtoms liestis medžiagoms jau taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004. Su 
maistu skirtos liestis medžiagos neturėtų įeiti į pasiūlymo sritį, nes tai sąlygotų dvigubą 
vertinimą ir reglamentavimą. Jei paaiškėjo, kad yra trūkumų, juos reikėtų išspręsti keičiant 
reglamentą dėl su maistu skirtų liestis medžiagų.

Pakeitimas 55
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a) 18 produktų tipui priklausantys 
biocidiniai produktai, pagaminti 
atsižvelgiant į baigiamąsias 
rekomendacijas, patvirtintas pagal 
Pasaulio sveikatos organizacijos pesticidų 
vertinimo sistemą (WHOPES), yra 
laikomi autorizuotais pagal šio 
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reglamento VII skyrių. Atitinkamai 
taikomi 38 ir 57 straipsniai.

Or. it

Pagrindimas

Pakeitimas padarytas siekiant išvengti pastangų dubliavimosi.

Pakeitimas 56
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies f punkto 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokia medžiaga, jei nėra kitų priežasčių 
nerimauti, remiantis 1967 m. birželio 
27 d. Tarybos direktyva 67/548/EEB 
dažniausiai būtų priskiriama pavojingų 
medžiagų grupei, ir jos kiekis 
biocidiniame produkte leidžia vadinti tą 
produktą pavojingu, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 1999/45/EB ar Reglamente 
(EB) Nr. 1272/2008.

Or. it

Pagrindimas

Apibrėžtis jau pateikta Direktyvoje 98/8/EB, aiškumo sumetimais reikia ją įtraukti į naują 
reglamentą.

Pakeitimas 57
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

gaminys, kuris apdorotas arba į kurį įdėta 
vienas arba daugiau biocidinių produktų, 
kurie naudojami tam, kad sukurtų 
biocidinį poveikį;

Or. it

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu praplečiama apdorotų gaminių ir medžiagų apibrėžtis siekiant įtraukti ir 
tokius gaminius kaip konservuoti lakai, ir gaminius, turinčius išorinį poveikį (pvz., tinkleliai 
nuo uodų). Taigi vertinimas vykdomas cheminiu aspektu.

Pakeitimas 58
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies n punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

n) autorizacijos liudijimas – n) autorizacijos liudijimas –
nacionalinis arba Bendrijos autorizacijos 
liudijimas;

nacionalinis arba Bendrijos autorizacijos 
liudijimas, pirminis autorizacijos 
liudijimas, antrinis autorizacijos 
liudijimas arba papildomas autorizacijos 
liudijimas;

Or. it

Pakeitimas 59
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies n a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

na) antrinis autorizacijos liudijimas –  
administracinis dokumentas, kuriuo 
valstybė narė arba Komisija pirminio
autorizacijos liudijimo turėtojui suteikia 
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teisę tiekti rinkai ir naudoti tą patį 
biocidinį produktą kitu pavadinimu;

Or. it

Pakeitimas 60
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies n b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

nb) papildomas autorizacijos liudijimas 
tai administracinis dokumentas, pagal 
kurį valstybė narė ar Komisija autorizuoja 
produkto pateikimą į rinką ir jo vartojimą, 
kitu nei biocidinio produkto vardu, 
remiantis pirminiu autorizacijos liudijimu 
bei pirminio autorizacijos liudijimo 
turėtojui patvirtinus;

Or. it

Pakeitimas 61
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies p punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(p) apibrėžiamoji sudėtis – p) apibrėžiamoji sudėtis –
panašios paskirties biocidinių produktų, 
kurių sudėtis beveik nesiskiria nuo jų 
pamatinio biocidinio produkto ir kurie turi 
tų pačių veikliųjų medžiagų su tomis 
pačiomis specifikacijomis, grupės sudėtis,
kai leistini tų produktų sudėties pokyčiai 
nedidina jų keliamos rizikos ir nemažina 
veiksmingumo;

panašios paskirties biocidinių produktų, 
kurių sudėtis nesiskiria nuo jų pamatinio 
biocidinio produkto ir kurie turi tų pačių 
veikliųjų medžiagų su tomis pačiomis 
specifikacijomis, grupės sudėtis, kad, 
nepriklausomai nuo šių skirtumų, rizikos 
lygis nebūtų didesnis nei pamatinių 
biocidinių produktų ir veiksmingumas 
tikslinių organizmų atžvilgiu atitiktų 
nurodytą ant etiketės;
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Or. it

Pagrindimas

Svarbu, kad būtų nustatyta, kad rizikos potencialas nepadidėtų atsižvelgiant į pamatinį 
biocidinį produktą ir, kad veiksmingumas tikslinių organizmų atžvilgiu atitiktų nurodytą ant 
etiketės.

Pakeitimas 62
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies q punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(q) sutikimas – q) sutikimas –

duomenų savininko (-ų) pasirašyto 
dokumento, kuriuo duomenų savininkas (-
ai) patvirtina sutinkąs (-antys), kad 
kompetentingos institucijos, Europos 
cheminių medžiagų agentūra arba Komisija 
naudotų tuos duomenis vertindamos 
veikliąją medžiagą arba išduodamos 
autorizacijos liudijimus, originalas;

duomenų savininko (-ų) arba jų įgalioto 
atstovo pasirašyto dokumento, kuriuo
duomenų savininkas (-ai) patvirtina 
sutinkąs (-antys), kad paskirtoji
kompetentinga institucija, Europos 
cheminių medžiagų agentūra arba Komisija 
naudotų tuos duomenis vertindamos 
veikliąją medžiagą arba išduodamos 
autorizacijos liudijimus trečiosioms šalims, 
originalas;

Or. it

Pagrindimas

Reikia patikslinti apibrėžtį „sutikimas“.

Pakeitimas 63
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies s punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

s) su maistu besiliečianti medžiaga – Išbraukta.
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medžiaga ir gaminys, skirta (-s) liestis su 
maistu, kuriai (-iam) taikomas 
Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004;

Or. it

Pagrindimas

Su maistu skirtoms liestis medžiagoms jau taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004. Su 
maistu skirtos liestis medžiagos neturėtų įeiti į pasiūlymo sritį, nes tai sąlygotų dvigubą 
vertinimą ir reglamentavimą. Jei paaiškėjo, kad yra trūkumų, juos reikėtų išspręsti keičiant 
reglamentą dėl su maistu skirtų liestis medžiagų.

Pakeitimas 64
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies u a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ua) Administracinis (formalus) 
pakeitimas –

esamo autorizacijos liudijimo 
administracinio (formalaus) pobūdžio 
pakeitimas, kuriam nereikia atlikti 
pakartotinio rizikos, keliamos visuomenės 
sveikatai ar aplinkai arba produkto 
veiksmingumui, įvertinimo.

Or. it

Pagrindimas

Reikia apibrėžti galimų esamo autorizuoto biocidinio produkto keitimų tipus.
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Pakeitimas 65
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies u b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ub) Ribotas keitimas –  

esamo administracijos liudijimo keitimas, 
nelaikomas administraciniu keitimu, nes 
jam reikia taikyti pakartotinio rizikos, 
keliamos visuomenės sveikatai ar aplinkai 
ir (arba) produkto veiksmingumui, 
įvertinimą.   Dėl pakeitimo neturi padidėti 
rizikos lygis, keliamas visuomenės 
sveikatai ar aplinkai ir  produkto 
veiksmingumui.  

Or. it

Pagrindimas

Reikia apibrėžti galimų esamo autorizuoto biocidinio produkto pakeitimų tipus.

Pakeitimas 66
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies u c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

uc) esminis keitimas –

esamo autorizacijos liudijimo keitimas, 
kuris negali būti laikomas 
administraciniu ar ribotu keitimu.

Or. it

Pagrindimas

Reikia apibrėžti galimų esamo autorizuoto biocidinio produkto keitimų tipus.
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Pakeitimas 67
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies u d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ud) gamintojas –
– veikliosios medžiagos, pagamintos 
Bendrijoje ir pateiktos į rinką atveju, šios 
veikliosios medžiagos gamintojas arba 
Bendrijoje įsisteigęs asmuo, gamintojo 
paskirtas savo vieninteliu atstovu šio 
reglamento tikslais,
– veikliosios medžiagos, pagamintos už 
Bendrijos ribų, atveju, asmuo, įsisteigęs 
Bendrijoje ir šios veikliosios medžiagos 
gamintojo paskirtas savo vieninteliu 
atstovu šio reglamento tikslais, arba, jeigu 
toks asmuo nebuvo paskirtas, šios 
veikliosios medžiagos importuotojas į 
Bendriją
– veikliosios medžiagos, pagamintos už 
Bendrijos ribų, atveju, asmuo, įsisteigęs 
Bendrijoje ir šios veikliosios medžiagos 
gamintojo paskirtas savo vieninteliu 
atstovu šio reglamento tikslais, arba, jeigu 
toks asmuo nebuvo paskirtas, šio 
biocidinio produkto importuotojas į 
Bendriją;

Or. it

Pagrindimas

Atsižvelgiant į naują 83 straipsnio redakciją, reikia apibrėžti terminą „gamintojas“. Be to, 
tokia apibrėžtis atitinka 2000 m. rugsėjo 7 d. Komisijos Reglamento (EB) 1896/2000 
nuostatas, susijusias su pirmu programos, nurodytos Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų 16 straipsnio 2 dalyje, etapu.
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Pakeitimas 68
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a straipsnis (naujas) II skyriaus pirmas straipsnis)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Articolo 3 bis
1. Agentūra informuos kiekvieną 
potencialų pareiškėją apie veikliosios 
medžiagos įtraukimą į I priedą jei:
– jau buvo pateikta paraiška tą pačią 
cheminę medžiagą įtraukti į I priedą arba
– pati cheminė medžiaga yra įtraukta į I 
priedą
– pati cheminė medžiaga yra įregistruota 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006.
2. Kiekvienas potencialus pareiškėjas 
kartu su prašymu Agentūrai nusiunčia šią 
informaciją:
a) savo tapatybę, kaip nurodyta 
Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 VI 
priedo 1 skirsnyje, išskyrus 1.2 ir 1.3;
b) cheminės medžiagos tapatybę, kaip 
nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 
VI priedo 2 skirsnyje;
c) kokiais informacijos reikalavimais 
remiantis reikia atlikti naujus tyrimus su 
stuburiniais gyvūnais,
d)  kokiais informacijos reikalavimais 
remiantis reikia atlikti kitus naujus 
tyrimus.
3. Jei cheminė medžiaga nėra įtraukta į I 
priedą ar pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1907/2006 nėra įregistruota, Agentūra 
atitinkamai informuos potencialų 
pareiškėją.
4. Jei jau buvo pateiktas prašymas įtraukti 
pačią cheminę veikliąją medžiagą į I 
priedą; jei pati veiklioji medžiaga jau 
įtraukta į I priedą arba jei pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 buvo 
įregistruota, Agentūra nedelsiant pateikia 
potencialiam pareiškėjui buvusių 
pareiškėjų ir užsiregistravusiųjų vardą bei 
adresą, taip pat ir tyrimų santraukas ar 
priklausomai nuo aplinkybių jau pateiktas 
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nuodugnias tyrimų santraukas.
5. Tuo pat metu Agentūra praneša 
buvusiam pareiškėjui ar 
užsiregistravusiajam potencialaus 
pareiškėjo vardą ir adresą siekiant 
įtraukimo į I priedą. Su būsimu 
pareiškėju dalijamasi turimais tyrimų, 
susijusių su stuburiniais gyvūnais, 
duomenimis pagal šio reglamento XI 
skyrių.

Or. it

Pagrindimas

Šios procedūros yra reikalingos siekiant išvengti bandymų su stuburiniais gyvūnais 
dubliavimosi, ir kad būtų laikomasi II priedo duomenų reikalavimų. Įsipareigojimas teikti 
informaciją pagal REACH reglamentą yra abipusis, kadangi Agentūra turės reikalingą 
infrastruktūrą ir patirtį, kurių reikia siekiant taikyti šią procedūrą.

Pakeitimas 69
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Veiklioji medžiaga įrašoma į I priedą 
pirmajam ne ilgesniam kaip 10 metų 
laikotarpiui, jei biocidinis produktas, 
kuriame yra tos veikliosios medžiagos, 
atitinka 16 straipsnio 1 dalies b punkte 
nustatytas sąlygas.

1. Veiklioji medžiaga įrašoma į I priedą 
pirmajam ne ilgesniam kaip 10 metų 
laikotarpiui, jei nors vienas iš biocidinių 
produktų, kuriame yra tos veikliosios 
medžiagos, atitinka 16 straipsnio 1 dalies b 
punkte nustatytas sąlygas.

Or. it

Pagrindimas

Įrašymo į I priedą metu turi būti pristatyta dokumentų rinkinys bent vieno tipinio biocidinio 
produkto, kurio aktyvioji medžiaga atitinka numatytas sąlygas. Manoma, kad pasiūlytas 
pakeitimas geriau atspindi įrašymo į I priedą sąvoką. 
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Pakeitimas 70
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prireikus kartu su veikliąja medžiaga į I 
priedą įrašomos ir visos taikytinos iš šių 
sąlygų:

3. Prireikus kartu su veikliąja medžiaga ir 
informacijos šaltinio apibrėžtimi, kuria 
nustatomas techninis lygiavertiškumas, į I 
priedą įrašomos ir visos taikytinos iš šių 
sąlygų:

Or. it

Pagrindimas

Yra svarbu I priede aprašytą cheminę medžiagą susieti su duomenimis, dėl kurių ji buvo 
įtraukta į priedą. Be to, izomerų sudėtis yra labai svarbi siekiant nustatyti cheminę tapatybę.

Pakeitimas 71
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) cheminės tapatybės charakteristika, 
susijusi su stereoizomerais.

Or. it

Pagrindimas

Yra svarbu I priede aprašytą cheminę medžiagą susieti su duomenimis, dėl kurių ji buvo 
įtraukta į priedą. Be to, izomerų sudėtis yra labai svarbi siekiant nustatyti cheminę tapatybę.
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Pakeitimas 72
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepaisant 4 straipsnio 1 dalies nuostatų,
2 dalyje nurodytos veikliosios medžiagos
įrašomos į I priedą tik tuo atveju, jei 
tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

1. Nepaisant 4 straipsnio 1 dalies nuostatų,
toliau nurodytos veikliosios medžiagos
neįrašomos į I priedą:

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

a) veikliosios medžiagos, kurios pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 yra 
klasifikuojamos arba atitinka kriterijus, 
kad būtų klasifikuojamos kaip 1A arba 1B 
kategorijos kancerogenai;

b) įrodyta, kad veiklioji medžiaga yra 
būtina siekiant kontroliuoti didelį pavojų 
visuomenės sveikatai;

b) veikliosios medžiagos, kurios pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 yra 
klasifikuojamos arba atitinka kriterijus, 
kad būtų klasifikuojamos kaip 1A arba 1B 
kategorijos mutagenai; 

c) įrodyta, kad neįrašius veikliosios 
medžiagos į I priedą būtų padarytas 
neproporcingas neigiamas poveikis, 
palyginti su naudojant medžiagą kylančia 
rizika žmonių sveikatai ar aplinkai, ir kad 
nėra tinkamų pakaitinių medžiagų ar 
technologijų.

c) veikliosios medžiagos, kurios pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 yra 
klasifikuojamos arba atitinka kriterijus, 
kad būtų klasifikuojamos kaip 1A ar 1B 
kategorijos toksiškai veikiančios 
reprodukciją medžiagos;

C punktas netaikomas veikliosioms 
medžiagoms, kurių yra 4 ir 14–19 tipo 
produktuose.

d) veikliosios medžiagos, kurios, kaip 
nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 
57 straipsnio f dalyje, ardo endokrininę 
sistemą;

e) veikliosios medžiagos, kurios pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 
XIII priedą atitinka kriterijus, kad būtų 
klasifikuojamos kaip patvarios, 
bioakumuliacinės ir toksiškos medžiagos 
(PBT medžiagos) arba kaip didelio 
patvarumo bei didelės bioakumuliacijos 
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medžiagos (vPvB medžiagos);

f) veikliosios medžiagos, kurios pagal 
2004 m. balandžio 29 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių 
teršalų1 yra patvarieji organiniai teršalai.

2. Jei tenkinama bent viena iš 1 dalyje 
nustatytų sąlygų, į I priedą įrašomos šios 
veikliosios medžiagos: 
a) veikliosios medžiagos, kurios pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 yra 
klasifikuojamos arba atitinka kriterijus, 
kad būtų klasifikuojamos kaip 1A arba 1B 
kategorijos kancerogenai;
b) veikliosios medžiagos, kurios pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 yra 
klasifikuojamos arba atitinka kriterijus, 
kad būtų klasifikuojamos kaip 1A arba 1B 
kategorijos mutagenai; 
c) veikliosios medžiagos, kurios pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 yra 
klasifikuojamos arba atitinka kriterijus, 
kad būtų klasifikuojamos kaip 1A ar 1B 
kategorijos toksiškai veikiančiomis 
reprodukciją medžiagomis; 
d) veikliosios medžiagos, kurios, kaip 
nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 
57 straipsnio f dalyje, ardo endokrininę 
sistemą.

1 OL L 158, 2004 4 30, p. 7.

Or. fr

Pagrindimas

Komisijos siūlyta formuluotė buvo neaiški. Svarbu aiškiai nurodyti į priedą neįrašomas 
medžiagas. Be to, būtina į priedą neįtraukti veikliųjų medžiagų, kurios atitinka kriterijus, kad 
būtų klasifikuojamos kaip patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos medžiagos 
(PBT medžiagos) arba kaip didelio patvarumo bei didelės bioakumuliacijos medžiagos (vPvB 
medžiagos), taip pat veikliųjų medžiagų, kurios yra patvarieji organiniai teršalai. Pagaliau 
45 straipsnyje jau numatytos nukrypti leidžiančios nuostatos, pagal kurias leidžiama tiekti 
rinkai šio reglamento nuostatų neatitinkantį biocidinį produktą.
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Pakeitimas 73
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) žmonių sąlytis su ta biocidiniame 
produkte esančia veikliąja medžiaga 
pirmiau minėtomis naudojimo sąlygomis 
yra labai mažas arba atitinkamai 
kontroliuojamas, atsižvelgiant į medžiagos 
keliamus pavojus, ypač, jei produktas 
naudojamas uždarosiose sistemose arba 
griežtai kontroliuojamomis sąlygomis;

Or. it

Pagrindimas

Nėra mokslinių elementų, kuriais siekiama diskriminuoti tam tikros rūšies produktus (pvz., 
PT4 ir 14–19). Šiems produktams priklauso rodenticidai, akaricidai, moliuskicidai, 
dezinfekantai, piscicidai bei insekticidai, ir jie yra ypač naudingi žmonėms gyvenantiems 
Pietų Europoje, kur higienos sumetimais yra labai svarbu kovoti su žiurkių ar vabzdžių 
infestacija. Šalinimai turėtų būti nustatomi remiantis rizikos tyrimais (rizikos ir poveikio 
deriniu). Jei moksliškai yra įrodoma, kad rizika yra tinkamai kontroliuojama, gali būti 
leidžiama naudoti veikliąsias medžiagas.

Pakeitimas 74
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

C punktas netaikomas veikliosioms 
medžiagoms, kurių yra 4 ir 14–19 tipo 
produktuose.

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Nėra mokslinių elementų, kuriais siekiama diskriminuoti tam tikros rūšies produktus (pvz., 
PT4 ir 14–19). Šiems produktams priklauso rodenticidai, akaricidai, moliuskicidai, 



AM\804998LT.doc 23/104 PE439.127v01-00

LT

dezinfekantai, piscicidai bei insekticidai, ir jie yra ypač naudingi žmonėms gyvenantiems 
Pietų Europoje, kur higienos sumetimais yra labai svarbu kovoti su žiurkių ar vabzdžių 
infestacija. Šalinimai turėtų būti nustatomi remiantis rizikos tyrimais (rizikos ir poveikio 
deriniu). Jei moksliškai yra įrodoma, kad rizika yra tinkamai kontroliuojama, gali būti 
leidžiama naudoti veikliąsias medžiagas.

Pakeitimas 75
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikomos įgyvendinimo priemonės, 
kuriomis nustatomi moksliniai kriterijai 
siekiant apibrėžti Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente patvirtintas 
endokrininę sistemą ardančias savybes, 
susijusias su augalų apsaugos produktų 
pateikimu į rinką.

Or. it

Pagrindimas

Šiuo metu nėra nustatytų sistemą ardančių medžiagų patvirtinimo kriterijų, kuriuos dar reikia 
parengti.  Tokie kriterijai turėtų būti patvirtinti atsižvelgiant į 2009 m. lapkričio 24 d. 
įsigaliojusio Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į 
rinką. 

Pakeitimas 76
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) veikliosios medžiagos dokumentų 
rinkinys, atitinkantis II priede nustatytus 
reikalavimus;

a) veikliosios medžiagos dokumentų 
rinkinys, atitinkantis II priede nustatytus 
reikalavimus arba sutikimas naudotis 
tokiu dokumentų rinkiniu;

Or. it
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Pagrindimas

Pareiškėjai teisiškai gali turėti visus, savo paraiškai pagrįsti skirtus, duomenis.

Pakeitimas 77
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bent vieno tipinio biocidinio produkto, 
kuriame yra veikliosios medžiagos, 
dokumentų rinkinys, atitinkantis III priede 
nustatytus reikalavimus. 

b) bent vieno tipinio biocidinio produkto, 
kuriame yra veikliosios medžiagos, 
dokumentų rinkinys arba sutikimas 
naudotis tokiu dokumentų rinkiniu, 
atitinkantis III priede nustatytus 
reikalavimus, arba sutikimas naudotis tokiu 
dokumentų rinkiniu. 

Or. it

Pagrindimas

Pareiškėjai teisiškai gali turėti visus, savo paraiškai pagrįsti skirtus, duomenis.

Pakeitimas 78
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūra kiekvienai paraiškai suteikia 
protokolo numerį, kuris naudojamas 
visoje su paraiška susijusioje 
korespondencijoje iki tol, kol medžiaga 
įrašoma į I priedą, ir taip pat nustato 
pristatymo datą, kuri yra paraiškos 
gavimo Agentūroje data. 

Or. it
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Pakeitimas 79
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Per du mėnesius nuo paraiškos gavimo 
Agentūra patvirtina paraišką, jei ji atitinka 
šiuos reikalavimus:

Per tris savaites nuo paraiškos gavimo 
Agentūra patvirtina paraišką, jei ji atitinka 
šiuos reikalavimus:

Or. it

Pakeitimas 80
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Per du mėnesius nuo paraiškos 
gavimo Agentūra, taikydama unikalų 
identifikavimo kodą, dokumentų rinkinyje 
užregistruoja visą informaciją.

Or. it

Pakeitimas 81
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai Komisija nusprendžia veikliąją 
medžiagą įtraukti į I priedą, turi būti 
paminėtas pareiškėjo (-jų) vardas.

Or. it
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Pakeitimas 82
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Nusprendus medžiagą įtraukti į I 
priedą, Agentūra minimai medžiagai 
suteikia konkretų įtraukimo numerį, 
skirtą medžiagai ir pareiškėjui. Numerį ir 
įtraukimo datą Agentūra nedelsiant 
praneša pareiškėjui. Šis numeris 
naudojamas visoje tolesnėje su veikliąja 
medžiaga susijusioje korespondencijoje ir 
išduodant produkto autorizacijos 
liudijimą pagal šio reglamento IV skyrių.

Or. it

Pakeitimas 83
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bent vieną iš toliau išvardytų kriterijų 
atitinkanti veiklioji medžiaga laikoma 
veikliąja medžiaga, keistina 2 dalyje 
nustatyta tvarka:

1. Bent vieną iš toliau išvardytų kriterijų 
atitinkanti veiklioji medžiaga laikoma 
veikliąja medžiaga, keistina 2 dalyje 
nustatyta tvarka:

a) jos leistina paros dozė, ūmaus poveikio 
etaloninė dozė ar leistinas operatoriaus 
sąlyčio lygis yra daug mažesni negu 
daugelio į I priedą įrašytų to paties tipo 
produktų veikliųjų medžiagų;
b) ji atitinka du kriterijus, pagal kuriuos ji 
laikoma patvaria, biologiškai 
besikaupiančia ir toksiška medžiaga, kaip 
nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 
XIII priede;

a) patvarios, biologiškai besikaupiančios 
ir toksiškos medžiagos, atitinkančios
Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII 
priede nustatytus kriterijus;

c) susirūpinimą kelia tam tikro kritinio 
poveikio, ypač neurotoksinio arba 
imunotoksinio poveikio vystymuisi, 
pobūdis, dėl kurio, naudojant medžiagą 

b) labai patvarios ir labai biologiškai 
besikaupiančios medžiagos, atitinkančios 
Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII 
priede nustatytus kriterijus;
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tam tikrais būdais, ji vis tiek gali kelti 
susirūpinimą, net jei naudojamos griežtos 
rizikos valdymo priemonės;
d)  jos sudėtyje yra didelis neveikliųjų 
izomerų kiekis;
e) ji yra klasifikuojama arba atitinka 
kriterijus, kad būtų klasifikuojama kaip 
1A arba 1B kategorijos kancerogenas, 1A 
arba 1B kategorijos mutagenas arba 1A ar 
1B kategorijos toksiškai veikianti 
reprodukciją medžiaga pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008;

c) medžiagos, atitinkančios kriterijus tam, 
kad pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1272/2008, būtų klasifikuojamos kaip 
1A arba 1B kategorijos kancerogenai, 1A 
arba 1B kategorijos mutagenai arba 1A ar 
1B kategorijos toksiškai veikiančios 
reprodukciją medžiagos;

f) jei, remiantis Bendrijos vertinimu, 
tarptautinėmis bandymų gairėmis arba 
kitais turimais duomenimis, laikoma, jog 
medžiaga turi endokrininę sistemą 
ardančių savybių, dėl kurių ji gali turėti 
neigiamą poveikį žmonėms.

d) medžiagos, turinčios endokrininę 
sistemą ardančių savybių ar turinčios 
labai patvarių savybių bei smarkai 
biologiškai besikaupiančios medžiagos 
savybių, kurios neatitinka b ar c 
punktuose nurodytų kriterijų, kurios, kaip 
moksliškai įrodyta, gali daryti rimtą 
poveikį viešajai sveikatai ar aplinkai, 
keldamos tokį pat susirūpinimą kaip ir 
medžiagos, minimos b ir c punktuose.

Or. it

Pagrindimas

Kriterijai, kuriais remiantis nustatomos veikliosiomis medžiagomis keistinos medžiagos, yra 
suderinti su medžiagų, kurioms teikiamas autorizacijos leidimas, kriterijais, kaip numatoma 
Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 siekiant suderinti du reglamentus – žr. Reglamento (EB) 
Nr. 1907/2006 57 straipsnį. Kadangi Agentūra (ECHA) turės užduotį išnagrinėti, ar veiklioji 
medžiaga atitinka kriterijus, patartina suderinti abu reglamentus.

Pakeitimas 84
Mario Pirillo, Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) jos sudėtyje yra didelis neveikliųjų 
izomerų kiekis;

Išbraukta.

Or. it
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Pagrindimas

Neveiklieji izomerai yra nepavojingos sveikatai ir aplinkai medžiagos, todėl jų nereikia 
įtraukti tarp keistinų medžiagų.

Pakeitimas 85
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Rengdama nuomonę apie veikliosios 
medžiagos įrašymą į I priedą arba jos įrašo 
galiojimo pratęsimą, Agentūra išnagrinėja, 
ar veiklioji medžiaga atitinka bent vieną 1 
dalyje nurodytą kriterijų ir apie tai parašo 
savo nuomonėje. 

2. Rengdama nuomonę apie veikliosios 
medžiagos įrašymą į I priedą arba jos įrašo 
galiojimo pratęsimą, Agentūra išnagrinėja, 
ar veiklioji medžiaga atitinka bent vieną 1 
dalyje nurodytą kriterijų ir, jei poveikis 
nėra tinkamai kontroliuojamas, 
atsižvelgiant į medžiagos keliamus 
pavojus, apie tai parašo savo nuomonėje. 

Or. it

Pagrindimas

Kriterijai, kuriais remiantis nustatomos veikliosiomis medžiagomis keistinos medžiagos, yra 
suderinti su medžiagų, kurioms teikiamas autorizacijos leidimas, kriterijais, kaip numatoma 
Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 siekiant suderinti du reglamentus – žr. Reglamento (EB) 
Nr. 1907/2006 57 straipsnį. Kadangi Agentūra (ECHA) turės užduotį išnagrinėti, ar veiklioji 
medžiaga atitinka kriterijus, patartina suderinti abu reglamentus.

Pakeitimas 86
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pasibaigus 3 dalyje nurodytam 
laikotarpiui arba gavusi Agentūros 
nuomonę, Komisija priima sprendimą dėl 
veikliosios medžiagos įrašo I priede 
galiojimo pratęsimo. Tas sprendimas, 

5. Pasibaigus 3 dalyje nurodytam 
laikotarpiui arba gavusi Agentūros 
nuomonę, Komisija priima sprendimą dėl 
veikliosios medžiagos įrašo I priede 
galiojimo pratęsimo. Tas sprendimas, 
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kuriuo siekiama iš dalies pakeisti 
neesmines šio reglamento nuostatas jį 
papildant, priimamas taikant 72 straipsnio 
4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

kuriuo siekiama iš dalies pakeisti 
neesmines šio reglamento nuostatas jį 
papildant, priimamas taikant 72 straipsnio 
4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu. Kai Komisija nusprendžia 
atnaujinti veikliosios medžiagos įtraukimą 
į I priedą, turi būti paminėtas pareiškėjo 
(-jų) vardas.

Or. it

Pagrindimas

Veikliosios medžiagos įtraukimas į I priedą kartu su įmonės pavadinimu yra tinkamas ir 
veiksmingas būdas išvengti piktnaudžiavimo, nes tokiu būdu įmanoma greitai identifikuoti 
medžiagą patvirtinusią įmonę ir sumažinti administracinę naštą.

Pakeitimas 87
Mario Pirillo, Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Autorizacijos liudijimo paraišką teikia 
asmuo, kuriam priklauso autorizacijos 
teikimas. Šis asmuo gali būti atsakingas 
arba ne už biocidinio produkto tiekimą 
konkrečios valstybės narės ar Bendrijos 
rinkai, arba ji teikiama tokio asmens vardu.

Or. it

Pakeitimas 88
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkrečios valstybės narės nacionalinio 
autorizacijos liudijimo paraiška teikiama 
tos valstybės narės kompetentingai 

Išbraukta.
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institucijai (toliau – gaunančioji 
kompetentinga institucija).

Or. it

Pagrindimas

Europos cheminių medžiagų agentūra(ECHA) turėtų atlikti visų paraiškų pirminį vertinimą 
Bendrijos lygmeniu, kad vertinanti kompetentinga institucija galėtų sutelkti dėmesį ties 
paraiškos veiksmingu įvertinimu. Be to, šiuo metu kompetentingoms vertinimo institucijoms 
svarstant administracinius ir ekonominius paraiškų aspektus, jų taikomuose metoduose rasta 
neatitikimų.  Tai, kad galima pasirinkti kompetentingą vertinimo instituciją yra privalumas, 
ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms, galinčioms dirbti su jų nacionalinėmis institucijomis.

Pakeitimas 89
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrijos autorizacijos liudijimo paraiška 
teikiama Agentūrai.

Autorizacijos liudijimo paraiška teikiama 
Agentūrai.

Pareiškėjo paraišką, valstybei narei 
sutinkant, gali įvertinti pati valstybė narė, 
ir pačioje paraiškoje pareiškėjas privalo 
nurodyti už vertinimą atsakingą 
kompetentingą instituciją, kaip nurodytą 
22 straipsnyje.

Or. it

Pagrindimas

Europos cheminių medžiagų agentūra(ECHA) turėtų atlikti visų paraiškų pirminį vertinimą 
Bendrijos lygmeniu, kad vertinanti kompetentinga institucija galėtų sutelkti dėmesį ties 
paraiškos veiksmingu įvertinimu. Be to, šiuo metu kompetentingoms vertinimo institucijoms 
svarstant administracinius ir ekonominius paraiškų aspektus, jų taikomuose metoduose rasta 
neatitikimų.  Tai, kad galima pasirinkti kompetentingą vertinimo instituciją yra privalumas, 
ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms, galinčioms dirbti su jų nacionalinėmis institucijomis.
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Pakeitimas 90
Mario Pirillo, Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pareiškėjas gali pateikti vieną 
autorizacijos liudijimo paraišką, skirtą tos 
pačios apibrėžiamosios sudėties produktų, 
kuriems turėtų būti suteiktas autorizacijos 
liudijimas, grupei.

Or. it

Pakeitimas 91
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 dalies 2 a ir 2 b pastraipos (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Privalomosios priemonės nustatomos ir 
įgyvendinamos pagrindų direktyva, skirta 
Sąjungos veiklai, norint pasiekti tvarų 
biocidų naudojimą, įskaitant integruotą 
kenkėjų kontrolę ir rizikos mažinimo 
priemones.
Komisija pateikia pasiūlymą Europos 
Parlamentui ir Tarybai ne vėliau kaip per 
dvejus metus nuo šio reglamento 
priėmimo. 

Or. en

Pagrindimas

Prisidedama prie saugaus ir tinkamo biocidų naudojimo bei išaiškinamos integruoto kenkėjų 
kontrolės technikos. Be to, tai paremia inovacijas ir mokslinius tyrimus. Tai yra būtina, nes 
dabartinėje įgyvendinimo ataskaitoje nurodyta, kad nuo 2003 m. iki 2005 m. ES užfiksuoti 15 
600 apsinuodijimo ir kiti panašūs atvejai. Komisijos pranešime (2009) pabrėžiama, kad 
naudojimo etapui  būtinos tinkamos ir koordinuotos priemonės.
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Pakeitimas 92
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija pateikia pasiūlymą Europos 
Parlamentui ir Tarybai ne vėliau kaip per 
dvejus metus nuo šio reglamento 
priėmimo. 

Or. en

Pagrindimas

Prisidedama prie saugaus ir tinkamo biocidų naudojimo bei išaiškinamos integruoto kenkėjų 
kontrolės technikos.  Be to, tai paremia inovacijas ir mokslinius tyrimus. Tai yra būtina, nes 
dabartinėje įgyvendinimo ataskaitoje nurodyta, kad nuo 2003 m. iki 2005 m. ES užfiksuoti 15 
600 apsinuodijimo ir kiti panašūs atvejai. Komisijos pranešime (2009) pabrėžiama, kad 
naudojimo etapui  būtinos tinkamos ir koordinuotos priemonės.

Pakeitimas 93
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jame esančios veikliosios medžiagos yra 
įrašytos į I priedą ir laikomasi visų tame 
priede nurodytų toms veikliosioms 
medžiagoms taikomų sąlygų;

a) jame esančios veikliosios medžiagos yra 
įrašytos į I priedą, įtraukimo numeris buvo 
joms suteiktas pagal 8 straipsnio 5 dalies 
a punktą, ir laikomasi visų tame priede 
nurodytų toms veikliosioms medžiagoms 
taikomų sąlygų;

Or. it

Pagrindimas

Pakeitimas padarytas siekiant nuoseklumo su 8 straipsnio 5 dalies a punkte nurodyta 
vertinimo procedūra.
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Pakeitimas 94
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) biocidiniame produkte esančių veikliųjų 
medžiagų ir, atitinkamais atvejais, dėl 
toksinių arba ekotoksinių savybių svarbių 
priemaišų bei neveikliųjų medžiagų ir dėl 
toksinių savybių arba dėl poveikio aplinkai 
svarbių liekanų, atsirandančių naudojant 
produktą taip, kaip numatoma autorizuoti, 
pobūdį, kiekį ir techninius atitikmenis 
galima nustatyti pagal atitinkamus II ir III 
priedų reikalavimus;

c) biocidiniame produkte esančių veikliųjų 
medžiagų ir, atitinkamais atvejais, dėl 
toksinių arba ekotoksinių savybių svarbių 
priemaišų bei neveikliųjų medžiagų ir dėl 
toksinių savybių arba dėl poveikio aplinkai 
svarbių liekanų, atsirandančių naudojant 
produktą taip, kaip numatoma autorizuoti, 
cheminę tapatybę, kiekį ir techninius 
atitikmenis galima nustatyti pagal 
atitinkamus II ir III priedų reikalavimus; 

Or. it

Pagrindimas

Neaiškiai apibrėžtas terminas „pobūdis“. Terminu „cheminė tapatybė“, geriau apibūdinama 
veiklioji medžiaga. 

Pakeitimas 95
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vertinant biocidinio produkto 
atitinkamumo kriterijus, nustatytus 1 
dalies b punkte kiek įmanoma turi būti 
remiamasi esama informacija, susijusia 
su susirūpinimą keliančiomis 
medžiagomis, aptinkamomis biocidiniame 
produkte siekiant kaip galima labiau 
sumažinti bandymų su gyvūnais skaičių. 
Ypač turėtų būti taikomos Direktyvos 
1999/45/EB ar Reglamento (EB) 
Nr 1272/2008 nuostatos dėl biocidinio 
produkto keliamo pavojaus nustatymo ir 
dėl to atsirandančio rizikos vertinimo.
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Or. it

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama išvengti nereikalingų bandymų su gyvūnais, taip pat laikytis REACH 
reikalavimo, susijusio su cheminės saugos ataskaitos ribomis.

Pakeitimas 96
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies 2 a ir 2 b pastraipos (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Biocidinio produkto atitinkamumo 
kriterijams, nustatytiems 1 dalies b 
punkte, vertinimas kiek įmanoma turi būti 
paremtas esama informacija, susijusia su 
susirūpinimą keliančiomis medžiagomis, 
aptinkamomis biocidiniame produkte 
siekiant kiek įmanoma labiau sumažinti 
bandymų su gyvūnais skaičių. Ypač turėtų 
būti taikomos Direktyvos 1999/45/ECB ar 
Reglamento (EB) Nr 1272/2008 
nuostatos, susijusios su biocidinio 
produkto keliamo pavojaus nustatymu ir 
dėl to atsirandančio rizikos vertinimu.
Vertinant, ar biocidinis produktas atitinka 
b punkte nustatytus kriterijus ir 1 
paragrafo c punkto reikalavimus, neturi 
būti atsižvelgiama į biocidiniame produkte 
esančią medžiagą, jei medžiagos 
koncentracija preparate yra mažesnė nei 
bet kuri, nurodyta šiuose punktuose:
a) taikomos koncentracijos, nustatytos 
Direktyvos 1999/45/EB 3 straipsnio 3 
dalyje;
bi) ribinės koncentracijos, nurodytos 
Direktyvos 67/548/EEB I priede;
c) ribinės koncentracijos, pateiktos 
Direktyvos 1999/45/EB II priedo B dalyje;
d) ribinės koncentracijos, pateiktos 
Direktyvos 1999/45/EB III priedo B 
dalyje; 
e) ribinės koncentracijos bendru 
nutarimu nurodytos klasifikavimo ir 
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ženklinimo inventoriuje atsižvelgiant į 
Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 V 
antraštinę dalį;
f) 0,1 % pagal masę (w/w), jei cheminė 
medžiaga atitinka Reglamento (EB) 
Nr. 1907/2006 XIII priedo kriterijus.

Or. it

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama išvengti nereikalingų bandymų su gyvūnais, taip pat laikytis REACH 
reikalavimo, susijusio su cheminės saugos ataskaitos ribomis.

Pakeitimas 97
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Apibrėžiamosios sudėties atveju gali 
būti leidžiama sumažinti veikliosios 
medžiagos pamatiniame biocidiniame 
produkte procentinę dalį ir (arba) keisti 
vienos ar daugiau neveikliųjų medžiagų 
procentinę sudėtį, ir (arba) vieną ar 
daugiau neveikliųjų medžiagų keisti 
kitomis, keliančiomis tokią pačią arba 
mažesnę riziką.

6. Apibrėžiamosios sudėties atveju, 
atsižvelgiant į vieną ar daugiau pamatinį 
biocidinį produktą, galimi šie pakeitimai:

a) pašalinti vieną veikliąją medžiagą, 
atsižvelgiant į pamatinį biocidinį produktą 
nors su dviem veikliosiomis medžiagomis;
b) sumažinti veikliųjų medžiagų procentą;
c) pašalinti vieną ar daugiau neveikliųjų 
medžiagų;
d)  keisti vienos ar kelių veikliųjų 
medžiagų procentinę sudėtį;
e) vieną ar daugiau neveikliųjų medžiagų 
keisti kitomis.

Or. it



PE439.127v01-00 36/104 AM\804998LT.doc

LT

Pakeitimas 98
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Komisija, atsižvelgdama į 72 
straipsnio 2 dalyje nurodytą procedūrą, 
pateikia mokslines ir technines gaires, 
skirtas produktų autorizavimui, ypač 
atsižvelgdama į suderintus duomenų 
reikalavimus, vertinimo procedūras ir 
valstybių narių sprendimus.

Or. it

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinamas vieningas reglamento taikymas Bendrijos teritorijoje.

Pakeitimas 99
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) Jame yra veiksmingų medžiagų, 
kurios nėra įtrauktos į I priedą šio 
reglamento priedą. 

Or. en

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad aktyviosios medžiagos, naudojamos biocidiniuose produktuose, būtų 
mažai kenksmingos ir nekeltų rizikos.
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Pakeitimas 100
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Autorizacijos paraišką teikiantis asmuo 
kartu pateikia tokius dokumentus:

1. Pirminės autorizacijos paraišką 
teikiantis asmuo kartu pateikia tokius 
dokumentus:

Or. it

Pakeitimas 101
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Teikiant paraišką sumokami 70 
straipsnyje numatyti mokesčiai.

2. Teikiant pirminio autorizacijos 
liudijimo paraišką sumokami 70 
straipsnyje numatyti mokesčiai.

Or. it

Pakeitimas 102
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Agentūra gali reikalauti, kad 
nacionalinio autorizacijos liudijimo 
paraiška būtų pateikta valstybės narės, 
kurioje yra ta kompetentinga institucija,
viena iš valstybinių kalbų.

Or. it
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Pagrindimas

Kai visos paraiškos bus pateiktos ir patvirtintos ECHA, ši Agentūra bus vienintelė 
gaunančioji kompetentinga institucija. Turėtų pakakti valstybės narės vienos valstybinės 
kalbos.

Pakeitimas 103
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Komisija, laikydamasi 72 straipsnio 2 
dalyje nustatytos tvarkos, pateikia 
standartines technines ir teisines gaires, 
taip pat teikia pagalbą ruošiant 
autorizacijos liudijimų paraiškas pagal 
18, 19 ir 20 straipsnių nuostatas, ypač 
MVĮ.

Or. it

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pripažįstama, kad Komisijos pagalba ir pateiktos gairės gali būti labai 
svarbios MVĮ, kurios galbūt neturi tinkamų išteklių ir patirties prisitaikyti prie reglamento.

Pakeitimas 104
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) kokybinė ir kiekybinė produkto sudėtis
(jį sudarančios veikliosios ir neveikliosios 
medžiagos), kurią būtina žinoti norint 
tinkamai naudoti biocidinį produktą;

e) kokybinė ir kiekybinė produkto sudėtis
(jį sudarančios veikliosios ir neveikliosios 
medžiagos), atsižvelgiant į 16 straipsnyje 
nurodytas ribines koncentracijos vertes, 
kadangi šią informaciją būtina žinoti 
norint tinkamai naudoti biocidinį produktą;

Or. it
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Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas siekiant užkirsti kelią slaptos informacijos plitimui; g dalyje, jei 
veikliosios medžiagos gamintojas turi autorizacijos leidimą pagal įrašą I priede, gamybos 
vieta turi būti konfidenciali ir jos neturėtų būti reikalaujama nurodyti siekiant autorizuoti 
biocidinį produktą.

Pakeitimas 105
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) veikliųjų medžiagų gamintojai
(pavadinimai ir adresai nurodant ir
gamybos vietas);

g) veikliųjų medžiagų gamintojai
(pavadinimai ir adresai nurodant ir įmonių 
buveines) ir veikliosios medžiagos 
registravimo numeris pagal 8 straipsnio 
5a dalį;

Or. it

Pagrindimas

Siekiama suderinti su 8 straipsnio 5a dalyje numatyta vertinimo procedūra.

Pakeitimas 106
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tos pačios apibrėžiamosios sudėties 
produktų grupės pamatinis biocidinis 
produktas, kuriame leidžiama veikliųjų 
medžiagų koncentracija yra didžiausia;

a) tos pačios apibrėžiamosios sudėties 
produktų grupės pamatinis biocidinis 
produktas;

Or. it

Pagrindimas

Tos pačios apibrėžiamosios sudėties produktai nebūtinai apibrėžiami pagal didžiausią 
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veikliųjų medžiagų koncentraciją. Be to, atsižvelgiant į 3 straipsnio 1 dalies p punkto ir 16 
straipsnio 6 dalies pakeitimus, gali būti leidžiamas daugiau nei vienas pamatinis biocidinis 
produktas. Apibrėžiamosios sudėties leidžiamų nukrypimų sąrašas jau pateiktas 16 straipsnio 
6 dalyje. Pateikus nuorodą į šį straipsnį bus užtikrintas nuoseklus taikymas.

Pakeitimas 107
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) leidžiamas šio pamatinio biocidinio 
produkto sudėties pokytis, išreikštas 
neveikliųjų medžiagų procentine dalimi 
kituose tos pačios apibrėžiamosios 
sudėties biocidiniuose produktuose;

b) leidžiami nukrypimai pagal 16 
straipsnio 6 dalį.

Or. it

Pagrindimas

Tos pačios apibrėžiamosios sudėties produktai nebūtinai apibrėžiami pagal didžiausią 
veikliųjų medžiagų koncentraciją. Be to, atsižvelgiant į 3 straipsnio 1 dalies p punkto ir 16 
straipsnio 6 dalies pakeitimus, gali būti leidžiamas daugiau nei vienas pamatinis biocidinis 
produktas. Apibrėžiamosios sudėties leidžiamų nukrypimų sąrašas jau pateiktas 16 straipsnio 
6 dalyje. Pateikus nuorodą į šį straipsnį bus užtikrintas nuoseklus taikymas.

Pakeitimas 108
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) neveikliosios medžiagos, kurias galima 
keisti kitomis medžiagomis autorizuotuose 
tos pačios apibrėžiamosios sudėties 
biocidiniuose produktuose.

Išbraukta.

Or. it
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Pagrindimas

Tos pačios apibrėžiamosios sudėties produktai nebūtinai apibrėžiami pagal didžiausią 
veikliųjų medžiagų koncentraciją. Be to, atsižvelgiant į 3 straipsnio 1 dalies p punkto ir 16 
straipsnio 6 dalies pakeitimus, gali būti leidžiamas daugiau nei vienas pamatinis biocidinis 
produktas. Apibrėžiamosios sudėties leidžiamų nukrypimų sąrašas jau pateiktas 16 straipsnio 
6 dalyje. Pateikus nuorodą į šį straipsnį bus užtikrintas nuoseklus taikymas.

Pakeitimas 109
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Gaunančioji kompetentinga institucija 
arba, jei vertinama Bendrijos autorizacijos 
liudijimo paraiška, vertinančioji 
kompetentinga institucija, vertindama
autorizacijos ar biocidinio produkto, 
kuriame yra pagal 9 straipsnio 1 dalį 
keistinos veikliosios medžiagos, 
autorizacijos liudijimo ar jo galiojimo 
pratęsimo paraišką, atlieka ir lyginamąjį
vertinimą.

1. Gaunančioji kompetentinga institucija 
arba, jei vertinama Bendrijos autorizacijos 
liudijimo paraiška, vertinančioji 
kompetentinga institucija, pagal šio 
reglamento nuostatas atlieka autorizacijos 
ar biocidinio produkto, kuriame yra pagal 9 
straipsnio 1 dalį keistinos veikliosios 
medžiagos, autorizacijos liudijimo 
galiojimo pratęsimo paraiškos lyginamąjį 
vertinimą. Įgijus pakankamai patirties 
naudojant biocidinius produktus ir 
praėjus mažiausiai penkeriems metams 
nuo jų naudojimo pradžios atliekamas 
visų tos pačios paskirties produktų 
lyginamasis vertinimas. 

Or. it

Pakeitimas 110
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Gaunančioji kompetentinga institucija 
arba, jei vertinama Bendrijos autorizacijos 
liudijimo paraiška, vertinančioji 

1. Gaunančioji kompetentinga institucija 
arba, jei vertinama Bendrijos autorizacijos 
liudijimo paraiška, vertinančioji 
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kompetentinga institucija, vertindama 
autorizacijos ar biocidinio produkto, 
kuriame yra pagal 9 straipsnio 1 dalį 
keistinos veikliosios medžiagos, 
autorizacijos liudijimo ar jo galiojimo 
pratęsimo paraišką, atlieka ir lyginamąjį 
vertinimą.

kompetentinga institucija, vertindama 
autorizacijos ar biocidinio produkto, 
kuriame yra pagal 9 straipsnio 1 dalį 
keistinos veikliosios medžiagos, 
autorizacijos liudijimo galiojimo pratęsimo 
paraišką, atlieka ir lyginamąjį vertinimą.
Įgijus pakankamai patirties naudojant 
biocidinius produktus ir praėjus 
mažiausiai penkeriems metams nuo jų 
naudojimo pradžios privaloma atlikti visų 
tos pačios paskirties produktų lyginamąjį 
vertinimą.

Or. it

Pagrindimas

Tikslas – pateikti aiškesnę apibrėžtį, kaip reikia atlikti lyginamąjį vertinimą. Svarbu atkreipti 
dėmesį į vieną veiksnį: būtina turėti pakankamai patirties naudojant produktą. Tai turėtų būti 
taisyklė, o ne išimtis.

Pakeitimas 111
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nukrypstant nuo 1 dalies, 
nereikalaujama atlikti lyginamojo 
vertinimo biocidiniams produktams, jei 
įrodyta, kad jų naudojimas saugus.

Or. it

Pakeitimas 112
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Lyginamojo vertinimo rezultatai 2. Lyginamojo vertinimo rezultatai 
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nedelsiant perduodami kitų valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms ir 
Agentūrai, o jei vertinama Bendrijos 
autorizacijos liudijimo paraiška – ir 
Komisijai.

nedelsiant perduodami kitų valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms ir 
Agentūrai, o jei atnaujinamas Bendrijos 
autorizacijos liudijimas – ir Komisijai.

Or. it

Pakeitimas 113
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Lyginamojo vertinimo rezultatai 
nedelsiant perduodami kitų valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms ir 
Agentūrai, o jei vertinama Bendrijos 
autorizacijos liudijimo paraiška – ir 
Komisijai.

2. Lyginamojo vertinimo rezultatai 
nedelsiant perduodami kitų valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms ir 
Agentūrai, o jei atnaujinama Bendrijos 
autorizacijos liudijimo paraiška – ir 
Komisijai.

Or. it

Pagrindimas

Lyginamojo vertinimo rezultatai turėtų būti perduodami Komisijai tik tuo atveju, kai 
atnaujinamas Bendrijos autorizacijos liudijimas.

Pakeitimas 114
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nukrypstant nuo 1 dalies, 
nereikalaujama atlikti lyginamojo 
vertinimo biocidiniams produktams, jei 
įrodyta, kad jų naudojimas saugus.

Or. it
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Pagrindimas

Turėtų būti atliekamas tų biocidinių produktų lyginamasis vertinimas, kurie pripažinti 
pavojingais ir kuriuos būtina pakeisti. Šio vertinimo nereikia atlikti biocidiniams produktams, 
jei įrodyta, kad jų naudojimas saugus.

Pakeitimas 115
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

a) rinkoje jau yra kitų autorizuotų 
biocidinių produktų, skirtų naudoti pagal 
paraiškoje nurodytą paskirtį, kurie kelia 
daug mažesnę riziką žmonių ar gyvūnų
sveikatai arba aplinkai ir kurie yra tokie 
pat veiksmingi ir nesukelia didesnės 
rizikos pagal jokį kitą parametrą;

b) a punkte nurodytas biocidinis produktas 
arba ne cheminis kontrolės ar prevencijos 
metodas neturi didelių ekonominių ar 
praktinių trūkumų;

b) a punkte nurodyti biocidiniai produktai
neturi didelių ekonominių ar praktinių 
trūkumų;

c) veikliųjų medžiagų cheminė įvairovė yra 
pakankama, kad būtų kiek įmanoma 
sumažintas tikslinio kenksmingojo 
organizmo gebėjimas išvystyti atsparumą.

c) veikliųjų medžiagų cheminė įvairovė yra 
pakankama, kad būtų kiek įmanoma 
sumažintas tikslinio kenksmingojo 
organizmo gebėjimas išvystyti atsparumą.

Or. it
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Pakeitimas 116
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

a) rinkoje jau yra kitas autorizuotas 
biocidinis produktas, skirtas naudoti pagal 
paraiškoje nurodytą paskirtį, kuris kelia 
daug mažesnę riziką žmonių ar gyvūnų 
sveikatai arba aplinkai ir kuris yra toks pat 
veiksmingas ir nesukelia didesnės rizikos 
pagal jokį kitą parametrą;

b) a punkte nurodytas biocidinis produktas
arba ne cheminis kontrolės ar prevencijos 
metodas neturi didelių ekonominių ar 
praktinių trūkumų;

b) a punkte nurodytas biocidinis produktas 
neturi didelių ekonominių ar praktinių 
trūkumų;

c) veikliųjų medžiagų cheminė įvairovė yra 
pakankama, kad būtų kiek įmanoma 
sumažintas tikslinio kenksmingojo 
organizmo gebėjimas išvystyti atsparumą.

c) veikliųjų medžiagų cheminė įvairovė yra 
pakankama, kad būtų kiek įmanoma 
sumažintas tikslinio kenksmingojo 
organizmo gebėjimas išvystyti atsparumą.

Or. it

Pagrindimas

Lyginamojo vertinimo reikalavimas turėtų būti taikomas tik autorizacijos liudijimo galiojimo 
pratęsimo atveju tiems biocidiniams produktams, kurių sudėtyje yra veikliųjų medžiagų, 
kurias planuojama pakeisti, kaip nurodyta reglamento 9 straipsnyje. Nėra tinkama atlikti 
lyginamąjį vertinimą biocidiniams produktams ir ne cheminėms kontrolės priemonėms, kurios 
dar nėra taip veiksmingai taikomos ir pakankamai neįvertinta jų rizika.
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Pakeitimas 117
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija patvirtina būtinas priemones 
ir procedūras siekdama apibrėžti, kaip 
turėtų būti atliekamas biocidinių 
produktų lyginamasis vertinimas laikantis 
3 dalyje nurodytos tvarkos.  Siekiant 
visoje Bendrijoje taikyti vienodus 
metodus, šiose priemonėse apibrėžiami 
kriterijai ir algoritmai, kuriuos reikia 
naudoti atliekant lyginamąjį vertinimą.

Or. it

Pakeitimas 118
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nukrypstant nuo 1 dalies, biocidinio 
produkto, kurio sudėtyje yra keistinos 
veikliosios medžiagos, autorizacijos 
liudijimas išduodamas neatliekant 
lyginamojo vertinimo tais atvejais, kai 
pirmiausia reikia įgyti praktinės patirties 
naudojant tą produktą.

4. Komisija patvirtina įgyvendinimo 
priemones, kuriose konkrečiai nurodoma 
procedūra, būtina apibrėžti, kaip 
atliekamas biocidinių produktų 
lyginamasis vertinimas laikantis 3 dalyje 
nurodytos tvarkos. Siekiant visoje 
Bendrijoje taikyti vienodus metodus, šiose 
priemonėse apibrėžiami kriterijai ir 
algoritmai, kuriuos reikia naudoti 
atliekant lyginamuosius vertinimus. Šios 
priemonės patvirtinamos pagal 72 
straipsnio 3 dalyje nustatytą tvarką.

Or. it

Pagrindimas

Siekdama taikyti vienodą biocidinių produktų lyginamojo vertinimo atlikimo tvarką, Komisija 
turėtų parengti įgyvendinimo priemones.
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Pakeitimas 119
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a straipsnis (naujas) – įrašyti IV skyriaus pabaigoje

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21a straipsnis

1. Už biocidinio produkto tiekimą rinkai 
atsakingas asmuo arba jo atstovas 
pateikia Bendrijos autorizacijos liudijimo 
paraišką Agentūrai ir praneša jai jo 
pasirinktos valstybės narės 
kompetentingos institucijos, kuri bus 
atsakinga už paraiškos vertinimą (toliau –
vertinančioji kompetentinga institucija), 
pavadinimą.
Per tris savaites nuo paraiškos gavimo 
Agentūra praneša vertinančiajai 
kompetentingai institucijai, kad paraiška 
yra prieinama Agentūros duomenų 
bazėje.
2. Per tris savaites nuo paraiškos gavimo 
Agentūra patvirtina paraišką, jei ji 
atitinka šiuos reikalavimus:
a) pateikta 18 straipsnyje nurodyta 
informacija;
b) sumokėti 70 straipsnyje numatyti 
mokesčiai.
Tvirtinant paraišką nevertinama jokių 
pateiktų duomenų ar prašymo pritaikyti 
duomenų pateikimo reikalavimus 
pagrindimo kokybė ar tinkamumas.
3. Jei, Agentūros manymu, paraiška yra 
neišsami, ji informuoja pareiškėją, kokios 
papildomos informacijos trūksta, kad 
paraiška būtų patvirtinta, ir nustato 
pagrįstą terminą, iki kurio turi būti 
pateikta tokia informacija.
Per tris savaites nuo papildomos 
informacijos gavimo Agentūra 
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nusprendžia, ar pateiktos papildomos 
informacijos užtenka paraiškai patvirtinti.
Jei pareiškėjas iki nustatyto termino 
nepateikia reikalingos informacijos, 
Agentūra atmeta paraišką ir apie tai 
informuoja pareiškėją bei vertinančiąją 
kompetentingą instituciją.
Tokiais atvejais pareiškėjui sugrąžinama 
pagal 70 straipsnį Agentūrai sumokėto 
mokesčio dalis.
4. Agentūros sprendimai, priimti pagal 
3 dalies trečią pastraipą, gali būti 
apskundžiami vadovaujantis 67 
straipsniu.
5. Jei, tvirtindama paraišką pagal 2 dalį, 
Agentūra nusprendžia, kad pateikta visa 
reikalinga informacija, ji nedelsdama apie 
tai informuoja pareiškėją ir vertinančiąją 
kompetentingą instituciją.

Or. it

Pagrindimas

ECHA turi atlikti pirminį visų paraiškų visoje Bendrijoje tvirtinimą, kad vertinančios 
kompetentingos institucijos galėtų visą savo dėmesį skirti paraiškoms vertinti. Šiuo metu, kai 
vertinančiosios kompetentingos institucijos tikrina ir administracinius, ir mokslinius paraiškų 
aspektus, kai kurios procedūros vykdomos nenuosekliai. Agentūra turi laikytis REACH 
reglamento 20 straipsnyje pateikiamų terminų paraiškai patvirtinti.

Pakeitimas 120
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22 straipsnis Išbraukta.

Paraiškos teikimas ir tvirtinimas
1. Per vieną mėnesį nuo 15 straipsnyje 
nurodytos nacionalinio autorizacijos 
liudijimo paraiškos gavimo gaunančioji 
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kompetentinga institucija patvirtina 
paraišką, jei ji atitinka šiuos 
reikalavimus:
a) pateikta 18 straipsnyje nurodyta 
informacija;
b) sumokėtas 70 straipsnyje numatyti 
mokesčiai.
Tvirtinant paraišką nevertinama jokių 
pateiktų duomenų ar prašymo pritaikyti 
duomenų pateikimo reikalavimus 
pagrindimo kokybė ar tinkamumas.
2. Jei gaunančioji kompetentinga 
institucija mano, kad paraiška yra 
neišsami, ji informuoja pareiškėją, kokios 
papildomos informacijos trūksta, kad 
paraiška būtų patvirtinta, ir nustato 
pagrįstą terminą, iki kurio turi būti 
pateikta tokia informacija.
Per vieną mėnesį nuo papildomos 
informacijos gavimo gaunančioji 
kompetentinga institucija nusprendžia, ar 
pateiktos papildomos informacijos 
užtenka paraiškai patvirtinti.
Jei pareiškėjas iki nustatyto termino 
nepateikia pareikalautos informacijos, 
gaunančioji kompetentinga institucija 
atmeta paraišką ir apie tai informuoja 
pareiškėją.
3. Jei, tvirtindama paraišką pagal 1 dalį, 
gaunančioji kompetentinga institucija 
nusprendžia, kad paraiška yra išsami, ji 
nedelsdama apie tai informuoja 
pareiškėją.

Or. it

Pagrindimas

Pagal naująjį 22 straipsnį paraiškų nacionaliniams ir Bendrijos autorizacijos liudijimams 
pateikimas ir tvirtinimas turi būti vykdomas taikant vienodas taisykles.  Todėl 22 pradinio 
pasiūlymo straipsnis nebereikalingas.
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Pakeitimas 121
Mario Pirillo, Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Per dvylika mėnesių nuo patvirtinimo 
pagal 22 straipsnį gaunančioji 
kompetentinga institucija priima sprendimą 
dėl paraiškos pagal 16 straipsnį.

1. Per šešis mėnesius nuo patvirtinimo 
pagal 22 straipsnį gaunančioji 
kompetentinga institucija priima sprendimą 
dėl paraiškos pagal 16 straipsnį.

Or. it

Pagrindimas

Turint omenyje tai, kad prieš įtraukiant į reglamento I priedą, biocidiniuose produktuose 
naudojamos veikliosios medžiagos išsamiai vertinamos, reglamento pasiūlyme pateikiamas 
dvylikos mėnesių periodas suteikti autorizacijos liudijimą biocidiniam produktui, kurį sudaro 
patvirtintos veikliosios medžiagos, atrodo per ilgas.

Pakeitimas 122
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Per dvylika mėnesių nuo patvirtinimo 
pagal 22 straipsnį gaunančioji 
kompetentinga institucija priima sprendimą 
dėl paraiškos pagal 16 straipsnį.

1. Per šešis mėnesius nuo patvirtinimo 
pagal 22 straipsnį gaunančioji 
kompetentinga institucija priima sprendimą 
dėl paraiškos pagal 16 straipsnį.

Or. it

Pagrindimas

Biocidiniuose produktuose naudojamos veikliosios medžiagos jau išsamiai įvertintos prieš jas 
įtraukiant į reglamento I priedą. Todėl nebūtina taikyti tokį ilgą vertinimo laikotarpį 
biocidinio produkto, kurį sudaro patvirtintos veikliosios medžiagos, autorizacijai.
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Pakeitimas 123
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 2a. Jei biocidinio produkto sudėtyje 
esančios medžiagos jau registruotos pagal 
Reglamentą Nr. 1907/2006 ir jas 
leidžiama naudoti biocidiniuose 
produktuose, vertinančioji kompetentinga 
institucija neatlieka papildomo vertinimo.

Or. it

Pagrindimas

Išvengiama nereikalingo darbo dubliavimosi.

Pakeitimas 124
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nacionalinio autorizacijos liudijimo 
turėtojas arba jo atstovas likus ne mažiau 
kaip 18 mėnesių iki autorizacijos liudijimo 
galiojimo pabaigos gaunančiajai 
kompetentingai institucijai pateikia 
autorizacijos liudijimo galiojimo pratęsimo 
paraišką.

1. Nacionalinio autorizacijos liudijimo 
turėtojas arba jo atstovas likus ne mažiau 
kaip 12 mėnesių iki autorizacijos liudijimo 
galiojimo pabaigos gaunančiajai 
kompetentingai institucijai pateikia 
autorizacijos liudijimo galiojimo pratęsimo 
paraišką.

Or. it

Pagrindimas

Jei nepateikiama naujų duomenų, kuriuos reikėtų įvertinti, produkto autorizacijai pratęsti 
nereikia 18 mėnesių. Tinkamesnis 12 mėnesių periodas.
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Pakeitimas 125
Mario Pirillo, Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nacionalinio autorizacijos liudijimo 
turėtojas arba jo atstovas likus ne mažiau 
kaip 18 mėnesių iki autorizacijos liudijimo 
galiojimo pabaigos gaunančiajai 
kompetentingai institucijai pateikia 
autorizacijos liudijimo galiojimo pratęsimo 
paraišką.

1. Nacionalinio autorizacijos liudijimo 
turėtojas arba jo atstovas likus ne mažiau 
kaip 12 mėnesių iki autorizacijos liudijimo 
galiojimo pabaigos gaunančiajai 
kompetentingai institucijai pateikia 
autorizacijos liudijimo galiojimo pratęsimo 
paraišką.

Or. it

Pagrindimas

Manoma, kad dvylika mėnesių yra pakankamas laikotarpis pateikti paraišką autorizacijos 
atnaujinimui.

Pakeitimas 126
Mario Pirillo, Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 5 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Abipusio pripažinimo atveju visose 
susijusiose valstybėse narėse naudojamas 
tas pats autorizacijos numeris.

Or. it

Pagrindimas

Taikant abipusio pripažinimo procedūrą visose valstybėse narėse turėtų būti naudojamas tas 
pats autorizacijos numeris. Komisija turėtų būti atsakinga už įgyvendinimo priemonių 
priėmimą įvedant vieno numerio taisyklę.
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Pakeitimas 127
Mario Pirillo, Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Taikant abipusio pripažinimo 
procedūrą Komisija patvirtina 
įgyvendinimo priemones, pagal kurias 
nustatomi vieno numerio skyrimo 
procedūros kriterijai visose susijusiose 
valstybėse narėse.

Or. it

Pagrindimas

Taikant abipusio pripažinimo procedūrą visose valstybėse narėse turėtų būti naudojamas tas 
pats autorizacijos numeris. Komisija turėtų būti atsakinga už įgyvendinimo priemonių 
priėmimą įvedant vieno numerio taisyklę.

Pakeitimas 128
Mario Pirillo, Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

72 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka 
Komisija nusprendžia, ar kompetentingos 
institucijos nurodytų priežasčių pakanka 
atsisakymui pripažinti nacionalinį 
autorizacijos liudijimą arba apribojimams 
pagrįsti.

Pasikonsultavusi su pareiškėju, 72 
straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka 
Komisija nusprendžia, ar kompetentingos 
institucijos nurodytų priežasčių pakanka 
atsisakymui pripažinti nacionalinį 
autorizacijos liudijimą arba apribojimams 
pagrįsti.

Or. it

Pagrindimas

Reglamente reikia nuostatos dėl ginčų tarp valstybių narių sprendimo termino. Manoma, kad 
trijų mėnesių laikotarpis būtų pakankamas Komisijai parengti pasiūlymą dėl sprendimo 
atsisakyti pripažinti arba apriboti autorizacijos liudijimą.
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Pakeitimas 129
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

72 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka 
Komisija nusprendžia, ar kompetentingos 
institucijos nurodytų priežasčių pakanka 
atsisakymui pripažinti nacionalinį 
autorizacijos liudijimą arba apribojimams 
pagrįsti.

72 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka 
Komisija, pasikonsultavusi su pareiškėju,
nusprendžia, ar kompetentingos institucijos 
nurodytų priežasčių pakanka atsisakymui 
pripažinti nacionalinį autorizacijos 
liudijimą arba apribojimams pagrįsti.

Or. it

Pagrindimas

Norint, kad būtų taikoma veiksminga valstybių narių ginčų sprendimo procedūra, teisiniame 
dokumente turėtų būti aiškiai nurodyti galiojantys terminai. Trys mėnesiai – tinkamas 
laikotarpis, per kurį Komisija turėtų pateikti pasiūlymą dėl sprendimo, kuriuo grindžiamas 
atsisakymas pripažinti autorizaciją ar jos apribojimų nustatymas.

Pakeitimas 130
Mario Pirillo, Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Per tris mėnesius nuo pranešimo gavimo 
Komisija parengia sprendimo pasiūlymą. 
Jei Komisija prašo Agentūros pateikti 
nuomonę pagal 30 straipsnyje nustatytą 
procedūrą, trijų mėnesių laikotarpis 
sustabdomas tol, kol Agentūra pateiks 
savo nuomonę. 

Or. it

Pagrindimas

Reglamente turėtų būti nustatomas pakankamas laiko tarpas, reikalingas valstybių narių 



AM\804998LT.doc 55/104 PE439.127v01-00

LT

ginčams išspręsti. Trys mėnesiai turėtų būti tinkamas laikotarpis, per kurį Komisija parengtų 
pasiūlymą dėl sprendimo, kuriuo grindžiamas atsisakymas suteikti autorizaciją ar jos 
apribojimų nustatymas.

Pakeitimas 131
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Per tris mėnesius nuo pranešimo gavimo 
Komisija parengia sprendimo pasiūlymą. 
Jei Komisija prašo Agentūros pateikti 
nuomonę pagal 30 straipsnyje nustatytą 
procedūrą, trijų mėnesių laikotarpis 
sustabdomas tol, kol Agentūra pateiks 
savo nuomonę. 

Or. it

Pagrindimas

Norint, kad būtų taikoma veiksminga valstybių narių ginčų sprendimo procedūra, teisiniame 
dokumente turėtų būti aiškiai nurodyti galiojantys terminai. Trys mėnesiai – tinkamas 
laikotarpis, per kurį Komisija turėtų pateikti pasiūlymą dėl sprendimo, kuriuo grindžiamas 
atsisakymas pripažinti autorizaciją ar jos apribojimų nustatymas.

Pakeitimas 132
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 9 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

72 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka 
Komisija nusprendžia, ar kompetentingos 
institucijos nurodytų priežasčių pakanka 
atsisakymui pripažinti nacionalinį 
autorizacijos liudijimą arba apribojimams 
pagrįsti.

72 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka 
Komisija, pasikonsultavusi su pareiškėju,
nusprendžia, ar kompetentingos institucijos 
nurodytų priežasčių pakanka atsisakymui 
pripažinti nacionalinį autorizacijos 
liudijimą arba apribojimams pagrįsti.

Or. it
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Pagrindimas

Norint, kad būtų taikoma veiksminga valstybių narių ginčų sprendimo procedūra, teisiniame 
dokumente turėtų būti aiškiai nurodyti galiojantys terminai. Trys mėnesiai – tinkamas 
laikotarpis, per kurį Komisija turėtų pateikti pasiūlymą dėl sprendimo, kuriuo grindžiamas 
atsisakymas pripažinti autorizaciją ar jos apribojimų nustatymas.

Pakeitimas 133
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 9 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Per tris mėnesius nuo pranešimo gavimo 
Komisija parengia sprendimo pasiūlymą. 
Jei Komisija prašo Agentūros pateikti 
nuomonę pagal 30 straipsnyje nustatytą 
procedūrą, trijų mėnesių laikotarpis 
sustabdomas tol, kol Agentūra pateiks 
savo nuomonę. 

Or. it

Pagrindimas

Norint, kad būtų taikoma veiksminga valstybių narių ginčų sprendimo procedūra, teisiniame 
dokumente turėtų būti aiškiai nurodyti galiojantys terminai. Trys mėnesiai – tinkamas 
laikotarpis, per kurį Komisija turėtų pateikti pasiūlymą dėl sprendimo, kuriuo grindžiamas 
atsisakymas pripažinti autorizaciją ar jos apribojimų nustatymas.

Pakeitimas 134
Mario Pirillo, Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

72 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka 
Komisija nusprendžia dėl siūlomo 
nacionalinio autorizacijos liudijimo sąlygų 
pritaikymo prie vietos aplinkybių. 
Atitinkamos valstybės narės kompetentinga 

72 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka 
Komisija, pasikonsultavusi su pareiškėju,
nusprendžia dėl siūlomo nacionalinio 
autorizacijos liudijimo sąlygų pritaikymo 
prie vietos aplinkybių. Atitinkamos 
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institucija nedelsdama priima visas 
reikiamas priemones tam sprendimui 
įgyvendinti.

valstybės narės kompetentinga institucija 
nedelsdama priima visas reikiamas 
priemones tam sprendimui įgyvendinti.

Or. it

Pagrindimas

Reglamente turėtų būti nustatomas pakankamas laiko tarpas, reikalingas valstybių narių 
ginčams išspręsti. Trys mėnesiai turėtų būti tinkamas laikotarpis, per kurį Komisija turėtų 
parengti pasiūlymą dėl sprendimo, kuriuo grindžiamas atsisakymas suteikti autorizaciją ar 
jos apribojimų nustatymas.

Pakeitimas 135
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

72 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka 
Komisija nusprendžia dėl siūlomo 
nacionalinio autorizacijos liudijimo sąlygų 
pritaikymo prie vietos aplinkybių. 
Atitinkamos valstybės narės kompetentinga 
institucija nedelsdama priima visas 
reikiamas priemones tam sprendimui 
įgyvendinti.

 72 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka 
Komisija, pasikonsultavusi su pareiškėju,
nusprendžia dėl siūlomo nacionalinio 
autorizacijos liudijimo sąlygų pritaikymo 
prie vietos aplinkybių. Atitinkamos 
valstybės narės kompetentinga institucija 
nedelsdama priima visas reikiamas 
priemones tam sprendimui įgyvendinti.

Or. it

Pagrindimas

Norint, kad būtų taikoma veiksminga valstybių narių nesutarimų sprendimo procedūra, 
teisiniame dokumente turėtų būti aiškiai nurodyti galiojantys terminai. Trys mėnesiai –
tinkamas laikotarpis, per kurį Komisija turėtų pateikti pasiūlymą dėl sprendimo, kuriuo 
grindžiamas atsisakymas pripažinti autorizaciją ar jos apribojimų nustatymas.
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Pakeitimas 136
Mario Pirillo, Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Per tris mėnesius nuo pranešimo gavimo 
Komisija parengia sprendimo pasiūlymą. 
Jei Komisija prašo Agentūros pateikti 
nuomonę pagal 30 straipsnyje nustatytą 
procedūrą, trijų mėnesių laikotarpis 
sustabdomas tol, kol Agentūra pateiks 
savo nuomonę. 

Or. it

Pagrindimas.

Reglamente turėtų būti nustatomas pakankamas laiko tarpas, reikalingas valstybių narių 
ginčams išspręsti. Trys mėnesiai turėtų būti tinkamas laikotarpis, per kurį Komisija turėtų 
parengti pasiūlymą dėl sprendimo, kuriuo grindžiamas atsisakymas suteikti autorizaciją ar 
jos apribojimų nustatymas.

Pakeitimas 137
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Per tris mėnesius nuo pranešimo gavimo 
Komisija parengia sprendimo pasiūlymą. 
Jei Komisija prašo Agentūros pateikti 
nuomonę pagal 30 straipsnyje nustatytą 
procedūrą, trijų mėnesių laikotarpis 
sustabdomas tol, kol Agentūra pateiks 
savo nuomonę. 

Or. it

Pagrindimas

Norint, kad būtų taikoma veiksminga valstybių narių nesutarimų sprendimo procedūra, 
teisiniame dokumente turėtų būti aiškiai nurodyti galiojantys terminai. Trys mėnesiai –
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tinkamas laikotarpis, per kurį Komisija turėtų pateikti pasiūlymą dėl sprendimo, kuriuo 
grindžiamas atsisakymas pripažinti autorizaciją ar jos apribojimų nustatymas.

Pakeitimas 138
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Bendrijos mastu gali būti autorizuojami
visi biocidiniai produktai, kurie naudojami 
labai panašiais būdais ir sąlygomis.

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

Or. it

Pagrindimas

Bendrijos autorizacijos liudijimas turėtų būti suteikiamas visoms produktų kategorijoms ir 
visiems produktams, į kurių sudėtį įeina senos veikliosios medžiagos. Viena vertus, tai labai 
sumažintų pareiškėjo ir valstybės narės administracinę naštą. Kita vertus, išplėtus šių 
nuostatų taikymą neturėtų būti pernelyg apsunkinta sistema, kadangi į I priedą įrašomų 
veikliųjų medžiagų skaičius, toliau vykdant peržiūros programą, palaipsniui mažės. ECHA 
turi atlikti pirminį visų paraiškų tvirtinimą.
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Pakeitimas 139
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Bendrijos mastu gali būti autorizuojami bet 
kokių kategorijų biocidiniai produktai:

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

Or. en

Pagrindimas

Centralizuota autorizacijos sistema turi aiškių privalumų vidaus rinkos veikimui, visose 
valstybėse narėse užtikrindama nuoseklų vertinimą ir suderintą visų reikalavimų 
įgyvendinimą, suteikdama pažangiąją patirtį ir visoje Europoje taikydama vienodus vartotojų 
apsaugos standartus. Bendrijos autorizacijos procedūra turėtų būti taikoma visoms produktų 
kategorijoms, o ne tik nedideliam produktų kiekiui (mažos rizikos biocidiniai produktai ir 
produktai su naujomis veikliosiomis medžiagomis) 

Pakeitimas 140
Mario Pirillo, Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Bendrijos autorizacijos sistemos sukūrimas yra svarbus žingsnis siekiant Europos biocidinių 
produktų rinkos suderinimo. Centralizuota autorizacijos sistema turi aiškių privalumų vidaus 
rinkos veikimui. Bendrijos autorizacijos liudijimo gavimo procedūra turėtų būti tokia pati 
kaip ir nacionalinio autorizacijos liudijimo gavimo atveju.  Turėtų ir toliau būti leidžiama 
bendrovėms, teikiančioms produktus į rinką vienoje ar keliose valstybėse narėse, teikti 
paraišką dėl autorizacijos leidimo tiesiogiai valstybėje narėje.

Pakeitimas 141
Mario Pirillo, Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Po to, kai Komisija pateiks 54 
straipsnio 4 dalyje minimą šio reglamento 
įgyvendinimo ataskaitą, ir atsižvelgiant į 
patirtį, sukauptą išduodant Bendrijos 
autorizacijos liudijimus, Komisija gali šio 
straipsnio 1 dalį papildyti kitomis 
biocidinių produktų kategorijomis. 
Tos priemonės, skirtos neesminėms šio 
reglamento nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, priimamos taikant 72 straipsnio 
4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą 
su tikrinimu.

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Bendrijos autorizacijos sistemos sukūrimas yra svarbus žingsnis siekiant Europos biocidinių 
produktų rinkos suderinimo. Centralizuota autorizacijos sistema turi aiškių privalumų vidaus 
rinkos veikimui. Bendrijos autorizacijos liudijimo gavimo procedūra turėtų būti tokia pati 
kaip ir nacionalinio autorizacijos liudijimo gavimo atveju. Turėtų ir toliau būti leidžiama 
bendrovėms, teikiančioms produktus į rinką vienoje ar keliose valstybėse narėse, teikti 
paraišką dėl autorizacijos leidimo tiesiogiai valstybėje narėje.
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Pakeitimas 142
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

34 straipsnis Išbraukta.

Paraiškos teikimas ir tvirtinimas

1. Už biocidinio produkto tiekimą rinkai 
atsakingas asmuo arba jo atstovas 
pateikia Bendrijos autorizacijos liudijimo 
paraišką Agentūrai ir praneša jai jo 
pasirinktos valstybės narės 
kompetentingos institucijos, kuri bus 
atsakinga už paraiškos vertinimą (toliau –
vertinančioji kompetentinga institucija), 
pavadinimą. 
Per vieną mėnesį nuo paraiškos gavimo 
Agentūra praneša vertinančiajai 
kompetentingai institucijai, kad paraiška 
yra prieinama Agentūros duomenų 
bazėje.
2. Per du mėnesius nuo paraiškos gavimo 
Agentūra patvirtina paraišką, jei ji 
atitinka šiuos reikalavimus: 
a) pateikta 18 straipsnyje nurodyta 
informacija;
b) sumokėtas 70 straipsnyje numatyti 
mokesčiai.
Tvirtinant paraišką nevertinama jokių 
pateiktų duomenų ar prašymo pritaikyti 
duomenų pateikimo reikalavimus 
pagrindimo kokybė ar tinkamumas.
3. Jei, Agentūros manymu, paraiška yra 
neišsami, ji informuoja pareiškėją, kokios 
papildomos informacijos trūksta, kad 
paraiška būtų patvirtinta, ir nustato 
pagrįstą terminą, iki kurio turi būti 
pateikta tokia informacija.
Per du mėnesius nuo papildomos 
informacijos gavimo Agentūra 
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nusprendžia, ar pateiktos papildomos 
informacijos užtenka paraiškai patvirtinti.
Jei pareiškėjas iki nustatyto termino 
nepateikia pareikalautos informacijos, 
Agentūra atmeta paraišką ir apie tai 
informuoja pareiškėją bei vertinančiąją 
kompetentingą instituciją. Tokiais atvejais 
pareiškėjui sugrąžinama pagal 70 
straipsnį Agentūrai sumokėto mokesčio 
dalis.
4. Agentūros sprendimai, priimti pagal 3 
dalies trečią pastraipą, gali būti 
apskundžiami vadovaujantis 67 
straipsniu.
5. Jei, tvirtindama paraišką pagal 2 dalį, 
Agentūra nusprendžia, kad ji išsami, ji 
nedelsdama apie tai informuoja 
pareiškėją ir vertinančiąją kompetentingą 
instituciją.

Or. it

Pagrindimas

Pagal naująjį 22 straipsnį paraiškų nacionaliniams ir Bendrijos autorizacijos liudijimams 
pateikimas ir tvirtinimas vykdomas taikant vienodas taisykles. Todėl 22 pradinio pasiūlymo 
straipsnis nebereikalingas.

Pakeitimas 143
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jei biocidinio produkto sudėtyje 
esančios medžiagos jau registruotos, 
atitinka Reglamentą Nr. 1907/2006 ir jas 
leidžiama naudoti biocidiniuose 
produktuose, vertinančioji kompetentinga 
institucija neatlieka papildomo vertinimo.

Or. it
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Pagrindimas

Siekiama išvengti nereikalingo darbo dubliavimosi.

Pakeitimas 144
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Gavusi vertinimo išvadas, Agentūra per
devynis mėnesius parengia ir pateikia 
Komisijai nuomonę apie biocidinio 
produkto autorizacijos liudijimo išdavimą.

3. Gavusi vertinimo išvadas, Agentūra per
tris mėnesius parengia ir pateikia Komisijai 
nuomonę apie biocidinio produkto 
autorizacijos liudijimo išdavimą.

Or. it

Pagrindimas

Devyni mėnesiai – per ilgas periodas Agentūrai parengti ir persiųsti nuomonę, pagrįstą jau 
esamu vertinančiosios kompetentingos institucijos atliktu vertinimu. Trys mėnesiai yra 
tinkamesnis laiko tarpas.

Pakeitimas 145
Mario Pirillo, Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Gavusi vertinimo išvadas, Agentūra per
devynis mėnesius parengia ir pateikia 
Komisijai nuomonę apie biocidinio 
produkto autorizacijos liudijimo išdavimą.

3. Gavusi vertinimo išvadas, Agentūra per
tris mėnesius parengia ir pateikia Komisijai 
nuomonę apie biocidinio produkto 
autorizacijos liudijimo išdavimą.

Or. it

Pagrindimas

Devyni mėnesiai yra per ilgas Agentūrai skiriamas laikotarpis, per kurį ji turi parengti ir 
persiųsti nuomonę Komisijai dėl autorizacijos liudijimo išdavimo. Trys mėnesiai yra 
tinkamesnis laiko tarpas, ypač todėl, kad Agentūra rengia nuomonę remdamasi 
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vertinančiosios kompetentingos institucijos jau atliktu vertinimu.

Pakeitimas 146
Mario Pirillo, Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Šį straipsnį reikia išbraukti, nes visų tipų biocidiniams produktams privalomas Bendrijos 
autorizacijos liudijimas.

Pakeitimas 147
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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dalies a punktą arba nacionalinio 
autorizacijos liudijimo paraišką pagal V 
skyrių.

Or. it

Pagrindimas

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

Pakeitimas 148
Mario Pirillo, Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendrijos autorizacijos liudijimo 
turėtojas arba jo atstovas likus ne mažiau 
kaip 18 mėnesių iki liudijimo galiojimo 
pabaigos pateikia Agentūrai paraišką 
pratęsti Bendrijos autorizacijos liudijimo 
galiojimą.

1. Bendrijos autorizacijos liudijimo 
turėtojas arba jo atstovas likus ne mažiau 
kaip 12 mėnesių iki liudijimo galiojimo 
pabaigos pateikia Agentūrai paraišką 
pratęsti Bendrijos autorizacijos liudijimo 
galiojimą.

Or. it

Pagrindimas

Dvylika mėnesių yra tinkamesnis laiko tarpas autorizacijos leidimui pratęsti.

Pakeitimas 149
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendrijos autorizacijos liudijimo 
turėtojas arba jo atstovas likus ne mažiau 
kaip 18 mėnesių iki liudijimo galiojimo 
pabaigos pateikia Agentūrai paraišką 
pratęsti Bendrijos autorizacijos liudijimo 
galiojimą.

1. Bendrijos autorizacijos liudijimo 
turėtojas arba jo atstovas likus ne mažiau 
kaip 12 mėnesių iki liudijimo galiojimo 
pabaigos pateikia Agentūrai paraišką 
pratęsti Bendrijos autorizacijos liudijimo 
galiojimą.
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Or. it

Pagrindimas

Jei nepateikiama naujų duomenų, kuriuos reikėtų įvertinti, 18 mėnesių laikotarpis produkto 
autorizacijos leidimui pratęsti yra pernelyg ilgas. 12 mėnesių yra tinkamesnis laiko tarpas.

Pakeitimas 150
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
VII a skirsnis (naujas) – 37 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VIIa SKIRSNIS

37a straipsnis

(1) Pirminio autorizacijos liudijimo 
turėtojas arba pirminio autorizacijos 
liudijimo paraišką teikiantis asmuo gali 
pateikti Agentūrai paraišką to paties 
biocidinio produkto antriniam 
autorizacijos liudijimui gauti.
(2) Antrinio autorizacijos liudijimo 
paraišką teikiantis asmuo kartu su 
paraiška pateikia šiuos duomenis ir 
dokumentus:
a) pirminio autorizacijos liudijimo numerį 
arba, jei teikiama pirminio autorizacijos 
liudijimo paraiška, paraiškos numerį; 
b) kokybinę ir kiekybinę produkto sudėtį 
(jį sudarančias veikliąsias ir neveikliąsias 
medžiagas), atsižvelgiant į 16 straipsnyje 
nurodytas ribines koncentracijos vertes, 
kadangi šią informaciją būtina žinoti 
norint tinkamai naudoti biocidinį 
produktą; 
c) taikytinas dozes ir naudojimo 
instrukcijas;
d) naudotojų kategorijas;
(3) Agentūra patvirtina paraišką 
laikydamasi 22 straipsnyje nurodytos 
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tvarkos.
(4) Jei Agentūra nusprendžia, kad 
paraiška išsami, laikydamasi 3 dalyje 
nurodytos tvirtinimo tvarkos ji nedelsiant 
informuoja pareiškėją ir pirminį 
autorizacijos liudijimą suteikiančią 
vertinančiąją kompetentingą instituciją 
arba, jei teikiama paraiška antriniam 
Bendrijos autorizacijos liudijimui gauti, 
Komisiją. 
(5) Jei jau išduotas pirminis autorizacijos 
liudijimas, vertinančioji kompetentinga 
institucija arba, jei prašoma išduoti 
antrinį Bendrijos autorizacijos liudijimą, 
Komisija per vieną mėnesį nuo 
patvirtinimo datos priima sprendimą dėl 
paraiškos. Jei paraiška išduoti 
autorizacijos liudijimą nagrinėjama, 
vertinančioji kompetentinga institucija 
arba, jei prašoma išduoti antrinį 
Bendrijos autorizacijos liudijimą, 
Komisija per vieną mėnesį nuo
patvirtinimo datos priima sprendimą dėl 
paraiškos. 
(6) Jei paaiškėja, kad norint patvirtinti 
biocidinio produkto tapatumą reikia 
papildomos informacijos, vertinančioji 
kompetentinga institucija arba, jei 
prašoma išduoti antrinį Bendrijos 
autorizacijos liudijimą, Komisija prašo 
pareiškėjo pateikti šią informaciją.  5 
dalyje nustatytas vieno mėnesio 
laikotarpis sustabdomas nuo prašymo 
pateikimo dienos iki tos dienos, kurią 
gaunama informacija.
(7) Kai tik vertinančioji kompetentinga 
institucija arba, jei prašoma išduoti 
antrinį Bendrijos autorizacijos liudijimą, 
Komisija patvirtina antrinį autorizacijos 
liudijimą pirminio liudijimo pagrindu, 
jam suteikiamas atskiras autorizacijos 
liudijimo numeris ir jis įtraukiamas į 
Bendrijos biocidinių produktų registrą. 
(8) Nepaisant pagal 2 dalį pateiktos 
informacijos, antriniam autorizacijos 
liudijimui galioja pirminiame 
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autorizacijos liudijime nurodytos 
biocidinio produkto tiekimo rinkai ir 
naudojimo sąlygos.  

Or. it

Pakeitimas 151
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
37 b straipsnis (naujas, antrasis VII a skirsnio straipsnis)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

37b straipsnis

(1) Papildomas autorizacijos liudijimas 
gali būti suteiktas remiantis pirminiu 
autorizacijos liudijimu.
(2) Papildomą autorizacijos liudijimą 
pageidaujantis gauti asmuo privalo siųsti 
autorizacijos liudijimo paraišką 
Agentūrai.
(3) Papildomo autorizacijos liudijimo 
paraišką teikiantis asmuo kartu su 
paraiška pateikia šiuos duomenis ir 
dokumentus:
a) pirminio autorizacijos liudijimo numerį 
arba, jei pirminio autorizacijos liudijimo 
paraiška nagrinėjama, paraiškos numerį;
b) pareiškėjo pavadinimą (arba vardą, 
pavardę) ir adresą;
c) autorizacijos liudijimo turėtojo raštišką 
sutikimą; 
d) kokybinę ir kiekybinę produkto sudėtį 
(jį sudarančias veikliąsias ir neveikliąsias 
medžiagas), atsižvelgiant į 16 straipsnyje 
nurodytas ribines koncentracijos vertes, 
kadangi šią informaciją būtina žinoti 
norint tinkamai naudoti biocidinį 
produktą; 
e) taikytinas dozes ir naudojimo 
instrukcijas;
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f) naudotojų kategorijas; 
(4) Agentūra patvirtina paraišką 
laikydamasi 22 straipsnyje nustatytos 
tvarkos.
(5) Jei Agentūra nusprendžia, kad 
paraiška išsami, laikydamasi 4 dalyje 
nurodytos tvirtinimo tvarkos ji nedelsiant 
informuoja pareiškėją ir pirminį 
autorizacijos liudijimą suteikiančią 
vertinančiąją kompetentingą instituciją 
arba, jei teikiama paraiška antriniam 
Bendrijos autorizacijos liudijimui gauti, 
Komisiją. 
(6) Jei jau išduotas pirminis autorizacijos 
liudijimas, vertinančioji kompetentinga 
institucija arba, jei prašoma išduoti 
papildomą Bendrijos autorizacijos 
liudijimą, Komisija per vieną mėnesį nuo 
patvirtinimo datos priima sprendimą dėl 
paraiškos. Jei paraiška išduoti 
autorizacijos liudijimą nagrinėjama, 
vertinančioji kompetentinga institucija 
arba, jei prašoma išduoti papildomą 
Bendrijos autorizacijos liudijimą, 
Komisija per vieną mėnesį nuo 
patvirtinimo datos priima sprendimą dėl 
paraiškos. 
(7) Jei paaiškėja, kad norint patvirtinti 
biocidinio produkto tapatumą reikia 
papildomos informacijos, vertinančioji 
kompetentinga institucija arba, jei 
prašoma išduoti papildomą Bendrijos 
autorizacijos liudijimą, Komisija prašo 
pareiškėjo pateikti šią informaciją. 5 
dalyje nustatytas vieno mėnesio 
laikotarpis sustabdomas nuo prašymo 
pateikimo dienos iki tos dienos, kurią 
gaunama informacija.
(8) Kai tik vertinančioji kompetentinga 
institucija arba, jei prašoma išduoti 
papildomą Bendrijos autorizacijos 
liudijimą, Komisija patvirtina papildomą 
pirminį autorizacijos liudijimą, jam 
suteikiamas atskiras autorizacijos 
liudijimo numeris ir jis įtraukiamas į 
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Bendrijos biocidinių produktų registrą.
(9) Nepaisant pagal 3 dalį pateiktos 
informacijos, papildomam autorizacijos 
liudijimui galioja pirminiame 
autorizacijos liudijime nurodytos 
biocidinio produkto tiekimo rinkai ir 
naudojimo sąlygos.   

Or. it

Pakeitimas 152
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) veikliosios medžiagos kilmės ar 
sudėties pokyčiai.

Or. it

Pagrindimas

Reikėtų pranešti apie biocidiniame produkte naudotos veikliosios medžiagos kilmės 
pasikeitimą, nes tai gali turėti poveikį produkto saugumui.

Pakeitimas 153
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Pirminio autorizacijos liudijimo 
panaikinimas ar keitimas taikomas šiuo 
autorizacijos leidimu pagrįstiems 
antriniams ir papildomiems autorizacijos 
liudijimams. 

Or. it
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Pakeitimas 154
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionalinį autorizacijos liudijimą 
išdavusi kompetentinga institucija arba, jei 
išduotas Bendrijos autorizacijos 
liudijimas, Komisija panaikina 
autorizacijos liudijimą tokio liudijimo 
turėtojo argumentuotu prašymu. Jei 
prašoma panaikinti Bendrijos autorizacijos 
liudijimą, paraiška teikiama Agentūrai.

Autorizacijos liudijimą išdavusi 
kompetentinga institucija panaikina 
autorizacijos liudijimą tokio liudijimo 
turėtojo argumentuotu prašymu. Jei 
prašoma panaikinti Bendrijos antrinį ar 
papildomą autorizacijos liudijimą, paraiška 
teikiama Agentūrai.

Or. it

Pakeitimas 155
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Pirminės autorizacijos liudijimo 
keitimas šio liudijimo turėtojo prašymu 
taikomas šiuo autorizacijos liudijimu 
pagrįstiems antriniams ir papildomiems 
autorizacijos liudijimams.

Or. it
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Pakeitimas 156
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios straipsnio pirmoje pastraipoje minimi 
kriterijai ir tvarka grindžiami, tačiau 
neišimtinai, šiais principais, kuriems buvo 
nustatyta supaprastinta pranešimo 
procedūra:
a) administraciniai autorizacijos liudijimo 
pakeitimai;
b) biocidinio produkto pakeitimai, kiek 
leidžiama pagal esamą autorizuotą 
apibrėžiamąją sudėtį; 
c) naujo biocidinio produkto pateikimas 
rinkai pagal esamą autorizuotą 
apibrėžiamąją sudėtį; 
d)  biocidinio produkto pakeitimai, kurie 
nepalankiai nepakeičia rizikos lygio ar 
produkto efektyvumo. 

Or. it

Pakeitimas 157
Mario Pirillo, Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teikiant paraišką pateikiama visa 
informacija, būtina siekiant įrodyti, kad 
biocidinis produktas yra iš esmės
identiškas pamatiniam produktui, kaip 
apibrėžta 3 dalyje.

Teikiant paraišką pateikiama visa 
informacija, būtina siekiant įrodyti, kad 
biocidinis produktas yra identiškas 
pamatiniam produktui, kaip apibrėžta 3 
dalyje.

Or. it
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Pagrindimas

Lygiagreti prekyba turėtų apsiriboti produktais, kurių techninės specifikacijos ir veikliųjų 
medžiagų sudėtis bei bendri formuliantai yra tie patys. 

Pakeitimas 158
Mario Pirillo, Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

a) jame esančios veikliosios medžiagos 
šaltinis, tai yra gamintojas ir gamybos 
vieta, yra tie patys; 

a) jį pagamino ta pati bendrovė ar viena iš 
jos dukterinių įmonių arba jis buvo 
pagamintas pagal licenciją, laikantis to 
paties gamybos proceso; 

b) juose yra tų pačių arba panašių 
neveikliųjų medžiagų, o jų formuliacijos 
tipai yra tie patys arba panašūs;

b) juose yra tų pačių techninių savybių, 
veikliųjų medžiagų ir jų formuliacijos tipai 
yra tie patys;

c) galimas neigiamas poveikis šių produktų 
saugai žmonių ar gyvūnų sveikatos arba 
aplinkos atžvilgiu yra toks pats arba 
lygiavertis.

c) jų sudėtyje esantys bendri formuliantai 
ir jo pakuotės formatas, medžiagos ir 
forma bei galimas neigiamas poveikis šių 
produktų saugai žmonių ar gyvūnų 
sveikatos arba aplinkos atžvilgiu yra toks 
pats arba lygiavertis.

Or. it

Pagrindimas

Lygiagreti prekyba turėtų apsiriboti produktais, kurių techninės specifikacijos ir veikliųjų 
medžiagų sudėtis bei bendri formuliantai yra tie patys.
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Pakeitimas 159
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 4 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) produkte esančių veikliųjų medžiagų 
registracijos numeris ir 50 straipsnio 
reikalavimus atitinkantis atitinkamo 
pareiškėjo sutikimas pagal šio reglamento 
II skyrių. 

Or. it

Pagrindimas

Prašyme dėl lygiavertės prekybos leidimo turi būti nurodytas ir veikliųjų medžiagų 
registracijos numeris.

Pakeitimas 160
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) autorizacijos liudijimo turėtojo 
pavadinimas (arba vardas, pavardė) ir 
adresas kilmės valstybėje narėje;

c) autorizacijos liudijimo turėtojo 
pavadinimas (arba vardas, pavardė) ir 
adresas kilmės valstybėje narėje bei 50 
straipsnio reikalavimus atitinkantis 
autorizacijos liudijimo turėtojo sutikimas;

Or. it

Pagrindimas

Prašyme dėl lygiavertės prekybos leidimo turi būti pateikta informacija ir apie sutikimą, kaip 
nurodyta 50 straipsnyje.
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Pakeitimas 161
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nukrypstant nuo 15 straipsnio nuostatų, 
atlikti eksperimentą arba bandymą, kurį 
atliekant rinkai tiekiamas neautorizuotas 
biocidinis produktas arba veiklioji 
medžiaga, skirta naudoti išskirtinai tik 
biocidiniame produkte, tyrimo ar plėtros 
tikslais galima, tik jei tai yra mokslinis 
tyrimas bei plėtra arba produkto ir 
technologinis tyrimas bei plėtra ir 
laikomasi antroje ir trečioje pastraipoje 
nustatytų sąlygų.

1. Nukrypstant nuo 15 straipsnio nuostatų, 
atlikti eksperimentą arba bandymą, kurį 
atliekant rinkai tiekiamas neautorizuotas 
biocidinis produktas arba veiklioji 
medžiaga, skirta naudoti išskirtinai tik 
biocidiniame produkte, tyrimo ar plėtros, 
įskaitant į produktą ir procesą orientuotą 
tyrimų ir plėtros veiklą, tikslais galima, tik 
jei tai yra mokslinis tyrimas bei plėtra arba 
produkto ir technologinis tyrimas bei plėtra 
ir laikomasi antroje ir trečioje pastraipoje 
nustatytų sąlygų. 

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

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

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

Pakeitimas 162
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) visų veikliųjų medžiagų, kurios 
naudotos gaminiams ar medžiagoms 
apdoroti arba kurių įdėta į gaminius ar 
medžiagas, jei reikia, ir veikliųjų 
medžiagų, kurias, kaip numatyta, 
normaliomis ir numatomomis naudojimo 
sąlygomis išleis į aplinką apdorotas 
gaminys ar medžiaga, pavadinimai;

Or. it

Pagrindimas

Naudojant biocidinį produktą siekiama apsaugoti ir pagerinti apdorotą gaminį. Daugeliu 
atvejų apdoroto gaminio tikslas nėra išleisti biocidinę veikliąją medžiagą. Informacija apie 
biocidinį produktą ir biocidinę veikliąją medžiagą vartotojams nesuteikia tinkamos 
informacijos apie saugumą tais atvejais, kai nenumatoma, kad apdorotas gaminys ar 
medžiaga išleis į aplinką veikliąją medžiagą ar biocidinį produktą. 

Pakeitimas 163
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) visų veikliųjų medžiagų, kurios naudotos 
gaminiams ar medžiagoms apdoroti arba 
kurių įdėta į gaminius ar medžiagas, 
pavadinimai, jei tik galima, naudojant tą 
pačią nomenklatūrą, prireikus ir visų 
aktyviųjų medžiagų, kurias ketinama pagal 
įprastas arba numatomas sąlygas panaudoti 
iš apdorotų gaminių arba medžiagų 
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pavadinimai, išskyrus tuos atvejus, kai pagal 
šiam sektoriui būdingus teisės aktus jau yra 
ženklinimo reikalavimai arba alternatyvios 
informacijos pateikimo reikalavimų 
priemonės; 

Or. en

Pagrindimas

Apdorotų gaminių ir medžiagų ženklinimo nuostatos neturėtų reikalauti nereikalingos 
informacijos ir neturėtų persidengti su jau esančiais šio sektoriaus teisės aktų reikalavimais. 
Visada būtina atsižvelgti į galiojančius sektoriaus teisės aktus ir jų informacijos reikalavimus 
(pvz., ženklinimas, Saugos duomenų lapai.)  Pavyzdžiui, pagal Ploviklių direktyvos 
tarptautinę kosmetikos ingredientų nomenklatūrą (angl. INCI) konservantas privalo būti 
paženklintas ant bendrojo naudojimo  produkto ir apie tai įrašyta Pramoninių ir institucinių 
produktų SDS.  Todėl nebereikia jokių papildomų ženklinimo reikalavimų.

Pakeitimas 164
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it
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Pakeitimas 165
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalis b punktas

Siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Dėl apdorotų gaminių ir medžiagų ženklinimo nuostatų neturėtų atsirasti reikalavimai dėl 
nereikalingos informacijos ir šios nuostatos bei pagal sektoriaus teisės aktus nustatyti 
reikalavimai neturėtų kartotis. Reikėtų visuomet atsižvelgti į esamus sektoriams taikomus 
teisės aktus ir jų reikalavimus dėl informacijos (pvz., ženklinimas, saugos duomenų lapai). 
Pavyzdžiui, pagal Ploviklių direktyvą konservanto INCI pavadinimas turi būti pažymėtas ant 
produktų visuomenei ir turėtų būti nurodytas institucinių ir pramoninių produktų saugos 
duomenų lape.   Visi kiti papildomi ženklinimo reikalavimai yra nereikalingi.

Pakeitimas 166
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 167
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalies c punktas 

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Apdorotų gaminių ir medžiagų ženklinimo nuostatos neturėtų reikalauti nereikalingos 
informacijos ir neturėtų persidengti su jau esančiais šio sektoriaus teisės aktų reikalavimais.
Visada būtina atsižvelgti į galiojančius sektoriaus teisės aktus ir jų informacijos reikalavimus 
(pvz., ženklinimas, Saugos duomenų lapai.) Pavyzdžiui, pagal Ploviklių direktyvos 
tarptautinę kosmetikos ingredientų nomenklatūrą (angl. INCI)konservantas privalo būti 
paženklintas ant bendrojo naudojimo  produkto ir apie tai įrašyta Pramoninių ir institucinių 
produktų SDS. Todėl nebereikia jokių papildomų ženklinimo reikalavimų.

Pakeitimas 168
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 169
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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Or. it

Pagrindimas

Naudojant biocidinį produktą siekiama apsaugoti ir pagerinti apdorotą gaminį. Daugeliu 
atvejų apdoroto gaminio tikslas nėra išleisti biocidinę veikliąją medžiagą. Informacija apie 
biocidinį produktą ir biocidinę veikliąją medžiagą vartotojams nesuteikia tinkamos 
informacijos apie saugumą tais atvejais, kai nenumatoma, kad apdorotas gaminys ar 
medžiaga išleis į aplinką veikliąją medžiagą ar biocidinį produktą.

Pakeitimas 170
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) visos biocidinio produkto, jei reikia, ir 
veikliųjų medžiagų, kurias, kaip 
numatyta, normaliomis ir numatomomis 
naudojimo sąlygomis išleis į aplinką 
apdorotas gaminys ar medžiaga,
autorizacijos liudijime įrašytos 
pavojingumo ar atsargumo frazės.

Or. it

Pagrindimas

Naudojant biocidinį produktą siekiama apsaugoti ir pagerinti apdorotą gaminį. Daugeliu 
atvejų apdoroto gaminio tikslas nėra išleisti biocidinę veikliąją medžiagą. Informacija apie 
biocidinį produktą ir biocidinę veikliąją medžiagą vartotojams nesuteikia tinkamos 
informacijos apie saugumą tais atvejais, kai nenumatoma, kad apdorotas gaminys ar 
medžiaga išleis į aplinką veikliąją medžiagą ar biocidinį produktą. 

Pakeitimas 171
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 pastraipos

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Etiketė yra aiškiai matoma, lengvai 
perskaitoma ir pakankamai patvari.

Etiketė yra aiškiai matoma, lengvai 
perskaitoma, pakankamai patvari ir



PE439.127v01-00 82/104 AM\804998LT.doc

LT

spausdinama ant apdorotos medžiagos ar 
gaminio pakuotės, naudojimo instrukcijų 
ar garantijos.

Jei būtina dėl apdoroto gaminio ar 
medžiagos dydžio arba funkcinės 
paskirties, etiketė spausdinama ant 
apdoroto gaminio ar medžiagos pakuotės, 
naudojimo instrukcijų ar garantijos.

Or. it

Pagrindimas

Naudojant biocidinį produktą siekiama apsaugoti ir pagerinti apdorotą gaminį. Daugeliu 
atvejų apdoroto gaminio tikslas nėra išleisti biocidinę veikliąją medžiagą. Informacija apie 
biocidinį produktą ir biocidinę veikliąją medžiagą vartotojams nesuteikia tinkamos 
informacijos apie saugumą tais atvejais, kai nenumatoma, kad apdorotas gaminys ar 
medžiaga išleis į aplinką veikliąją medžiagą ar biocidinį produktą. 

Pakeitimas 172
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalies d punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Apdorotų gaminių ir medžiagų ženklinimo nuostatos neturėtų reikalauti nereikalingos 
informacijos ir neturėtų persidengti su jau esančiais šio sektoriaus teisės aktų reikalavimais.
Visada būtina atsižvelgti į galiojančius sektoriaus teisės aktus ir jų informacijos reikalavimus 
(pvz., ženklinimas, Saugos duomenų lapai.) Pavyzdžiui, pagal Ploviklių direktyvos 
tarptautinę kosmetikos ingredientų nomenklatūrą (angl. INCI)konservantas privalo būti 
paženklintas ant bendrojo naudojimo  produkto ir apie tai įrašyta Pramoninių ir institucinių 
produktų SDS. Todėl nebereikia jokių papildomų ženklinimo reikalavimų.
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Pakeitimas 173
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) tik apdorotiems gaminiams ir jei 
prireikia – visos biocidinio produkto 
autorizacijos liudijime įrašytos 
pavojingumo ar atsargumo frazės.

Or. it

Pakeitimas 174
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Etiketė yra aiškiai matoma, lengvai 
perskaitoma ir pakankamai patvari.

Etiketė yra aiškiai matoma, lengvai 
perskaitoma, pakankamai patvari ir 
parengta valstybės narės, į kurios rinką 
bus pateikti apdoroti gaminiai ar 
medžiagos, valstybine ar viena iš 
valstybinių kalbų.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti patikslinta, kad apdoroti gaminiai ir medžiagos, kaip ir kiti produktai, visuomet 
turėtų būti ženklinami valstybės narės, į kurio rinką ketinama pateikti produktą, valstybine 
kalba arba kalbomis. (Pranešėjas pakeitė savo siūlomą 37 pakeitimą, atsižvelgdamas į tai, 
kad kai kurios valstybės narės turi keletą valstybių kalbų).
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Pakeitimas 175
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Asmuo, atsakingas už apdorotų 
gaminių ir medžiagų pateikimą rinkai, 
turi turėti autorizacijos liudijimo turėtojo 
išduotą sertifikatą visiems biocidiniams 
produktams, kurie buvo naudoti 
apdorojant gaminį ar medžiagas arba 
kurie buvo įterpti į gaminius ar 
medžiagas.

Or. it

Pagrindimas

Asmuo, teikiantis biocidais apdorotus gaminius ar medžiagas rinkai, turėtų turėti sertifikatą, 
kuriame būtų išvardyti visi gaminant gaminius ar medžiagas naudoti biocidai.

Pakeitimas 176
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) paskesnis pareiškėjas turi pirmojo 
pareiškėjo raštišką sutikimą naudotis ta 
informacija, 

a) paskesnis pareiškėjas turi raštišką 
sutikimą, pateiktą tokia forma, kaip 
reikalaijama pagal 50 straipsnį; 

Or. it

Pagrindimas

Pirmasis pareiškėjas nebūtinai yra duomenų savininkas. Turi būti numatyti ir atvejai, kai 
antrasis pareiškėjas ar bendrovė tampa bendru duomenų savininku dėl pasidalijimo ar 
bendro duomenų surinkimo.
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Pakeitimas 177
Aldo Patriciello

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) paskesnis pareiškėjas taip pat yra 
duomenų turėtojas.

Or. it

Pagrindimas

Pirmasis pareiškėjas nebūtinai yra duomenų savininkas. Turi būti numatyti ir atvejai, kai 
antrasis pareiškėjas ar bendrovė tampa bendru duomenų savininku dėl pasidalijimo ar 
bendro duomenų surinkimo.

Pakeitimas 178
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 2 dalyje nurodytą sąrašą Agentūra įrašo 
į Duomenų apie biocidus mainų registrą.

4. Visas 2 dalyje nurodyto sąrašo 
informacijos dalis, pažymėtas unikaliu 
kodu, Agentūra įrašo į Duomenų apie 
biocidus mainų registrą, įskaitant visą 
identifikavimo informaciją ir informaciją, 
susijusią su pirmojo pareiškėjo ir 
duomenų savininko (-ų) tapatybe.

Or. it

Pagrindimas

Registre turi būti pateiktos visos sąraše esančios informacijos dalys ir dokumentai. 
Pageidautina kiekvieną atsiųstą dokumentą pažymėti numeriu, kad būtų išvengta painiavos, 
kai atsiunčiami panašūs studijų pavadinimai ar panašių pavadinimų studijų pataisymai. Taip 
pat turėtų būti nurodyta sąsaja su duomenų savininku, kad būtų užtikrinta, jog laikomasi 
nuosavybės teisių.
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Pakeitimas 179
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal Direktyvą 98/8/EB arba pagal šį 
straipsnį saugoma informacija arba 
informacija, kurios apsaugos laikotarpis 
pasibaigė pagal Direktyvą 98/8/EB arba 
pagal šį straipsnį, dar kartą nebesaugoma.

Kiekvienam dokumentui pažymima 
atskira jo pateikimo data su unikaliu 
kodu, kaip nurodyta 48 straipsnio 4 
dalyje.

Or. it

Pagrindimas

Direktyvoje 98/8/EB nėra aiškiai nurodyta duomenų apsaugos reikalavimų. Dokumentų 
rinkinio pateikimo data nebūtinai turi būti visos informacijos pateikimo data. Todėl kaskart 
pateikiant duomenis turi būti pažymėta data.

Pakeitimas 180
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nukrypstant nuo 2 dalies pirmos 
pastraipos, informacijos, pateiktos 
valstybei narei, laikantis nacionalinės 
sistemos reikalavimų arba biocidinių 
produktų tvirtinimo tvarkos, prieš tą 
informaciją pateikiant pagal Direktyvos 
98/8/EB arba šio reglamento 
reikalavimus, apsaugos laikotarpis 
baigiasi tada, kai baigiasi likęs pagal 
nacionalines taisykles nustatytas 
laikotarpis arba 2014 m. gegužės 14 d., 
priklausomai nuo to, kuri data ankstesnė, 
nebent tokia informacija buvo gauta po 
2000 m. gegužės 14 d.

Išbraukta.

Or. it
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Pagrindimas

Nors šiuo straipsniu patobulinamos biocidų produktų direktyvos (BPD) nuostatos dėl 
duomenų apsaugos, nėra pagrindo atskirti naujus ir esamus duomenis. Nacionalinės 
teisėkūros sistemos apima tik mažą BPD rinkos dalį ir, nors tokios sistemos egzistuoja, kai 
kurios valstybės narės iš tiesų jų netaiko. Be to, panaikinant šį atskyrimą BPD nuostatos 
labiau atitiks REACH direktyvos nuostatas.

Pakeitimas 181
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sutikimo atšaukimas nepasibaigus jo 
galiojimo laikotarpiui neturi įtakos 
pasinaudojant tuo sutikimu išduoto
autorizacijos liudijimo galiojimui.

2. Sutikimo atšaukimas nepasibaigus jo 
galiojimo laikotarpiui autorizacijos
liudijimą, išduotą atitinkamo sutikimo 
pagrindu, padaro negaliojančiu, jei per 
keturis mėnesius autorizacijos liudijimo
turėtojas nepateikia kito sutikimo dėl 
lygiavertės veikliosios medžiagos.

Or. it

Pagrindimas

Sutikimai paprastai išduodami nemokamai ir yra susiję su tiekimo susitarimais. Kai 
susitarimai pažeidžiami, pvz., tiekiant alternatyvias medžiagas, leidžiant atšaukti sutikimus 
siekiama apsaugoti duomenų savininko investicijas. Siekiant apsaugoti naudotojus 
numatomas laikotarpis, per kurį galima įteisinti produkto autorizacijos liudijimą siekiant 
gauti naują sutikimą.

Pakeitimas 182
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei teikiant ankstesnę paraišką jau pateikti 
tokių bandymų ar tyrimų duomenys, 
kompetentinga institucija arba Agentūra 

Jei teikiant ankstesnę paraišką jau pateikti 
tokių bandymų ar tyrimų duomenys, 
kompetentinga institucija arba Agentūra 
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nedelsdama numatomam pareiškėjui 
praneša informacijos savininko pavadinimą
(arba vardą, pavardę) ir kontaktinius 
duomenis.

nedelsdama patikrina techninį 
lygiavertiškumą atsižvelgdama į šaltinį, su 
kuriuo palyginama. Jei techninio 
lygiavertiškumo patikrinimo rezultatai 
teigiami, kompetentinga institucija arba 
Agentūra nedelsdama numatomam 
pareiškėjui praneša informacijos savininko 
pavadinimą (arba vardą, pavardę) ir 
kontaktinius duomenis.

Or. it

Pagrindimas

Prieš tai, kai bus padalyti studijų duomenys, turėtų būti atitinkamai patikrintas techninis 
lygiavertiškimas. Priešingu atveju, neįmanoma nustatyti, ar turimi duomenys taikomi 
paskesniam pareiškėjui.

Pakeitimas 183
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei nepavyksta susitarti per du mėnesius 
nuo prašymo pateikimo pagal 51 straipsnio 
2 dalį, numatomas pareiškėjas
nedelsdamas apie tai informuoja Agentūrą
ir informacijos savininką. Per du mėnesius 
nuo tos dienos, kai Agentūrai pranešta, jog 
nepavyko susitarti, Agentūra numatomam 
pareiškėjui suteikia teisę daryti nuorodą į 
bandymus ar tyrimus, kurių reikmėms 
atliekami bandymai su stuburiniais 
gyvūnais. Nacionaliniai teismai
nusprendžia, kokią proporcingą sąnaudų 
dalį numatomas pareiškėjas turi sumokėti 
duomenų savininkui.

3. Jei nepavyksta susitarti per du mėnesius 
nuo prašymo pateikimo pagal 51 straipsnio 
2 dalį, duomenų savininkas ar numatomas 
pareiškėjas nedelsdami apie tai informuoja 
Agentūrą. Per du mėnesius nuo tos dienos, 
kai Agentūrai pranešta, jog nepavyko 
susitarti, Agentūra numatomam pareiškėjui 
suteikia teisę daryti nuorodą į bandymus ar 
tyrimus, kurių reikmėms atliekami 
bandymai su stuburiniais gyvūnais.
Arbitražo įstaiga nusprendžia, kokią 
proporcingą visų su informacijos rinkimu 
ir naudojimu susijusią sąnaudų dalį,
numatomas pareiškėjas turi sumokėti 
duomenų savininkui.

Or. it
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Pagrindimas

Jei neįmanoma pasiekti abiejų šalių susitarimo, t. y. tarp informacijos savininko ir numatomo 
pareiškėjo, jie turėtų apie tai pranešti Agentūrai. Siekiant užtikrinti, kad būtų suderintai 
atliekamas privalomas duomenų pasidalijimas ES lygmeniu, Komisija turėtų įsteigti arbitražo 
instituciją. Informacijos rinkimas ir naudojimas gali apimti pasirengimą studijoms, prašymo 
suteikti autorizacijos liudijimą ir ekspertų išlaidas.

Pakeitimas 184
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei jau buvo išduotas biocidinio 
produkto autorizacijos liudijimas pagal 15, 
25 ar 28 straipsnius, o visi 49 straipsniu 
nustatyti duomenų apsaugos laikotarpiai 
jau yra pasibaigę, gaunančioji 
kompetentinga institucija arba Agentūra 
gali sutikti, kad paskesnis autorizacijos 
liudijimo prašantis pareiškėjas darytų 
nuorodą į pirmojo pareiškėjo pateiktus 
duomenis, jei paskesnis pareiškėjas gali 
įrodyti, jog biocidinis produktas yra 
panašus į pirmiau autorizuotąjį, o jame 
esančios veikliosios medžiagos yra 
techniniu atžvilgiu lygiavertės pirmiau 
autorizuoto biocidinio produkto 
veikliosioms medžiagoms, įskaitant jų 
grynį ir priemaišų pobūdį.

1. Jei jau buvo išduotas biocidinio 
produkto autorizacijos liudijimas pagal 15, 
25 ar 28 straipsnius, o visi 49 straipsniu 
nustatyti duomenų apsaugos laikotarpiai 
jau yra pasibaigę, gaunančioji 
kompetentinga institucija arba Agentūra 
gali sutikti, kad paskesnis autorizacijos 
liudijimo prašantis pareiškėjas darytų 
nuorodą į pirmojo pareiškėjo pateiktus 
duomenis, jei 49 straipsniu nustatyti 
duomenų apsaugos laikotarpiai dar nėra 
pasibaigę, gaunančioji kompetentinga 
institucija arba Agentūra gali susitarti, 
kad paskesnis autorizacijos liudijimo 
prašantis pareiškėjas pasidalytų pirmojo 
pareiškėjo pateiktais duomenimis 
laikantis 52 straipsnio nuostatų, jei 
paskesnis pareiškėjas abiem atvejais gali 
įrodyti, jog biocidinis produktas yra 
panašus į pirmiau autorizuotąjį, o jame 
esančios veikliosios medžiagos yra 
techniniu atžvilgiu lygiavertės pirmiau 
autorizuoto biocidinio produkto 
veikliosioms medžiagoms, įskaitant jų 
grynį ir priemaišų pobūdį.

Or. it
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Pagrindimas

Jei pareiškėjas nori pasidalyti duomenimis, turi būti įrodytas panašumas ir techninis 
lygiavertiškumas, net jei ir duomenų apsaugos laikotarpis dar nepasibaigęs.

Pakeitimas 185
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Vėliausiai praėjus 2 metams po šio 
reglamento įsigaliojimo, Komisija pateikia 
pranešimą dėl nanoaktyvių ir 
nanobiocidinių medžiagų keliamo 
pavojaus, gresiančio žmonių sveikatai ir 
aplinkai, vertinimo ir dėl specialių 
priemonių, kurių derėtų imtis šio 
pavojaus atžvilgiu.

Or. fr

Pagrindimas

Nanobiociodinės medžiagos patenka į reglamento taikymo sritį. Tačiau apie šių medžiagų 
poveikį sveikatai ir aplinkai šiandien dar mažai žinoma. Būtina skubiai pradėti tyrimus, 
kuriais būtų siekiama įvertinti šį poveikį bei prireikus numatyti specialias priemones.

Pakeitimas 186
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Vėliausiai praėjus 2 metams po šio 
reglamento įsigaliojimo, Komisija pateikia 
pranešimą dėl nanoaktyvių ir 
nanobiocidinių medžiagų keliamo 
pavojaus, gresiančio žmonių sveikatai ir 
aplinkai, vertinimo ir dėl specialių 
priemonių, kurių derėtų imtis šio
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pavojaus atžvilgiu.

Or. fr

Pagrindimas

Nanobiociodinės medžiagos patenka į reglamento taikymo sritį. Tačiau apie šių medžiagų 
poveikį sveikatai ir aplinkai šiandien dar mažai žinoma. Būtina skubiai pradėti tyrimus, 
kuriais būtų siekiama įvertinti šį poveikį bei prireikus numatyti specialias priemones.

Pakeitimas 187
Mario Pirillo, Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Laikoma, kad atitinkamo asmens 
komercinių interesų apsaugai kenkia šios 
informacijos atskleidimas:

2. Laikoma, kad atitinkamo asmens 
komercinių interesų apsaugai kenkia šios 
informacijos atskleidimas ir ši informacija 
negali būtų viešai atskleista:

a) išsami informacija apie visą biocidinio 
produkto sudėtį;

a) išsami informacija apie visą biocidinio 
produkto sudėtį;

b) informacija apie tikslią cheminės 
medžiagos ar mišinio paskirtį, funkciją ir 
naudojimą; 

b) informacija apie tikslią cheminės 
medžiagos ar mišinio paskirtį, funkciją ir 
naudojimą; 

c) informacija apie tikslų pagamintos ar 
tiektos rinkai cheminės medžiagos ar 
mišinio kiekį tonomis;

c) informacija apie tikslų pagamintos ar 
tiektos rinkai cheminės medžiagos ar 
mišinio kiekį tonomis;

d) veikliosios medžiagos gamintojo ir 
asmens, atsakingo už biocidinio produkto 
tiekimą rinkai ryšys arba asmens, atsakingo 
už biocidinio produkto tiekimą rinkai ir to 
produkto platintojų ryšys.

d) veikliosios medžiagos gamintojo ir 
asmens, atsakingo už biocidinio produkto 
tiekimą rinkai ryšys arba asmens, atsakingo 
už biocidinio produkto tiekimą rinkai ir to 
produkto platintojų ryšys;

da) veikliųjų medžiagų gamintojai 
(pavadinimai ir adresai, įskaitant 
gamybos vietą);
db) biocidinio produkto gamybos vieta;
dc) autorizacijos liudijimo išdavimo ir 
galiojimo pabaigos datos;
dd) dozės ir naudojimo instrukcijos.
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Or. it

Pagrindimas

Informacija, kuri turi būtų laikoma konfidencialia, nes yra prekybos požiūriu slapta, turėtų 
taip pat apimti autorizacijos liudijimo išdavimo ir galiojimo pabaigos datas; dozes ir 
naudojimo instrukcijas, taip pat biocidinio produkto ar veikliosios medžiagos gamybos vietą.

Pakeitimas 188
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
Articolo 55 – paragrafo 3

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Bet kuris asmuo, Agentūrai arba 
kompetentingoms institucijoms pagal šį 
reglamentą teikiantis su veikliąja medžiaga 
susijusią informaciją gali paprašyti 56 
straipsnio 2 dalyje nurodytos informacijos 
neatskleisti ir pagrįsti, kodėl informacijos 
atskleidimas galėtų pakenkti jo ar kurios 
nors kitos suinteresuotosios šalies 
komerciniams interesams.

3. Bet kuris asmuo, Agentūrai arba 
kompetentingoms institucijoms pagal šį 
reglamentą teikiantis su veikliąja medžiaga 
arba biocidiniu produktu susijusią 
informaciją gali paprašyti 56 straipsnio 
2 dalyje nurodytos informacijos 
neatskleisti ir pagrįsti, kodėl informacijos 
atskleidimas galėtų pakenkti jo ar kurios 
nors kitos suinteresuotosios šalies 
komerciniams interesams.

Or. it

Pagrindimas

Šis straipsnis turėtų būti taikomas ne tik veikliosioms medžiagoms, bet ir biocidiniams 
produktams.

Pakeitimas 189
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) laikantis Reglamento (EB) 
Nr. 1272/2008 24 straipsnio, šio straipsnio 
1 dalies a punkte nurodytų cheminių 
medžiagų pavadinimas pagal IUPAC 

Išbraukta.
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nomenklatūrą, kai tos medžiagos 
naudojamos tik vienu ar keliais toliau 
nurodytais atvejais,:

i) vykdant mokslinį tyrimą ir plėtrą;

ii) vykdant produkto ir technologinį 
tyrimą bei plėtrą.

Or. it

Pagrindimas

Informacija apie mokslinius tyrimus ir taikomąją veiklą turėtų likti konfidencialia.

Pakeitimas 190
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ženklinama neklaidinančiomis 
etiketėmis, o jose niekada neturi būti 
nuorodų „mažos rizikos biocidinis 
produktas“, „netoksiškas“, 
„nekenksmingas“ ir panašių užrašų. Be to, 
etiketėje turi būti aiškiai ir neištrinamai 
pateikiama tokia informacija: 

2. Ženklinama neklaidinančiomis 
etiketėmis ir jose niekada neturi būti 
nuorodų „netoksiškas“, „nekenksmingas“ 
ir panašių užrašų. Be to, etiketėje turi būti 
aiškiai ir neištrinamai pateikiama tokia 
informacija: 

Or. it

Pagrindimas

Reikėtų paskatinti visus, kurie rinkai teikia mažos rizikos produktus, ir tai turi būti tinkamai 
nurodyta. 
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Pakeitimas 191
Mario Pirillo, Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) naudojimo instrukcija ir dozės
metriniais vienetais kiekvienai 
autorizacijos liudijime numatytai 
paskirčiai;

e) naudojimo instrukcija ir dozės, 
išreikštos prasmingu ir naudotojams 
suprantamu būdu, kiekvienai autorizacijos 
liudijime numatytai paskirčiai;

Or. it

Pagrindimas

Dozės, išreikštos metriniais vienetais, nėra suprantamos nei naudotojams, nei 
profesionalams, ir todėl vartotojams jas sunku suprasti. Dozės turėtų būti išreikštos etiketėje 
prasmingu ir galutiniam vartotojui suprantamu būdu.

Pakeitimas 192
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės gali reikalauti, kad jų 
nacionalinei rinkai tiekiami biocidiniai 
produktai būtų ženklinami etiketėmis jų 
valstybine kalba arba kalbomis.

3. Valstybės narės reikalauja, kad jų 
nacionalinei rinkai tiekiami biocidiniai 
produktai būtų ženklinami etiketėmis jų 
valstybine kalba arba kalbomis.

Or. en

Pagrindimas

Apskritai produktai visuomet turėtų būti ženklinami valstybės narės, į kurios rinką ketinama 
teikti produktą, valstybine kalba arba kalbomis. (Pranešėjas pakeitė savo siūlomą 39 
pakeitimą, atsižvelgdamas į tai, kad kai kurios valstybės narės turi keletą valstybių kalbų).
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Pakeitimas 193
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Biocidiniai produktai, kurių sudėtyje 
yra nanomedžiagų arba kurie buvo 
pagaminti, naudojant nanotechnologiją, 
aiškiai apie tai paženklinami.

Or. en

Pagrindimas

Nanobiociodinės medžiagos patenka į reglamento taikymo sritį. Tačiau apie šių medžiagų 
poveikį sveikatai ir aplinkai šiandien dar mažai žinoma. Vartotojai aiei tai privalo būti 
informuojami.

Pakeitimas 194
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Biocidiniai produktai, kurių sudėtyje 
yra nanomedžiagų arba kurie buvo 
pagaminti, naudojant nanotechnologiją, 
aiškiai apie tai paženklinami.

Or. en

Pagrindimas

Nanobiociodinės medžiagos patenka į reglamento taikymo sritį. Tačiau apie šių medžiagų 
poveikį sveikatai ir aplinkai šiandien dar mažai žinoma. Vartotojai apie tai privalo būti 
informuojami.
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Pakeitimas 195
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Biocidinio produkto reklama neturi būti 
klaidinanti dėl produkto keliamos rizikos 
žmonių sveikatai arba aplinkai. Biocidinio 
produkto reklamoje niekuomet negalima 
minėti žodžių „mažos rizikos produktas“,
„netoksiškas“, „nekenksmingas“ ar kitų 
panašių nuorodų.

3. Biocidinio produkto reklama neturi būti 
klaidinanti dėl produkto keliamos rizikos 
žmonių sveikatai arba aplinkai. Biocidinio 
produkto reklamoje niekuomet negalima 
minėti žodžių „netoksiškas“, 
„nekenksmingas“ ar kitų panašių nuorodų.

Or. it

Pagrindimas

Reikėtų paskatinti visus, kurie rinkai teikia mažos rizikos produktus, ir tai turi būti tinkamai 
nurodyta. 

Pakeitimas 196
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kaip 
apibrėžta Rekomendacijoje 2003/361/EB 
dėl labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių 
apibrėžimo, nustatomas mažesnis 
mokestis;

a) mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kaip 
apibrėžta Rekomendacijoje 2003/361/EB 
dėl labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių 
apibrėžimo, nustatomas mažesnis 
mokestis; tai jokiu būdu nekeičia 
vertinančios kompetentingos institucijos 
atsakomybės už tinkamo vertinimo 
atlikimą pagal šį reglamentą; 

Or. it

Pagrindimas

Mokesčiai turėtų atitikti prašomą darbą. Taigi, savavališkas metinis mokestis nėra priimtinas, 
ir mokesčiai turėtų būti mokami tik kai tai iš tiesų reikalinga.



AM\804998LT.doc 97/104 PE439.127v01-00

LT

Pakeitimas 197
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) asmenys, tiekiantys rinkai biocidinius 
produktus, moka metinį mokestį;  

d) mokestis taikomas tik tada, kai tai iš 
tiesų reikalinga, ir nustatant mokesčių 
struktūrą ir dydį atsižvelgiama į darbą, 
kurį turi padaryti Agentūra ir 
kompetentingos institucijos pagal šį 
reglamentą, o mokesčio dydis turi būti 
toks, kad užtikrintų, jog iš mokesčių bei iš 
kitų šaltinių Agentūros gaunamų pajamų 
pagal šį reglamentą pakaktų suteiktų 
paslaugų išlaidoms padengti.

Or. it

Pagrindimas

Mokesčiai turėtų atitikti prašomą darbą. Taigi, savavališkas metinis mokestis nėra priimtinas, 
ir mokesčiai turėtų būti mokami tik kai tai iš tiesų reikalinga.

Pakeitimas 198
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) nustatant mokesčių struktūrą ir dydį 
atsižvelgiama į darbą, kurį turi padaryti 
Agentūra ir kompetentingos institucijos 
pagal šį reglamentą, ir mokesčio dydis turi 
būti toks, kad užtikrintų, jog iš mokesčių 
bei iš kitų šaltinių Agentūros gaunamų 
pajamų pagal šį reglamentą pakaktų 
suteiktų paslaugų išlaidoms padengti.

Išbraukta.

Or. it
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Pagrindimas

Mokesčiai turėtų atitikti prašomą darbą. Taigi, savavališkas metinis mokestis nėra priimtinas, 
ir mokesčiai turėtų būti mokami tik kai tai iš tiesų reikalinga.

Pakeitimas 199
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija toliau tęsia senų veikliųjų 
medžiagų sistemingo tyrimo darbo 
programą, pradėtą pagal Direktyvos 
98/8/EB 16 straipsnio 2 dalį, ir pabaigia ją 
iki 2014 m. gegužės 14 d. Komisija gali 
priimti su darbo programos vykdymu 
susijusias įgyvendinimo taisykles ir 
nustatyti konkrečias atitinkamas 
kompetentingų institucijų ir programos 
dalyvių teises bei pareigas. Tos priemonės, 
skirtos neesminėms šio reglamento 
nuostatoms iš dalies keisti jį papildant, 
priimamos taikant 72 straipsnio 4 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

1. Komisija toliau tęsia senų veikliųjų 
medžiagų sistemingo tyrimo darbo 
programą, pradėtą pagal Direktyvos 
98/8/EB 16 straipsnio 2 dalį, ir pabaigia ją 
iki 2018 m. gruodžio 31 d. Komisija gali 
priimti su darbo programos vykdymu 
susijusias įgyvendinimo taisykles ir 
nustatyti konkrečias atitinkamas 
kompetentingų institucijų ir programos 
dalyvių teises bei pareigas. Tos priemonės, 
skirtos neesminėms šio reglamento 
nuostatoms iš dalies keisti jį papildant, 
priimamos taikant 72 straipsnio 4 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Or. it

Pakeitimas 200
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kol vykdoma darbo programa, Komisija 
72 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka 
nusprendžia, kad veiklioji medžiaga 
įrašoma į šio reglamento I priedą ir kokio 
yra tokio įrašo sąlygos, arba, jei 4 
straipsnio reikalavimai netenkinami arba 
per nustatytą laikotarpį nepateikta 

Išbraukta.
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reikiamos informacijos ir duomenų, kad 
ta veiklioji medžiaga neįrašoma į šio 
reglamento I priedą. Sprendime 
nurodoma, kada įsigalioja įrašas I priede.

Or. it

Pakeitimas 201
Mario Pirillo, Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pagrindimas

Turėtų būti nurodytas laikotarpis, per kurį turi įsigalioti Komisijos sprendimas.

Pakeitimas 202
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei biocidinio produkto autorizacijos 
liudijimo paraiška nepateikiama pagal 

Jei biocidinio produkto autorizacijos 
liudijimo paraiška nepateikiama pagal 
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antros pastraipos nuostatą, biocidinis 
produktas, praėjus šešiems mėnesiams nuo 
įrašo įsigaliojimo, rinkai nebetiekiamas. 
Esamas biocidinių produktų, kurių 
autorizacijos liudijimo paraiška nepateikta 
pagal antros pastraipos nuostatą, atsargas 
leidžiama šalinti, sandėliuoti ir naudoti 
aštuoniolika mėnesių nuo įrašo 
įsigaliojimo datos.

antros pastraipos nuostatą, biocidinis 
produktas nuo įrašo įsigaliojimo datos 
rinkai nebetiekiamas. Esamas biocidinių 
produktų, kurių autorizacijos liudijimo 
paraiška nepateikta pagal antros pastraipos 
nuostatą, atsargas leidžiama šalinti, 
sandėliuoti ir naudoti šešis mėnesius nuo 
įrašo įsigaliojimo datos.

Or. it

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama nustatyti trumpesnius laikotarpius, nes biocidinio produkto tolesni 
naudotojai turėtų žinoti savo pareigas ir veikliųjų medžiagų peržiūros padėtį.

Pakeitimas 203
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

82 straipsnis Išbraukta.

Su maistu skirtoms liestis medžiagoms 
taikomos pereinamojo laikotarpio 

priemonės

1. Biocidinių produktų, kurie yra su 
maistu skirtos liestis medžiagos ir kurie 
buvo tiekiami rinkai [OL: įrašykite 85 
straipsnio pirmoje pastraipoje nurodytą 
datą] autorizacijos liudijimų paraiškos 
pateikiamos vėliausiai 2017 m. sausio 1 d.

Su maistu skirtos liestis medžiagos, kurios 
buvo tiekiamos rinkai [OL: įrašykite 85 
straipsnio pirmoje pastraipoje nurodytą 
datą] ir kurių autorizacijos liudijimų 
paraiškos pateiktos pagal 1 dalį, gali būti 
toliau tiekiamos rinkai iki priimamas 
sprendimas išduoti jų autorizacijos 
liudijimą arba jo neišduoti. Jei priimamas 
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sprendimas neišduoti tokio biocidinio 
produkto tiekimo rinkai autorizacijos 
liudijimo, toks biocidinis produktas 
praėjus šešiems mėnesiams nuo tokio 
sprendimo priėmimo rinkai 
nebetiekiamas.

Su maistu skirtos liestis medžiagos, kurios 
buvo tiekiamos rinkai [OL: įrašykite 85 
straipsnio pirmoje pastraipoje nurodytą 
datą] ir kurių autorizacijos liudijimo 
paraiška nepateikta pagal 1 dalį, gali būti 
tiekiamos rinkai dar šešis mėnesius po 1 
dalyje nurodytos datos. 
2. Esamas biocidinių produktų, kurių 
naudojimo pagal šią paskirtį autorizacijos 
liudijimų kompetentinga institucija ar 
Komisija neišdavė, atsargas leidžiama 
šalinti, sandėliuoti ir naudoti dar dvylika 
mėnesių po sprendimo, nurodyto 1 dalies 
antroje pastraipoje, priėmimo datos arba 
dvylika mėnesių po 1 dalies trečioje 
pastraipoje nurodytos datos, atsižvelgiant į 
tai, kuri data yra vėlesnė.

Or. it

Pagrindimas

Medžiagoms, kurios liečiasi su maistu, jau taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004. 
Medžiagos, kurios liečiasi su maistu, neturėtų patekti į pasiūlymo taikymo sritį, nes tai lemtų 
dvigubą vertinimą ir reglamentavimą. Jei paaiškėjo, kad yra trūkumų, juos reikėtų spręsti 
keičiant Reglamentą dėl medžiagų, kurios liečiasi su maistu.
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Pakeitimas 204
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo 2014 m. sausio 1 d. visi esamos 
veikliosios medžiagos, pateiktos rinkai 
naudoti biocidiniuose produktuose, 
gamintojai pateikia Agentūrai prašymą 
šią medžiagą įtraukti į I priedą. 
Kompetentingos institucijos pagal 54 
straipsnio 1 dalį atlieka oficialią kontrolę.

Or. it

Pagrindimas

Tik sistemoje dalyvaujančioms bendrovėms turėtų būti leista gaminti ir pateikti į rinką 
naudojimui biocidiniuose produktuose skirtas veikliąsias medžiagas. Tinkama veikliųjų 
medžiagų rinkos priežiūra – tai geriausias kovos su piktnaudžiautojais būdas. Turėtų būti 
reikalaujama, kad valstybės narės nustatytų, kurių biocidinių produktų esama jų rinkoje ir ar 
veikliosios medžiagos gamintojas pateikė bylą pagal I priedą bei imtis atitinkamų veiksmų. 

Pakeitimas 205
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingos institucijos imasi 
reikalingų veiksmų pagal 54 straipsnio 
2 dalį.

Or. it

Pagrindimas

Tik sistemoje dalyvaujančioms bendrovėms turėtų būti leista gaminti ir pateikti į rinką 
naudojimui biocidiniuose produktuose skirtas veikliąsias medžiagas. Tinkama veikliųjų 
medžiagų rinkos priežiūra – tai geriausias kovos su piktnaudžiautojais būdas. Turėtų būti 
reikalaujama, kad valstybės narės nustatytų, kurių biocidinių produktų esama jų rinkoje ir ar 
veikliosios medžiagos gamintojas pateikė bylą pagal I priedą, bei imtųsi atitinkamų veiksmų. 
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Pakeitimas 206
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 antrašės 2.2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.2. Išsami kokybinė ir kiekybinė 
informacija apie biocidinio produkto 
sudėtį, pvz., veiklioji medžiaga (-os), 
priemaišos, priedai, inertinės sudėtinės 
dalys

2.2. Išsami kokybinė ir kiekybinė 
informacija apie biocidinio produkto 
sudėtį, pvz., veiklioji (-iosios) medžiaga (-
os), priemaišos, priedai, inertinės sudėtinės 
dalys, atsižvelgiant į 16 straipsnyje 
numatytas ribines koncentracijos vertes

Or. it

Pagrindimas

Siekiama suderinti su 16 straipsnio 2 a ir 2b dalių (naujų) pakeitimais. 

Pakeitimas 207
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Siekiant sumažinti bandymų su 
gyvūnais skaičių, informacija, kiek 
įmanoma, imama iš esamų duomenų. 
Visų pirma, taikomos Direktyvos 
1999/45/EB ir Reglamento (EB) Nr. 
1272/2008 nuostatos.

Or. it

Pagrindimas

Siekiama išvengti nereikalingų bandymų su gyvūnais. 
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Pakeitimas 208
Bill Newton Dunn

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 4 pagrindinė grupė 20 produktų tipas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20 produktų tipas. - 20 produktų tipas. Maisto ir pašarų 
dezinfekantai
Produktai, skirti dezinfekuoti maisto ir 
pašarų atsargas nuo kenksmingų 
organizmų.  

Or. en

Pagrindimas

Būtina išlaikyti biocidinį 20 produktų tipą („ Maisto arba pašarų atsargų antiseptikai“), 
tačiau būtina pakeiti jo sąvoką, nes šie biocidiniai produktai nėra antiseptikai, o 
dezinfekantai. Pavyzdžiui, pašarai, kuriuos dezinfekuoja dėl žmonių patogenų (pvz., nuo 
salmonelių)neatitinka pašarų priedų reglamentų reikalavimų. Jie taip pat neveikia kaip 
konservantai, kurie saugo pašarus nuo gedimo. Todėl šiuo produktus turime laikyti 
dezinfekavimo produktais.


