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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Biocidinių produktų rinka ir teisinis reguliavimas

Europos biocidinių produktų rinkos apyvarta siekia apytiksliai 890 mln. eurų per metus. Tai 
sudaro apie 27 proc. pasaulinės rinkos. Maždaug 25 proc. Europos rinkos sutelkta trijų 
stambių bendrovių rankose. Todėl būtina užtikrinti stambių bendrovių ir mažų ir vidutinio 
dydžio įmonių (MVĮ) interesų pusiausvyrą.

Remiantis Direktyva 98/8/EB, pagal kurios nuostatas šiuo metu reglamentuojamas šis 
sektorius, siekta dvejopo tikslo – gerinti aplinkos ir sveikatos apsaugą. Joje taip pat nustatyta 
abišalio nacionalinės autorizacijos procedūrų pripažinimo sistema siekiant užtikrinti 
biocidinių produktų judėjimą vidaus rinkoje. Tačiau įvairios problemos, su kuriomis susidurta 
per dešimtmetę šios direktyvos galiojimo istoriją (pvz., pernelyg didelės sąnaudos, taikomi 
draudimai, delsimas suteikti autorizacijos leidimą, skirtingose valstybėse narėse galiojantys 
nevienodi paraiškų vertinimo terminai), lėmė tai, kad vadovaujantis dabartiniu teisiniu 
pagrindu patvirtinta tik viena veiklioji medžiaga, o artimiausioje ateityje nesitikima nieko 
geresnio.

Europos Komisija siūlo naują reglamentą, skirtą procedūroms racionalizuoti ir rinkos veiklai 
pagerinti. Pagrindiniai aspektai, be kita ko, yra šie: laisvai pasirenkama centralizuota 
vadinamųjų mažos rizikos biocidinių produktų autorizacijos procedūra, patobulintos abišalio 
pripažinimo procedūros, suderinta mokesčių už nacionalinius autorizacijos leidimus sistema ir 
biocidiniais produktais apdorotų gaminių reglamentavimas. 

Nuomonės referentas išties teigiamai vertina Komisijos siūlymus ir daugeliu atžvilgiu pritaria 
siūlomoms priemonėms, ypač tam, kad ypatingas dėmesys skirtas siekiui mažinti su 
autorizacijos procesu susijusią naštą. Tačiau svarbu užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į įvairių 
suinteresuotųjų šalių reikmes, todėl toliau pateikiama keletas pasiūlymų.

Siūlomi pakeitimai

Išplėstinė centralizuota autorizacijos procedūra

Nuomonės referentas palankiai vertina siūlymą numatyti gamintojams skirtos centralizuotos 
veikliųjų medžiagų ir biocidinių produktų autorizacijos procedūros galimybę. Panašu, kad dėl 
dabartinės mažos rizikos biocidinio produkto apibrėžties ši procedūra varžoma įtraukiant labai 
siauros kategorijos produktus, taigi nuomonės referentas rekomenduoja iš dalies papildyti šią 
kategoriją. Be to, reglamento persvarstymo data turėtų būti perkelta iš 2023 m. į 2016 m., kad 
būtų galima apsvarstyti ir centralizuotą autorizacijos procedūrą ir, jeigu ji veiksmingai 
taikoma, galimai ją papildyti.

Pagalba mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms

Sektoriuje, kuriame dominuoja keli stambūs pramonės gamintojai, MVĮ turėtų būti teikiama 
didesnė pagalba. Dėl šios priežasties MVĮ turi būti atleistos nuo metinio mokesčio už 
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biocidinių produktų pateikimą į rinką. Be to, valstybės narės turėtų steigti pagalbos tarnybas, 
kurios papildytų rekomendacinius Europos cheminių medžiagų agentūros (angl. ECHA) 
dokumentus. 

Terminų racionalizavimas

Kad pramonės atstovai galėtų planuoti ateičiai, kur įmanoma, pasiūlyme turėtų būti nurodyti 
laiko terminai. Turėtų būti nustatyti skirtingų dokumentų vertinimo etapų terminai. Jei yra 
pagrindo, terminai turėtų būti sutrumpinti siekiant užtikrinti kuo veiksmingesnį autorizacijos 
procesą. 

Mokslinių tyrimų ir plėtros skatinimas

Šis sektoriaus itin svarbus aplinkos ir sveikatos apsaugai, todėl turėtų būti labiau skatinami su 
juo susiję moksliniai tyrimai ir plėtra. Pasiūlyme pažymima, kad norint atlikti eksperimentus 
ar bandymus, kurių metu į aplinką gali būti išskirti neautorizuoti biocidiniai produktai, būtina 
gauti nacionalinį autorizacijos liudijimą. Šiuo atveju turėtų būti taikoma paprastesnė 
pranešimo procedūra, pagal kurią kompetentingoji institucija ir toliau galėtų nustatyti 
griežtesnes sąlygas, tačiau tokiu atveju nebūtų privaloma apsunkinanti autorizacija. 

Apibrėžiamoji sudėtis

Nuomonės referentas, siekdamas veiksmingumo, siūlo skirti apibrėžiamosios sudėties 
autorizacijos administracinius, smulkius ir didesnius pakeitimus. Administraciniai pakeitimai 
galėtų būti svarstomi pagal supaprastintą pranešimo procedūrą. Smulkūs pakeitimai galėtų 
būti įvertinti per sutrumpintą vertinimo laikotarpį. Didesnių pakeitimų vertinimo laikotarpis 
galėtų proprocingai atitikti pasiūlyto pakeitimo mastą. Be to, nuomonės referentas, siekdamas 
padėti gamintojams, rekomenduoja suteikti vieną autorizacijos liudijimo numerį visiems tos 
sudėties biocidiniams produktams.

Išbraukimo kriterijai

Kai tai susiję su išbraukimo kriterijais, nuomonės referentas laikosi nuomonės, kad tam tikros 
veikliosios medžiagos tipo produktų (4 ir 14–19) išbraukimas iš bendro pobūdžio 
autorizacijos bandymų nebūtinas ir pernelyg griežtas. Remiantis kriterijais turėtų būti 
įmanoma įvertinti visų tipų produktus. Tai, kad šie produktai uždraudžiami remiantis augalų 
apsaugos teisės aktais, nepateisina paties draudimo (su nedidelėmis išimtimis) pagal biocidų 
teisės aktus, kadangi pesticidai ir biocidai naudojami skirtingai. Skiriasi ir jų poveikio 
lygmuo. 

Kalbos reikalavimai

Paraiškas produktų autorizacijos leidimui gauti ir produkto etiketes turėtų būti reikalaujama 
rengti tik viena oficialia susijusios valstybės narės kalba (jeigu jų esama daugiau). Taip 
sektorius išvengtų papildomos naštos.

PAKEITIMAI
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Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
31 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31a) Valstybės narės, siekdamos padėti 
pareiškėjams, visų pirma, MVĮ, vykdyti 
pagal šį reglamentą nustatytus 
reikalavimus, be reglamento vykdymo 
rekomendacinių dokumentų, kuriuos 
teikia Agentūra, turėtų papildomai įsteigti 
nacionalines pagalbos tarnybas.

Or. en

Pakeitimas 2

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ta) administracinis pakeitimas –
išskirtinai administracinio pobūdžio 
esamo autorizacijos liudijimo pakeitimas, 
nesusijęs su pakartotiniu rizikos, kuri 
keliama visuomenės sveikatai ar aplinkai 
arba produkto veiksmingumui, vertinimu;

Or. en

Pagrindimas

Būtina apibrėžti galimų esamo autorizuoto biocidinio produkto pakeitimų tipus.
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Pakeitimas 3

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

tb) smulkus pakeitimas – esamo 
autorizacijos liudijimo pakeitimas, kuris 
negali būti laikomas administraciniu, 
kadangi būtina atlikti nedidelį pakartotinį 
rizikos, kuri keliama visuomenės sveikatai 
ar aplinkai ir (arba) produkto 
veiksmingumui, įvertinimą, ir dėl kurio 
nedaromas neigiamas poveikis rizkos, 
kuri keliama visuomenės sveikatai ar 
aplinkai ir produkto veiksmingumui, 
mastui;

Or. en

Pagrindimas

Būtina apibrėžti galimų esamo autorizuoto biocidinio produkto pakeitimų tipus.

Pakeitimas 4

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

tc) didesnis pakeitimas – esamo 
autorizacijos liudijimo pakeitimas, kuris 
negali būti laikomas administraciniu ar 
smulkiu pakeitimu;

Or. en

Pagrindimas

Būtina apibrėžti galimų esamo autorizuoto biocidinio produkto pakeitimų tipus.
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Pakeitimas 5

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ua) MVĮ – mažos ir vidutinio dydžio 
įmonės, kaip apibrėžta 2003 m. 
gegužės 6 d. Komisijos rekomendacijoje 
2003/361/EB dėl labai mažų, mažų ir 
vidutinio dydžio įmonių apibrėžties1;
______________
1 OL L 124, 2003 5 20, p. 36.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis, pvz., Cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų 
(angl. REACH) reglamentu, geriau atskirai apibrėžti MVĮ.

Pakeitimas 6

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. en

Pagrindimas

Mokslinis konkretaus tipo produktų (4 ir 14–19) diskriminavimo pagrindimas neaiškus ir, 
panašu, kad arbitralinis, taigi nepagrįstai nusitaikyta į šio konkretaus tipo produktus.
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Pakeitimas 7

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 
nustatytomis naudojimo sąlygomis yra 
labai mažas, ypač, jei produktas 
naudojamas uždarosiose sistemose arba 
griežtai kontroliuojamomis sąlygomis;

Or. en

Pagrindimas

Biocidiniai produktai turėtų būti naudojami tik remiantis etiketėje pateiktomis nuorodomis, 
kurios pagrįstos leistiną riziką ir veiksmingumą apibūdinančiuose dokumentuose. 

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 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. 

4. Jei, Agentūros manymu, paraiška yra 
neišsami, ji informuoja pareiškėją, kokios 
papildomos informacijos trūksta, kad 
paraiška būtų patvirtinta, ir nustato 
daugiausia dviejų mėnesių terminą, iki 
kurio turi būti pateikta tokia informacija. 

Or. en

Pagrindimas

Būtina nustatyti dokumentų pateikimo terminą, kuris turi būti kuo trumpesnis, kad būtų 
galima greitai pereiti prie vertinimo procedūros. 
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei įvertinus dokumentų rinkinį 
paaiškėja, kad norint įvertinti veikliąją 
medžiagą reikia papildomos informacijos, 
vertinančioji kompetentinga institucija 
paprašo pareiškėjo pateikti tokios 
papildomos informacijos per tam tikrą 
laikotarpį ir apie tai informuoja Agentūrą. 

2. Jei įvertinus dokumentų rinkinį 
paaiškėja, kad norint įvertinti veikliąją 
medžiagą reikia papildomos informacijos, 
vertinančioji kompetentinga institucija 
paprašo pareiškėjo pateikti tokios 
papildomos informacijos per tam tikrą 
šešių mėnesių neviršijantį laikotarpį.
Išskirtinėmis aplinkybėmis ir pateikus 
tinkamą pagrindimą šis laikotarpis gali 
būti pratęstas dar šešiems mėnesiams. 
Vertinančioji kompetentinga institucija
apie tai informuoja Agentūrą. 

Or. en

Pagrindimas

Patirtis rodo, kad vertinimo procedūros užbaigimas gali trukti nepagrįstai ilgai. Todėl 
siekiant išvengti ilgo laukimo, dėl kurio procedūra gali bereikalingai užsitęsti, labai svarbu 
nustatyti tinkamą terminą. Nustačius šį terminą pareiškėjui taip pat būtų užtikrinta kiek 
aiškesnė padėtis ir nurodyta galima maksimali šios procedūros trukmė. 

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 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. 

4. Jei, Agentūros manymu, paraiška yra 
neišsami, ji informuoja pareiškėją, kokios 
papildomos informacijos trūksta, kad 
paraiška būtų patvirtinta, ir nustato 
daugiausia dviejų mėnesių terminą, iki 
kurio turi būti pateikta tokia informacija. 

Or. en
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Pagrindimas

Būtina nustatyti dokumentų pateikimo terminą, kuris turi būti kuo trumpesnis, kad būtų 
galima greitai pereiti prie vertinimo procedūros. 

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija gali konsultuotis su Agentūra 
bet kuriais moksliniais ar techniniais 
klausimais, susijusiais su veikliosios 
medžiagos įrašo I priede peržiūra. 
Agentūra per devynis mėnesius nuo 
prašymo gavimo parengia ir pateikia 
Komisijai savo nuomonę.

2. Komisija gali konsultuotis su Agentūra 
bet kuriais moksliniais ar techniniais 
klausimais, susijusiais su veikliosios 
medžiagos įrašo I priede peržiūra. 
Agentūra per šešis mėnesius nuo prašymo 
gavimo parengia ir pateikia Komisijai savo 
nuomonę.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama nuoseklumo, kadangi visur kitur šiame pasiūlyme siūlomas šešių 
mėnesių terminas, per kurį Agentūra turi parengti nuomonę Komisijos prašymu. 

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

a) kiekvienos aplinkos terpės atžvilgiu 
galima nustatyti prognozuojamos 
koncentracijos aplinkoje (PKA) ir 
prognozuojamos poveikio nesukeliančios 
koncentracijos (PPNK) santykį ir tas 
santykis yra ne didesnis kaip 0,1;

a) biocidinis produktas nepriskiriamas 
žmogaus sveikatai ar aplinkai 
pavojingoms medžiagoms, kaip nustatyta 
Reglamente (EB) Nr. 1272/2008;

b) bet kokio poveikio žmonių sveikatai 
atveju paveikimo riba (nepastebėto 

b) biocidinių produktų klasifikacija 
nesusijusi su signaliniu žodžiu 
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neigiamo poveikio dydžio (NNPD) ir 
medžiagos, kuria veikiama, 
koncentracijos santykis) yra didesnė negu 
1,000.

„pavojinga“ ant etikėtės, kurį 
reikalaujama nurodyti pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 1272/2008; įprastinėmis ir pagal 
galimybes nuspėjamomis produkto 
naudojimo sąlygomis, kai nenaudojama 
asmeninė apsauginė įranga, tenkinami 
16 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktų 
reikalavimai;

c) biocidinio produkto sudėtyje esanti 
veiklioji medžiaga ar keletas jų veikia taip, 
kad įprastinėmis ar pagal galimybes 
nuspėjamomis naudojimo sąlygomis jų 
poveikis nedidelis, o visais kitais produkto 
naudojimo ciklo etapais jis naudojamas 
vadovaujaantis griežtai 
kontroliuojamomis sąlygomis.

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

2. Tačiau biocidinis produktas nelaikomas 
mažos rizikos biocidiniu produktu, jei jo 
sudėtyje esama veikliųjų medžiagų ar 
probleminių medžiagų, kurios:

a) jame yra viena ar daugiau veikliųjų 
medžiagų, kurios atitinka kriterijus, kad 
būtų priskiriamos patvarioms, biologiškai 
besikaupiančioms ir toksiškoms (PBT) 
arba labai patvarioms ir labai biologiškai 
besikaupiančioms (vPvB) cheminėms 
medžiagoms, nustatytus Reglamento (EB) 
Nr. 1907/2006 XIII priede;

a) atitinka kriterijus, kad būtų priskiriamos 
patvarioms, biologiškai besikaupiančioms 
ir toksiškoms (PBT) arba labai patvarioms 
ir labai biologiškai besikaupiančioms 
(vPvB) cheminėms medžiagoms, 
nustatytus Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 
XIII priede;

b) jame yra viena ar daugiau veikliųjų 
medžiagų, laikomų endokrininę sistemą 
ardančiomis medžiagomis,

b) vadinamos endokrininę sistemą 
ardančiomis medžiagomis remiantis 
Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 
57 straipsnio f punkto nuostatomis;

c) jame yra viena ar daugiau veikliųjų 
medžiagų, kurios pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1272/2008 priskiriamos arba atitinka 
kriterijus, kad būtų priskiriamos kuriai nors 
iš šių kategorijų:

c) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 
priskiriamos arba atitinka kriterijus, kad 
būtų priskiriamos kuriai nors iš šių 
kategorijų:

i) kancerogeniška;

ii) mutageniška;
iii) neurotoksiška;

iv) imunotoksiška;

i) kancerogeniška;

ii) mutageniška;
iii) neurotoxic;

iv) imunotoksiška;
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v) toksiškai veikia reprodukciją;
vi) jautrinanti.

v) toksiškai veikia reprodukciją;
vi) jautrinanti.

2. Nepaisant 1 dalies, biocidinis produktas 
laikomas mažos rizikos biocidiniu 
produktu, jei jį naudojant įprastomis 
sąlygomis sąlytis su veikliąją medžiaga 
yra labai mažas, ir produktas tvarkomas 
griežtai kontroliuojamomis sąlygomis 
visose kituose jo būvio ciklo etapuose.
3.  Turi būti įrodoma, kad naudojant 
mažos rizikos biocidinį produktą tikimybė, 
kad tikslinės rūšys taps jam atsparios, yra 
nedidelė.
4. Be Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 
15 straipsnio 2 dalyje nurodytų veikliųjų 
medžiagų, veikliosios medžiagos, 
pagamintos ar importuotos naudoti tik 
mažos rizikos biocidiniuose produktuose, 
kuriuos leista tiekti rinkai pagal 
15 straipsnį, laikomos įregistruotomis, o jų 
registracija gamybos ar importo tikslais 
siekiant naudoti jas mažos rizikos 
biocidiniuose produktuose laikoma baigta, 
taigi jos atitinka to reglamento 
II antraštinės dalies 1 ir 5 skyrių 
reikalavimus.

4. Be Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 
15 straipsnio 2 dalyje nurodytų veikliųjų 
medžiagų, veikliosios medžiagos, 
pagamintos ar importuotos naudoti tik 
mažos rizikos biocidiniuose produktuose, 
kuriuos leista tiekti rinkai pagal 
15 straipsnį, laikomos įregistruotomis, o jų 
registracija gamybos ar importo tikslais 
siekiant naudoti jas mažos rizikos 
biocidiniuose produktuose laikoma baigta, 
taigi jos atitinka to reglamento 
II antraštinės dalies 1 ir 5 skyrių 
reikalavimus.

Or. enPagrindimas

Komisija siūlo pernelyg siaurą mažos rizikos biocidinių produktų apibrėžtį, taigi 
centralizuota procedūra gali būt taikoma labai ribotais atvejais. Todėl apibrėžtis papildyta 
siekiant, kad daugiau produktų galėtų būti taikoma Bendrijos autorizacijos sistema, o 
Europos cheminių medžiagų agentūra (angl. ECHA) nebūtų jau iš pat pradžių užversta 
daugybe biocidinių produktų. Sąlygos tam galėtų būti sudarytos vėlesniu etapu, anksčiau 
(2016 m.) persvarsčius procedūrą siekiant, kad ji būtų taikoma visiems produktams.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Sudarius galimybę reikalauti vertimo raštu į daugiau negu vieną kalbą (kai atitinkamoje 
valstybėje narėje galioja daugiau negu viena kalba), pareiškėjas būtų apkrautas nereikalinga 
finansine ir administracine našta. 

Pakeitimas 14

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) leidžiamas šio pamatinio biocidinio 
produkto sudėties pokytis, išreikštas 
sumažinta veikliosios medžiagos ar keleto 
jų procentine dalimi ir (arba) neveikliųjų 
medžiagų procentinės dalies pakeitimu
kituose tos pačios apibrėžiamosios sudėties 
biocidiniuose produktuose;

Or. en

Pagrindimas

3 dalies b punktas turi būti visapusiškai suderintas su 16 straipsnio 6 dalimi: 
„Apibrėžiamosios sudėties atveju gali būti leidžiama sumažinti veikliosios medžiagos 
pamatiniame biocidiniame produkte procentinę dalį“. Taigi ši galimybė turėtų būti atspindėta 
ir autorizacijos liudijimo turinyje.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Apibrėžiamosios sudėties atveju 
visiems tos pačios sudėtiems biocidiniams 
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produktams taikomas vienas autorizacijos 
liudijimo numeris.

Or. en

Pagrindimas

Būtina nauja dalis, skirta patikslinti, kad autorizavus sudėtį visiems tos sudėties produktams 
bus suteiktas vienas autorizacijos liudijimo numeris. Šiuo metu toks patikslinimas į pasiūlymą 
dėl Biocidinių produktų reglamentą neįtrauktas.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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. 

2. Jei gaunančioji kompetentinga institucija 
mano, kad paraiška yra neišsami, ji 
informuoja pareiškėją, kokios papildomos 
informacijos trūksta, kad paraiška būtų 
patvirtinta, ir nustato daugiausia vieno 
mėnesio terminą, iki kurio turi būti pateikta 
tokia informacija. 

Or. en

Pagrindimas

Būtina nustatyti dokumentų pateikimo terminą, kuris turi būti kuo trumpesnis, kad būtų 
galima greitai pereiti prie vertinimo procedūros.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei paaiškėja, kad norint išsamiai 
įvertinti paraišką reikia papildomos 
informacijos, gaunančioji kompetentinga 
institucija paprašo pareiškėjo tokią 
informaciją pateikti. 1 dalyje nustatytas 
dvylikos mėnesių laikotarpis sustabdomas 
nuo tokio prašymo pateikimo dienos iki tos 

3. Jei paaiškėja, kad norint išsamiai 
įvertinti paraišką reikia papildomos 
informacijos, gaunančioji kompetentinga 
institucija paprašo pareiškėjo tokią 
informaciją pateikti per nustatytą 
laikotarpį, kuris negali viršyti šešių 
mėnesių. Išskirtinėmis aplinkybėmis ir 
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dienos, kurią gaunama informacija. pateikus tinkamą pagrindimą šis 
laikotarpis gali būti pratęstas dar šešiems 
mėnesiams. 1 dalyje nustatytas dvylikos 
mėnesių laikotarpis sustabdomas nuo tokio 
prašymo pateikimo dienos iki tos dienos, 
kurią gaunama informacija.

Or. en

Pagrindimas

Patirtis rodo, kad vertinimo procedūros užbaigimas gali trukti nepagrįstai ilgai. Todėl 
siekiant išvengti ilgo laukimo, dėl kurio procedūra gali bereikalingai užsitęsti, labai svarbu 
nustatyti tinkamą terminą. Nustačius šį terminą pareiškėjui taip pat būtų užtikrinta kiek 
aiškesnė padėtis ir nurodyta galima maksimali šios procedūros trukmė. 

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 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. 

5. Jei gaunančioji kompetentinga institucija 
mano, kad paraiška yra neišsami, ji 
informuoja pareiškėją, kokios papildomos 
informacijos trūksta, kad paraiška būtų 
patvirtinta, ir nustato daugiausia vieno 
mėnesio terminą, iki kurio turi būti pateikta 
tokia informacija. 

Or. en

Pagrindimas

Būtina nustatyti dokumentų pateikimo terminą, kuris turi būti kuo trumpesnis, kad būtų 
galima greitai pereiti prie vertinimo procedūros.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jei vertinant galiojimo pratęsimo 3. Jei vertinant galiojimo pratęsimo 
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paraišką paaiškėja, kad norint išsamiai 
įvertinti paraišką reikia papildomos 
informacijos, gaunančioji kompetentinga 
institucija paprašo pareiškėjo tokią 
informaciją pateikti. 6 dalyje nustatytas 
šešių mėnesių laikotarpis sustabdomas nuo 
tokio prašymo pateikimo dienos iki tos 
dienos, kurią gaunama informacija.

paraišką paaiškėja, kad norint išsamiai 
įvertinti paraišką reikia papildomos 
informacijos, gaunančioji kompetentinga 
institucija paprašo pareiškėjo tokią 
informaciją pateikti per nustatytą 
laikotarpį, kuris negali viršyti šešių 
mėnesių. Išskirtinėmis aplinkybėmis ir 
pateikus tinkamą pagrindimą šis 
laikotarpis gali būti pratęstas dar šešiems 
mėnesiams. 6 dalyje nustatytas šešių 
mėnesių laikotarpis sustabdomas nuo tokio 
prašymo pateikimo dienos iki tos dienos, 
kurią gaunama informacija.

Or. en

Pagrindimas

Patirtis rodo, kad vertinimo procedūros užbaigimas gali trukti nepagrįstai ilgai. Todėl 
siekiant išvengti ilgo laukimo, dėl kurio procedūra gali bereikalingai užsitęsti, labai svarbu 
nustatyti tinkamą terminą. Nustačius šį terminą pareiškėjui taip pat būtų užtikrinta kiek 
aiškesnė padėtis ir nurodyta galima maksimali šios procedūros trukmė. 

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Gaunančioji kompetentinga institucija 
gali reikalauti nacionalinio autorizacijos 
liudijimo vertimą ir paraišką pateikti viena 
ar daugiau tos valstybės narės, kurioje yra 
ta kompetentinga institucija, valstybinių 
kalbų.

3. Gaunančioji kompetentinga institucija 
gali reikalauti nacionalinio autorizacijos 
liudijimo vertimą ir paraišką pateikti viena 
tos valstybės narės, kurioje yra ta 
kompetentinga institucija, valstybinių 
kalbų.

Or. en

Pagrindimas

Sudarius galimybę reikalauti vertimo raštu į daugiau negu vieną kalbą (kai atitinkamoje 
valstybėje narėje galioja daugiau negu viena kalba), pareiškėjas būtų apkrautas nereikalinga 
finansine ir administracine našta. 
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Pakeitimas 21

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 per tris mėnesius nuo pranešimo 
datos nusprendžia, ar kompetentingos 
institucijos nurodytų priežasčių pakanka 
atsisakymui pripažinti nacionalinį 
autorizacijos liudijimą arba apribojimams 
pagrįsti. 

Or. en

Pagrindimas

Norint, kad būtų taikoma veiksminga sistema ir išspręsti valstybių narių ginčai, teisiniame 
dokumente turėtų būti aiškiai nurodyti galiojantys terminai. Trys mėnesiai – adekvatus 
laikotarpis, per kurį Komisija, remdamasi atsisakymo pripažinti autorizaciją ar jos 
apribojimų pagrindimu, galėtų pateikti pasiūlymą dėl sprendimo.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei atskaitos 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. 
Atskaitos kompetentinga institucija taip pat 
informuoja kitas suinteresuotąsias 
valstybes nares.

4. Jei atskaitos kompetentinga institucija 
mano, kad paraiška yra neišsami, ji 
informuoja pareiškėją, kokios papildomos 
informacijos trūksta, kad paraiška būtų 
patvirtinta, ir nustato daugiausia vieno 
mėnesio terminą, iki kurio turi būti pateikta 
tokia informacija. Atskaitos kompetentinga 
institucija taip pat informuoja kitas 
suinteresuotąsias valstybes nares.

Or. en

Pagrindimas

Būtina nustatyti dokumentų pateikimo terminą, kuris turi būti kuo trumpesnis, kad būtų 
galima greitai pereiti prie vertinimo procedūros.
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Pakeitimas 23

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 per tris mėnesius nuo pranešimo 
datos nusprendžia, ar kompetentingos 
institucijos nurodytų priežasčių pakanka 
atsisakymui pripažinti nacionalinį 
autorizacijos liudijimą arba apribojimams 
pagrįsti. 

Or. en

Pagrindimas

Norint, kad būtų taikoma veiksminga sistema ir išspręsti valstybių narių ginčai, teisiniame 
dokumente turėtų būti aiškiai nurodyti galiojantys terminai. Trys mėnesiai – adekvatus 
laikotarpis, per kurį Komisija, remdamasi atsisakymo pripažinti autorizaciją ar jos 
apribojimų pagrindimu, galėtų pateikti pasiūlymą dėl sprendimo.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 9 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei Komisija savo sprendimu atmeta jai 
pateiktas atsisakymo pripažinti nacionalinį 
autorizacijos liudijimą arba jo apribojimo 
priežastis, kompetentinga institucija, kuri 
siūlė nepripažinti autorizacijos liudijimo 
arba jį pripažinti su tam tikrais 
apribojimais, nedelsdama išduoda 
atskaitos kompetentingos institucijos 
nacionaliniam autorizacijos liudijimui 
analogišką atitinkamo biocidinio 
produkto autorizacijos liudijimą.

Jei Komisija savo sprendimu patvirtina jai 
pateiktas atsisakymo pripažinti nacionalinį 
autorizacijos liudijimą arba jo apribojimo 
priežastis, kompetentinga institucija, kuri 
anksčiau buvo suteikusi biocidinio 
produkto autorizacijos liudijimą, 
nedelsdama persvarsto savo nacionalinį
autorizacijos liudijimą, kad jis atitiktų šį 
sprendimą.

Jei Komisija savo sprendimu patvirtina 
pirminio nacionalinio autorizacijos 
liudijimo išdavimą, kompetentinga 
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institucija, kuri siūlė nepripažinti 
nacionalinio autorizacijos liudijimo arba 
pripažinti jį su tam tikrais apribojimais, 
nedelsdama išduoda pirminiam 
autorizacijos liudijimui analogišką 
atitinkamo biocidinio produkto 
autorizacijos liudijimą.

Or. en

Pagrindimas

Formuluojant šią dalį numatyta tik galimybė Komisijai atmesti atsisakymo priežastis, tačiau 
nenumatytas atvejis, kad Komisija joms pritartų, kaip teisingai pažymėta 27 straipsnio 
2 dalyje. Taigi šioje dalyje taip pat pritaikyta atitinkama formuluotė. 

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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. 

3. Jei, Agentūros manymu, paraiška yra 
neišsami, ji informuoja pareiškėją, kokios 
papildomos informacijos trūksta, kad 
paraiška būtų patvirtinta, ir nustato 
daugiausia dviejų mėnesių terminą, iki 
kurio turi būti pateikta tokia informacija. 

Or. en

Pagrindimas

Būtina nustatyti dokumentų pateikimo terminą, kuris turi būti kuo trumpesnis, kad būtų 
galima greitai pereiti prie vertinimo procedūros.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei įvertinus dokumentų rinkinį 
paaiškėja, kad norint įvertinti veikliąją 
medžiagą reikia papildomos informacijos, 

2. Jei įvertinus dokumentų rinkinį 
paaiškėja, kad norint įvertinti veikliąją 
medžiagą reikia papildomos informacijos, 
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vertinančioji kompetentinga institucija 
paprašo pareiškėjo pateikti tokios 
papildomos informacijos per tam tikrą
laikotarpį ir apie tai informuoja Agentūrą. 

vertinančioji kompetentinga institucija 
paprašo pareiškėjo pateikti tokios 
papildomos informacijos per tam tikrą 
šešių mėnesių neviršijantį laikotarpį.
Išskirtinėmis aplinkybėmis ir pateikus 
tinkamą pagrindimą šis laikotarpis gali 
būti pratęstas dar šešiems mėnesiams. 
Vertinančioji kompetentinga institucija
apie tai informuoja Agentūrą. 

Or. en

Pagrindimas

Patirtis rodo, kad vertinimo procedūros užbaigimas gali trukti nepagrįstai ilgai. Todėl 
siekiant išvengti ilgo laukimo, dėl kurio procedūra gali bereikalingai užsitęsti, labai svarbu 
nustatyti tinkamą terminą. Nustačius šį terminą pareiškėjui taip pat būtų užtikrinta kiek 
aiškesnė padėtis ir nurodyta galima maksimali šios procedūros trukmė. 

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. 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. 

6. Jei, Agentūros manymu, paraiška yra 
neišsami, ji informuoja pareiškėją, kokios 
papildomos informacijos trūksta, kad 
paraiška būtų patvirtinta, ir nustato 
daugiausia dviejų mėnesių terminą, iki 
kurio turi būti pateikta tokia informacija. 

Or. en

Pagrindimas

Būtina nustatyti dokumentų pateikimo terminą, kuris turi būti kuo trumpesnis, kad būtų 
galima greitai pereiti prie vertinimo procedūros.
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Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei pirminį Bendrijos autorizacijos 
paraiškos vertinimą atlikusi vertinančioji 
kompetentinga institucija nusprendžia, kad 
išsamiai paraiškos vertinti nebūtina, ji per 
dvylika mėnesių po patvirtinimo parengia 
ir Agentūrai pateikia rekomendaciją dėl 
autorizacijos liudijimo galiojimo 
pratęsimo.

2. Jei pirminį Bendrijos autorizacijos 
paraiškos vertinimą atlikusi vertinančioji 
kompetentinga institucija nusprendžia, kad 
išsamiai paraiškos vertinti nebūtina, ji per 
šešis mėnesius po patvirtinimo parengia ir 
Agentūrai pateikia rekomendaciją dėl 
autorizacijos liudijimo galiojimo 
pratęsimo.

Or. en

Pagrindimas

12 straipsnio 2 dalyje dėl veikliosios medžiagos įrašo I priede galiojimo pratęsimo, kai 
nebūtinas išsamus vertinimas, reikalaujama, kad vertinančioji institucija pateiktų 
rekomendaciją dėl pratęsimo per 6 mėnesius, o ne per 12. 

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 a. Remiantis tuo, kas išdėstyta 
3 straipsnyje, esamo autorizacijos 
liudijimo pakeitimas – tai:
a) administracinis pakeitimas;
b) smulkus pakeitimas arba
c) didesnis pakeitimas.

Or. en

Pagrindimas

Teisinio dokumento tekste turėtų būti aiškiai išdėstyti pagrindiniai principai, taikomi iš dalies 
keičiant autorizacijos liudijimus, nors išsami informacija apie procedūras gali būti pateikta ir 
įgyvendinimo priemonėse. Ypač svarbu patikslinti galimų esamų produktų autorizacijos 
liudijimų pakeitimų tipus.
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Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a . Šio straipsnio 1 dalyje pateikti 
kriterijai ir procedūros grindžiami, tačiau 
neribojami, šiais principais:
a) atliekant administracinius autorizacijos 
liudijimo pakeitimus taikoma 
supaprastinta pranešimo procedūra;
b) atliekant smulkius autorizacijos 
liudijimo pakeitimus taikoma sutrumpinta 
vertinimo procedūra;
c) atliekant didesnius pakeitimus 
vertinimo laikotarpis turėtų proprocingai 
atitikti pasiūlyto pakeitimo mastą. 

Or. en

Pagrindimas

Teisinio dokumento tekste turėtų būti aiškiai išdėstyti pagrindiniai principai, taikomi iš dalies 
keičiant autorizacijos liudijimus, nors išsami informacija gali būti pateikta ir įgyvendinimo 
priemonėse. Ypač svarbu patikslinti, kad atsižvelgiant į numatomų biocidinio produkto 
pakeitimų (palyginti su pradiniu autorizacijos liudijimu) mastą ir svarbą (ar tai smulkūs, ar 
didesni pakeitimai) turėtų būti taikomos skirtingo tipo pakeitimų procedūros. Atliekant 
smulkius pakeitimus, kurie nedaro neigiamo poveikio rizikos lygiui ar produkto 
veiksmingumui, turėtų būti taikoma supaprastinta pranešimo procedūra.

Pakeitimas 31

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 iš esmės 
identišku pamatiniam produktui, jeigu:

a) jame esančios veikliosios medžiagos 
šaltinis, tai yra gamintojas ir gamybos 

a) jame esančios veikliosios medžiagos 
šaltinis, tai yra gamintojas ir gamybos 
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vieta, yra tie patys; vieta, yra tie patys ir
b) juose yra tų pačių arba panašių 
neveikliųjų medžiagų, o jų formuliacijos 
tipai yra tie patys arba panašūs;

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Remiantis pasiūlymu, siekiant tęsti eksperimentą ar bandymą mokslinio tyrimo ir plėtros 
tikslu, prieš atliekant šį bandymą ar eksperimentą būtina gauti neautorizuoto biocidinio 
produkto, kuris gali į aplinką išskirti tam tikrus produktus, nacionalinį autorizacijos 
liudijimą. Akivaizdu, kad tai rimta kliūtis naujovėms, kadangi prieš atliekant bandymą tektų 
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labai ilgai laukti. Todėl, jeigu planuojamas bandymas ar eksperimentas kelia tam tikrą 
susirūpinimą, ir toliau turėtų būti taikoma būtina išankstinio vertinimo, kurią atlieka 
kompetentinga institucija, procedūra bei nustatytas 30 dienų vertinimo laikotarpis. 

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis pasiūlymu, siekiant tęsti eksperimentą ar bandymą mokslinio tyrimo ir plėtros 
tikslu, prieš atliekant šį bandymą ar eksperimentą būtina gauti neautorizuoto biocidinio 
produkto, kuris gali į aplinką išskirti tam tikrus produktus, nacionalinį autorizacijos 
liudijimą. Akivaizdu, kad tai rimta kliūtis naujovėms, kadangi prieš atliekant bandymą tektų 
labai ilgai laukti. Todėl, jeigu planuojamas bandymas ar eksperimentas kelia tam tikrą 
susirūpinimą, ir toliau turėtų būti taikoma būtina išankstinio vertinimo, kurią atlieka 
kompetentinga institucija, procedūra bei nustatytas 30 dienų vertinimo laikotarpis. 

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Neautorizuotas biocidinis produktas arba 
veiklioji medžiaga, skirta naudoti tik 
biocidiniame produkte, negali būti tiekiama 
rinkai jokio eksperimento ar bandymo 
tikslais, jei jo metu arba dėl jo biocidinis 
produktas arba veiklioji medžiaga gali būti 
išleisti į aplinką, nebent kompetentinga 
institucija būtų įvertinusi duomenis, 

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

kuriuos pateikė tokį produktą tiekti rinkai 
suinteresuotas asmuo, ir tuo tikslu 
pateikusi teigiamą nuomonę ir galbūt būtų 
nustačiusi papildomas sąlygas. 
Kompetentingai institucijai nepateikus 
nuomonės per 30 dienų nuo 1 dalyje 
reikalaujamos informacijos pristatymo 
biocidinis produktas ar veiklioji medžiaga 
gali būti pateikta į rinką siekiant atlikti 
planuotą eksperimentą ar bandymą.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis pasiūlymu, siekiant tęsti eksperimentą ar bandymą mokslinio tyrimo ir plėtros 
tikslu, prieš atliekant šį bandymą ar eksperimentą būtina gauti neautorizuoto biocidinio 
produkto, kuris gali į aplinką išskirti tam tikrus produktus, nacionalinį autorizacijos 
liudijimą. Akivaizdu, kad tai rimta kliūtis naujovėms, kadangi prieš atliekant bandymą tektų 
labai ilgai laukti. Todėl, jeigu planuojamas bandymas ar eksperimentas kelia tam tikrą 
susirūpinimą, ir toliau turėtų būti taikoma būtina išsankstinio vertinimo, kurią atlieka 
kompetentinga institucija, procedūra bei nustatytas 30 dienų vertinimo laikotarpis. 

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Jei koks nors eksperimentas ar 
bandymas atliekamas ne toje valstybėje 
narėje, kurios rinkai tiekiamas biocidinis 
produktas, pareiškėjas informuoja tos 
valstybės narės kompetentingą instituciją, 
kurios teritorijoje eksperimentus arba 
bandymus numatoma atlikti. Pareiškėjas 
parengia ir toliau pildo įrašus, kuriuose 
išsamiai 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. 
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Pareiškėjas, kompetentingos institucijos 
paprašytas, pateikia jai minėtą 
informaciją.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Apdoroti gaminiai ir medžiagos 
paženklinami etikete, kurioje pateikiama 
tokia informacija:

2. Apdoroti gaminiai ir medžiagos 
paženklinami etikete, kurioje pateikiama 
tokia informacija:

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, kai tik įmanoma 
naudojant bendrąją nomenklatūrą (pvz., 
Tarptautinę kosmetikos ingredientų 
nomenklatūrą (angl. INCI)), nebent pagal 
esamus konkretaus sektoriaus teisės aktus 
jau galioja nustatyti ženklinimo 
reikalavimai;

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

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

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

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

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
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Pagrindimas

Apdorotų gaminių ir medžiagų ženklinimo nuostatos ir pagal sektoriaus teisės aktus nustatyti 
reikalavimai neturėtų kartotis. 

Pakeitimas 37

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.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Iki 2016 m. sausio 1 d. Komisija 
parengia šio reglamento, visų pirma 
Bendrijos autorizacijos ir savitarpio 
pripažinimo tvarkos, įgyvendinimo 
ataskaitą. Ataskaitą Komisija pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai.

Or. en
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Pakeitimas 39

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 viena iš jų 
valstybinių kalbų, jeigu jų daugiau negu 
viena.

Or. en

Pagrindimas

Apskritai produktai visuomet turėtų būti ženklinami valstybės narės, į kurios rinką ketinama 
teikti produktą, valstybine kalba.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) teikia patarimus ir pagalbą, susijusius su 
veikliųjų medžiagų įrašymu į I priedą ir 
Bendrijos autorizacijos liudijimų išdavimu;

d) teikia pareiškėjams, ypač MVĮ,
patarimus ir pagalbą, susijusius su 
veikliųjų medžiagų įrašymu į I priedą ir 
Bendrijos autorizacijos liudijimų išdavimu;

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti pažymėta, kad MVĮ galės dažniau kreiptis pagalbos, susijusios su jų paraiškomis, 
ir, kai tik galima, Komisija, Agentūra ir valstybės narės turėtų ją teikti.
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Pakeitimas 41

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) MVĮ nustatomas mažesnis mokestis;

Or. en

Pagrindimas

Atskira MVĮ apibrėžtis pateikta naujajame 3 straipsnio „Apibrėžtys“ pakeitime.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Metinis mokestis padeda užtikrinti nuolatinį ECHA finansavimą, tačiau MVĮ turėtų būti 
atleistos nuo šio mokesčios, kad išvengtų nereikalingos finansinės naštos.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
75 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

75a straipsnis 
Nacionalinių pagalbos tarnybų steigimas 
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valstybėse narėse
Valstybės narės įsteigia nacionalines 
pagalbos tarnybas, kurios konsultuoja 
pareiškėjus, ypač MVĮ ir bet kurias kitas 
suinteresuotąsias šalis, apie atitinkamą jų 
atsakomybę ir įsipareigojimus, kurie 
numatyti pagal šį reglamentą ir vykdomi 
greta bet kokios Agentūros pagalbos, 
teikiamos pagal 66 straipsnio 2 dalies 
d punktą.

Or. en


