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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Piaţa produselor biocide şi reglementarea juridică

Piaţa produselor biocide din Europa este estimată la circa 890 de milioane de euro pe an, 
reprezentând aproximativ 27 % din piaţa globală. Trei companii mari deţin aproape 25 % din 
piaţa europeană. Prin urmare, este necesar să existe un echilibru între interesele marilor 
companii şi cele ale întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri).

Directiva 98/8/CE, care reglementează în prezent acest sector, avea un scop dublu: 
ameliorarea protecţiei mediului şi a sănătăţii. De asemenea, directiva prevedea un sistem de 
recunoaştere reciprocă a procedurilor naţionale de autorizare pentru a permite produselor 
biocide să circule pe piaţa internă. Cu toate acestea, în istoria sa de zece ani, o serie de 
probleme (cum ar fi costurile excesive, cerinţele prohibitive, întârzierile în materie de 
autorizare, diferenţele de timp de la un stat membru la altul în ceea ce priveşte evaluarea 
cererilor) au făcut ca o singură substanţă activă să fie aprobată în temeiul cadrului legislativ 
actual şi nu se prevăd îmbunătăţiri semnificative în viitorul apropiat.

Comisia Europeană propune un nou regulament în vederea simplificării procedurilor şi a 
eficientizării pieţei. Principalele puncte includ, printre altele: o procedură de autorizare 
centralizată opţională pentru produsele biocide cu risc scăzut, o procedură îmbunătăţită de 
recunoaştere reciprocă, o structură de taxe armonizată pentru autorizaţiile naţionale şi o 
reglementare în ceea ce priveşte articolele tratate cu produse biocide. 

Raportorul pentru aviz salută propunerile Comisiei şi sprijină într-un grad ridicat măsurile 
propuse, în special accentul pus pe reducerea sarcinii impuse de procesul de autorizare. În 
schimb, este important să se garanteze că sunt luate în considerare nevoile diferitelor părţi
implicate şi, din acest motiv, o serie de propuneri sunt descrise în cele ce urmează.

Amendamente propuse

Procedura de autorizare centralizată extinsă

Raportorul pentru aviz salută propunerile de a introduce pentru producători opţiunea unei 
proceduri de autorizare centralizate pentru substanţele active şi pentru produsele biocide. 
Definiţia curentă a unui „produs biocid cu risc scăzut” pare să limiteze această procedură la o 
categorie de produse nejustificat de restrictivă, iar raportorul pentru aviz recomandă o 
extindere parţială a acestei categorii. De asemenea, data de revizuire a regulamentului ar 
trebui devansată de la 2023 la 2016, pentru a permite o revizuire şi o eventuală extindere a 
procedurii de autorizare centralizată, în cazul în care aceasta funcţionează eficient.

Sprijin pentru IMM-uri

Ar trebui acordat un sprijin mai consistent IMM-urilor, într-o industrie dominată de câţiva 
mari producători industriali. Din acest motiv, IMM-urile ar trebui scutite de la plata unei taxe 
anuale pentru introducerea pe piaţă a produselor biocide. În plus, statele membre ar trebui să 
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creeze birouri de asistenţă, care să vină în completarea documentelor de orientare puse la 
dispoziţie de Agenţia Europeană pentru Produse Chimice (ECHA). 

Raţionalizarea termenelor limită

În cadrul propunerii, ar trebui stabilite termene specifice, atunci când acest lucru este posibil, 
pentru a permite industriei să-şi planifice activităţile dinainte. Ar trebui stabilite termene 
pentru diferitele stadii de evaluare ale unui dosar. Termenele limită ar trebui scurtate, acolo 
unde este posibil, pentru a garanta o eficienţă optimă în procesul de autorizare. 

Încurajarea cercetării şi dezvoltării

Este oportună facilitarea cercetării şi dezvoltării mai intensificate într-o industrie care are un 
rol crucial în protecţia mediului şi a sănătăţii umane. În cadrul propunerii, experimentele / 
testele care pot implica eliberarea în mediu a unui produs biocid neautorizat necesită o 
autorizaţie naţională. Ar trebui instituită o procedură de notificare mai simplă, care să permită 
totuşi autorităţii competente să prevadă cerinţe mai stricte, dar în cadrul căreia procedura 
complicată de autorizare să nu constituie singura opţiune posibilă. 

Formule-cadru

Din raţiuni de eficienţă, raportorul pentru aviz propune o diferenţiere între modificările 
administrative, modificările minore şi cele majore în ceea ce priveşte autorizarea formulelor-
cadru. Modificările administrative ar putea face obiectul unei proceduri de notificare 
simplificate; modificările minore ar putea fi evaluate într-un termen de evaluare redus; cât 
priveşte modificările majore, perioada de evaluare ar putea fi proporţională cu amploarea 
modificării propuse. În plus, pentru a veni în sprijinul producătorilor, raportorul pentru aviz 
recomandă alocarea unui singur număr de autorizaţie pentru toate produsele biocide care 
aparţin cadrului respectiv.

Criterii de excludere

În ceea ce priveşte criteriile de excludere, raportorul pentru aviz a considerat că excluderea de 
la testul general de autorizare a anumitor tipuri de produse care conţin substanţe active (tipul 4 
şi tipurile 14 - 19) constituie o restricţie inutilă. Toate tipurile de produse ar trebui să poată fi 
evaluate conform criteriilor. Excluderea unor astfel de produse în temeiul legislaţiei privind 
protecţia plantelor nu justifică o astfel de interdicţie (cu puţine excepţii) în conformitate cu 
legislaţia privind produsele biocide, întrucât produsele pesticide şi biocide au utilizări diferite 
şi prezintă niveluri diferite de expunere. 

Cerinţe de natură lingvistică

Pentru a evita o sarcină excesivă pentru întreprinderi, ar trebui prevăzută cerinţa ca solicitările 
de autorizare a produselor şi etichetarea acestora să se facă numai în una dintre limbile 
oficiale ale statului membru în cauză (în cazul în care există mai multe limbi).

AMENDAMENTE



PA\798008RO.doc 5/30 PE430.878v01-00

RO

Comisia pentru industrie, cercetare şi energie recomandă Comisiei mediu, sănătate publică şi 
siguranţă alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 31a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31a) Pe lângă documentele operaţionale 
de orientare furnizate de Agenţie, statele 
membre ar trebui să înfiinţeze birouri 
naţionale de asistenţă tehnică, pentru a 
ajuta candidaţii, în special IMM-urile, să 
se conformeze cerinţelor prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Articolul 3 - alineatul 1 - litera ta (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ta) „modificare administrativă” 
înseamnă o modificare de tip 
administrativ adusă unei autorizaţii în 
vigoare, care nu presupune o reevaluare a 
riscului la adresa sănătăţii publice sau a 
mediului sau o reevaluare a eficacităţii 
produsului;

Or. en

Justificare

Este necesar să se definească tipul de modificări care pot fi aduse unui produs biocid 
autorizat aflat deja în circulaţie.
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Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 3 - alineatul 1 - litera tb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(tb) „modificare minoră” înseamnă o 
modificare adusă unei autorizaţii în 
vigoare care nu poate fi considerată drept 
modificare administrativă, deoarece 
necesită o reevaluare limitată a riscului la 
adresa sănătăţii publice sau o mediului 
şi/sau o reevaluare a eficacităţii 
produsului şi nu are efecte negative 
asupra nivelului de risc pentru sănătatea 
publică sau mediu şi asupra eficacităţii 
produsului;

Or. en

Justificare

Este necesar să se definească tipul de modificări care pot fi aduse unui produs biocid 
autorizat aflat deja în circulaţie.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 3 - alineatul 1 - litera tc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(tc) „modificare majoră” înseamnă o 
modificare a unei autorizaţii în vigoare 
care nu poate fi considerată drept 
modificare administrativă sau minoră;

Or. en

Justificare

Este necesar să se definească tipul de modificări care pot fi aduse unui produs biocid 
autorizat aflat deja în circulaţie.
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 3 - alineatul 1 - litera ua (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ua) „IMM-uri” înseamnă întreprinderi 
mici şi mijlocii în sensul Recomandării 
2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 
privind definiţia microîntreprinderilor şi a 
întreprinderilor mici şi mijlocii1.
______________

JO L 124, 20.5.2003, p. 36.

Or. en

Justificare

Urmând exemplul Regulamentului REACH, este preferabil ca IMM-urile să fie definite 
separat.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 5 - alineatul 1 - paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Litera (c) nu se aplică substanţelor active 
pentru tipurile de produse 4 şi 14-19.

eliminat

Or. en

Justificare

Argumentele ştiinţifice invocate în favoarea discriminării anumitor tipuri de produse 
(respectiv tipurile de produse 4 şi 14-19) sunt confuze, par arbitrare şi, prin urmare, 
orientate pe nedrept împotriva anumitor tipuri de produse.
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Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 5 - alineatul 1 - litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Produsele biocide ar trebui utilizate doar în conformitate cu instrucţiunile înscrise pe 
etichetă, care au fost justificate în dosarul prezentat pentru a demonstra existenţa unui risc şi 
a unei eficacităţi acceptabile. 

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 7 - alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care Agenţia consideră că 
cererea este incompletă, aceasta îl 
informează pe solicitant cu privire la 
informaţiile suplimentare necesare pentru 
validarea respectivei cereri şi stabileşte un 
termen rezonabil pentru prezentarea 
informaţiilor în cauză. 

(4) În cazul în care Agenţia consideră că 
cererea este incompletă, aceasta îl 
informează pe solicitant cu privire la 
informaţiile suplimentare necesare pentru 
validarea respectivei cereri şi stabileşte un 
termen de cel mult două luni pentru 
prezentarea informaţiilor în cauză. 

Or. en

Justificare

Este necesar să se stabilească un termen limită pentru prezentarea documentaţiei, care ar 
trebui să fie cât mai concisă, pentru a permite să se treacă rapid la evaluare. 



PA\798008RO.doc 9/30 PE430.878v01-00

RO

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 8 - alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Dacă, la evaluarea dosarelor, reiese că 
sunt necesare informaţii suplimentare 
pentru realizarea evaluării, autoritatea 
competentă responsabilă de evaluare invită 
solicitantul să furnizeze respectivele 
informaţii într-un anumit termen şi 
informează Agenţia în acest sens. 

(2) Dacă, la evaluarea dosarelor, reiese că 
sunt necesare informaţii suplimentare 
pentru realizarea evaluării, autoritatea 
competentă responsabilă de evaluare invită 
solicitantul să furnizeze respectivele 
informaţii într-un anumit termen care nu 
depăşeşte şase luni. În împrejurări 
excepţionale şi pe baza unor justificări 
pertinente, termenul poate fi extins cu 
maximum şase luni suplimentare.  
Autoritatea competentă responsabilă de 
evaluare informează Agenţia în acest sens. 

Or. en

Justificare

Experienţa a demonstrat că durata unei proceduri de evaluare poate fi nejustificat de 
îndelungată. Prin urmare, este esenţial să se introducă termene adecvate pentru a evita 
apariţia unor lacune de natură să tergiverseze inutil procedura.  Aceste termene oferă, de 
asemenea, o anumită certitudine solicitantului în ceea ce priveşte durata maximă a acestei 
proceduri. 

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 11 - alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care Agenţia consideră că 
cererea este incompletă, aceasta îl 
informează pe solicitant cu privire la 
informaţiile suplimentare necesare pentru 
validarea respectivei cereri şi stabileşte un 
termen rezonabil pentru prezentarea 
informaţiilor în cauză. 

(4) În cazul în care Agenţia consideră că 
cererea este incompletă, aceasta îl 
informează pe solicitant cu privire la 
informaţiile suplimentare necesare pentru 
validarea respectivei cereri şi stabileşte un 
termen de cel mult două luni pentru 
prezentarea informaţiilor în cauză. 

Or. en
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Justificare

Este necesar să se stabilească un termen limită pentru prezentarea documentaţiei, care ar 
trebui să fie cât mai concisă, pentru a permite să se treacă rapid la evaluare. 

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 13 - alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate consulta Agenţia cu 
privire la orice probleme de natură 
ştiinţifică sau tehnică legate de revizuirea 
includerii unei substanţe active în anexa I. 
În termen de nouă luni de la respectiva 
solicitare, Agenţia elaborează un aviz şi îl 
transmite Comisiei.

(2) Comisia poate consulta Agenţia cu 
privire la orice probleme de natură 
ştiinţifică sau tehnică legate de revizuirea 
includerii unei substanţe active în anexa I. 
În termen de şase luni de la respectiva 
solicitare, Agenţia elaborează un aviz şi îl 
transmite Comisiei.

Or. en

Justificare

Amendamentul a fost depus pentru a asigura coerenţa, deoarece, în restul textului propunerii, 
termenul de care dispune Agenţia pentru a emite un aviz la cererea Comisiei este de şase 
luni.  

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

(a) pentru orice componentă de mediu 
dată, se poate calcula raportul dintre 
concentraţia previzibilă în mediu (PEC) şi 
concentraţia previzibilă fără efect 
(PNEC), iar valoarea acestui raport nu 
depăşeşte 0,1;

(a) produsul biocid nu este clasificat drept 
produs care prezintă un pericol pentru 
sănătatea umană sau pentru mediu în 
sensul Regulamentului (CE) nr. 
1272/2008; 
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(b) pentru orice efect asupra sănătăţii 
umane, limita de expunere [raportul 
dintre concentraţia fără efecte adverse 
observabile (NOAEL) şi concentraţia de 
expunere] este mai mare de 1 000.

(b) clasificarea produsul biocid nu este 
asociată cu menţiunea de avertizare 
„Pericol” pe etichetă, care face obiectul 
unei cerinţe a Regulamentului (CE) nr. 
1272/2008;  şi, în condiţii de utilizare a 
produsului normale şi previzibile în mod 
rezonabil, fără a se recurge la utilizarea 
echipamentului personal de protecţie, se 
îndeplinesc cerinţele prevăzute la articolul 
16 alineatul (1) literele (b), (c) şi (d); 

(c)  substanţa activă (substanţele active) 
intră în compoziţia produsului biocid într-
un mod în care expunerea este neglijabilă 
în condiţii de utilizare normale sau 
previzibile în mod rezonabil, iar produsul 
este manipulat în condiţii aflate sub 
control strict în toate celelalte etape ale 
ciclului său de viaţă.

Cu toate acestea, un produs biocid nu se 
consideră a fi un produs biocid cu risc 
scăzut dacă se îndeplineşte cel puţin una 
dintre următoarele condiţii:

(2) Cu toate acestea, un produs biocid nu se 
consideră a fi un produs biocid cu risc 
scăzut, dacă acesta conţine o substanţă 
activă sau o substanţă care prezintă 
motive de îngrijorare care:

(a) produsul conţine una sau mai multe 
substanţe active care îndeplinesc criteriile 
pentru a fi identificate drept persistente, 
bioacumulative şi toxice (PBT) sau foarte 
persistente şi foarte bioacumulative (vPvB) 
în conformitate cu anexa XIII din 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

(a) îndeplinesc criteriile pentru a fi 
identificate drept persistente, 
bioacumulative şi toxice (PBT) sau foarte 
persistente şi foarte bioacumulative (vPvB) 
în conformitate cu anexa XIII din 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

(b) produsul conţine una sau mai multe 
substanţe active clasificate drept 
perturbatori endocrini; 

(b) sunt identificate drept substanţe care 
afectează sistemul endocrin în 
conformitate cu articolul 57 litera (f) din 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

(c) produsul conţine una sau mai multe 
substanţe active care au fost clasificate în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 1272/2008 sau care îndeplinesc 
criteriile pentru a fi clasificate într-una 
dintre categoriile următoare:

(c) au fost clasificate în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 sau care 
îndeplinesc criteriile pentru a fi clasificate 
într-una dintre categoriile următoare:

(i) cancerigen; (i) cancerigen;



PE430.878v01-00 12/30 PA\798008RO.doc

RO

(ii) mutagen;
(iii) neurotoxic;

(iv) imunotoxic;
(v) toxic pentru reproducere;

(vi) sensibilizant.

(ii) mutagen;
(iii) neurotoxic;

(iv) imunotoxic;
(v) toxic pentru reproducere;

(vi) sensibilizant.

(2) Fără a aduce atingere dispoziţiilor de 
la alineatul (1), se consideră că un produs 
biocid este un produs biocid cu risc scăzut 
dacă conţinutul său de substanţe active 
este de aşa natură încât, în condiţii 
normale de utilizare, nu poate avea loc 
decât o expunere neglijabilă şi dacă 
produsul este manipulat în condiţii strict 
controlate în toate celelalte etape ale 
ciclului său de viaţă.
(3) În cazul unui produs biocid cu risc 
scăzut trebuie să se demonstreze că 
posibilitatea dezvoltării, la organismele
vizate, a unei rezistenţe ca urmare a 
utilizării respectivului produs biocid este 
scăzută.
(4) În plus faţă de substanţele active 
menţionate la articolul 15 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, 
substanţele active fabricate sau importate 
în scopul utilizării în produsele biocide cu 
risc scăzut autorizate pentru introducerea 
pe piaţă în conformitate cu articolul 15 se 
consideră ca fiind înregistrate, iar 
înregistrarea ca fiind efectuată pentru 
fabricare sau import în scopul utilizării 
într-un produs biocid cu risc scăzut şi, prin 
urmare, ca îndeplinind cerinţele de la 
titlul II capitolele 1 şi 5 din regulamentul 
menţionat.

(4) În plus faţă de substanţele active 
menţionate la articolul 15 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, 
substanţele active fabricate sau importate 
în scopul utilizării în produsele biocide cu 
risc scăzut autorizate pentru introducerea 
pe piaţă în conformitate cu articolul 15 se 
consideră ca fiind înregistrate, iar 
înregistrarea ca fiind efectuată pentru 
fabricare sau import în scopul utilizării 
într-un produs biocid cu risc scăzut şi, prin 
urmare, ca îndeplinind cerinţele de la 
titlul II capitolele 1 şi 5 din regulamentul 
menţionat.

Or. en. 

Justificare

Definiţia produselor biocide cu risc scăzut propusă de Comisie pare excesiv de restrictivă şi 
limitează, astfel, posibilităţile de aplicare a procedurii centralizate. Definiţia este astfel 
extinsă, pentru a permite mai multor produse să beneficieze de autorizaţia comunitară, 
garantând totodată că ECHA nu va fi depăşită iniţial de întreaga gamă de produse biocide.  
Această posibilitate ar putea fi luată în considerare prin intermediul unei revizuiri anticipate 
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(în 2016) a procedurii în vederea unei posibile extinderi la toate produsele.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 18 - alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Posibilitatea de a solicita traduceri în mai multe limbi oficiale (în cazul în care statul 
membru în cauză dispune de mai multe limbi oficiale) ar putea impune solicitantului o 
sarcină financiară şi administrativă inutilă. 

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 20 - alineatul 3 - litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) modificarea permisă a compoziţiei 
respectivului produs biocid de referinţă 
exprimată în procente de substanţe
inactive conţinute de produsele biocide 
considerate a aparţine respectivei formule-
cadru;

(b) modificarea permisă a compoziţiei 
respectivului produs biocid de referinţă 
exprimată sub forma unei reduceri a 
procentajului substanţei (substanţelor) 
active şi/sau ca o modificare a 
procentajului substanţelor inactive 
conţinute de produsele biocide considerate 
a aparţine respectivei formule-cadru;

Or. en

Justificare

Alineatul (3) litera (b) trebuie să fie în deplină consecvenţă cu articolul 16 alineatul (6), 
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respectiv „În cazul unei formule-cadru se poate permite o reducere a procentului de 
substanţă activă din produsul biocid de referinţă (...)”. Astfel, conţinutul autorizaţiei ar trebui 
să ţină seama şi de această posibilitate.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 20 - alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul unei formule-cadru, se alocă 
un singur număr de autorizaţie pentru 
toate produsele biocide care aparţin 
cadrului respectiv.

Or. en

Justificare

Este necesar un nou alineat pentru a preciza că, în cazul unui cadru autorizat, se prevede un 
număr de autorizaţie unic pentru toate produsele care aparţin cadrului respectiv. În 
propunerea de regulament privind produsele biocide nu există, în prezent, nicio precizare în 
acest sens.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 22 - alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care autoritatea competentă 
destinatară consideră că cererea este 
incompletă, aceasta îl informează pe 
solicitant cu privire la informaţiile 
suplimentare necesare pentru validarea 
respectivei cereri şi stabileşte un termen 
rezonabil pentru prezentarea informaţiilor 
în cauză. 

(2) În cazul în care Agenţia consideră că 
cererea este incompletă, aceasta îl 
informează pe solicitant cu privire la 
informaţiile suplimentare necesare pentru 
validarea respectivei cereri şi stabileşte un 
termen de cel mult o lună pentru 
prezentarea informaţiilor în cauză. 

Or. en

Justificare

Este necesar să se stabilească un termen limită pentru prezentarea documentaţiei, care ar 
trebui să fie cât mai concisă, pentru a permite să se treacă rapid la evaluare.
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Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 23 - alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care reiese că sunt necesare 
informaţii suplimentare pentru efectuarea 
unei evaluări complete a cererii, autoritatea 
competentă destinatară invită solicitantul 
să prezinte respectivele informaţii. 
Termenul de douăsprezece luni menţionat 
la alineatul (1) se suspendă începând cu 
data formulării acestei solicitări până la 
data primirii informaţiilor.

(3) În cazul în care reiese că sunt necesare 
informaţii suplimentare pentru efectuarea 
unei evaluări complete a cererii, autoritatea 
competentă destinatară invită solicitantul 
să prezinte respectivele informaţii într-un 
termen prevăzut, care nu depăşeşte şase 
luni. În împrejurări excepţionale şi pe 
baza unor justificări pertinente, termenul 
poate fi extins cu maximum şase luni 
suplimentare.  Termenul de douăsprezece 
luni menţionat la alineatul (1) se suspendă 
începând cu data formulării acestei 
solicitări până la data primirii informaţiilor.

Or. en

Justificare

Experienţa a demonstrat că durata unei proceduri de evaluare poate fi nejustificat de 
îndelungată. Prin urmare, este esenţial să se introducă termene adecvate pentru a evita 
apariţia unor lacune de natură să tergiverseze inutil procedura.  Aceste termene oferă, de 
asemenea, o anumită certitudine solicitantului în ceea ce priveşte durata maximă a acestei 
proceduri. 

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 24 - alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care autoritatea competentă 
destinatară consideră că cererea este 
incompletă, aceasta îl informează pe 
solicitant cu privire la informaţiile 
suplimentare necesare pentru validarea 
respectivei cereri şi stabileşte un termen 
rezonabil pentru prezentarea informaţiilor 

(5) În cazul în care Agenţia consideră că 
cererea este incompletă, aceasta îl 
informează pe solicitant cu privire la 
informaţiile suplimentare necesare pentru 
validarea respectivei cereri şi stabileşte un 
termen de cel mult o lună pentru 
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în cauză. prezentarea informaţiilor în cauză. 

Or. en

Justificare

Este necesar să se stabilească un termen limită pentru prezentarea documentaţiei, care ar 
trebui să fie cât mai concisă, pentru a permite să se treacă rapid la evaluare.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 24 - alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În cazul în care, la evaluarea cererii de 
reînnoire, reiese că sunt necesare informaţii 
suplimentare pentru efectuarea unei 
evaluări complete a cererii, autoritatea 
competentă destinatară invită solicitantul 
să prezinte respectivele informaţii. 
Termenul de şase luni menţionat la 
alineatul (6) se suspendă începând cu data 
formulării acestei solicitări până la data 
primirii informaţiilor.

(7) În cazul în care, la evaluarea cererii de 
reînnoire, reiese că sunt necesare informaţii 
suplimentare pentru efectuarea unei 
evaluări complete a cererii, autoritatea 
competentă destinatară invită solicitantul 
să prezinte respectivele informaţii într-un 
termen specificat, care nu depăşeşte şase 
luni. În împrejurări excepţionale şi pe 
baza unor justificări pertinente, termenul 
poate fi extins cu maximum şase luni 
suplimentare. Termenul de şase luni 
menţionat la alineatul (6) se suspendă 
începând cu data formulării acestei 
solicitări până la data primirii informaţiilor.

Or. en

Justificare

Experienţa a demonstrat că durata unei proceduri de evaluare poate fi nejustificat de 
îndelungată. Prin urmare, este esenţial să se introducă termene adecvate pentru a evita 
apariţia unor lacune de natură să tergiverseze inutil procedura.  Aceste termene oferă, de 
asemenea, o anumită certitudine solicitantului în ceea ce priveşte durata maximă a acestei 
proceduri. 
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Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 25 - alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritatea competentă destinatară 
poate solicita traducerea autorizaţiei 
naţionale şi a cererii într-una sau mai 
multe dintre limbile oficiale ale statului 
membru în care este stabilită respectiva 
autoritate competentă.

(3) Autoritatea competentă destinatară 
poate solicita traducerea autorizaţiei 
naţionale şi a cererii într-una dintre limbile 
oficiale ale statului membru în care este 
stabilită respectiva autoritate competentă.

Or. en

Justificare

Posibilitatea de a solicita traduceri în mai multe limbi oficiale (în cazul în care statul 
membru în cauză dispune de mai multe limbi oficiale) ar putea impune solicitantului o 
sarcină financiară şi administrativă inutilă. 

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 27 - alineatul 1 - paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă o decizie prin care 
stabileşte dacă motivele prezentate de 
autoritatea competentă justifică refuzarea 
recunoaşterii sau restricţionarea autorizaţiei 
naţionale în conformitate cu procedura 
menţionată la articolul 72 alineatul (3). 

În termen de trei luni de la primirea 
notificării, Comisia adoptă o decizie prin 
care stabileşte dacă motivele prezentate de 
autoritatea competentă justifică refuzarea 
recunoaşterii sau restricţionarea autorizaţiei 
naţionale în conformitate cu procedura 
menţionată la articolul 72 alineatul (3). 

Or. en

Justificare

Textul legislativ ar trebui să menţioneze clar termenele aplicabile pentru introducerea unui 
sistem eficient de soluţionare a litigiilor dintre statele membre. Trei luni reprezintă un termen 
adecvat pus la dispoziţia Comisiei pentru a prezenta o propunere de decizie privind motivele 
refuzului de recunoaştere sau restricţionare a autorizaţiilor.
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Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 28 - alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care autoritatea competentă 
de referinţă consideră că cererea este 
incompletă, aceasta îl informează pe 
solicitant cu privire la informaţiile 
suplimentare necesare pentru validarea 
respectivei cereri şi stabileşte un termen 
rezonabil pentru prezentarea informaţiilor 
în cauză. Autoritatea competentă de 
referinţă informează şi celelalte state 
membre vizate.

(4) În cazul în care autoritatea competentă 
de referinţă consideră că cererea este 
incompletă, aceasta îl informează pe 
solicitant cu privire la informaţiile 
suplimentare necesare pentru validarea 
respectivei cereri şi stabileşte un termen de 
cel mult o lună pentru prezentarea 
informaţiilor în cauză. Autoritatea 
competentă de referinţă informează şi 
celelalte state membre vizate.

Or. en

Justificare

Este necesar să se stabilească un termen limită pentru prezentarea documentaţiei, care ar 
trebui să fie cât mai concisă, pentru a permite să se treacă rapid la evaluare.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 28 - alineatul 9 - paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă o decizie prin care 
stabileşte dacă motivele prezentate de 
autoritatea competentă justifică refuzarea 
recunoaşterii sau restricţionarea autorizaţiei 
naţionale în conformitate cu procedura 
menţionată la articolul 72 alineatul (3). 

În termen de trei luni de la primirea 
notificării, Comisia adoptă o decizie prin 
care stabileşte dacă motivele prezentate de 
autoritatea competentă justifică refuzarea 
recunoaşterii sau restricţionarea autorizaţiei 
naţionale în conformitate cu procedura 
menţionată la articolul 72 alineatul (3). 

Or. en

Justificare

Textul legislativ ar trebui să menţioneze clar termenele aplicabile pentru introducerea unui 
sistem eficient de soluţionare a litigiilor dintre statele membre. Trei luni reprezintă un termen 
adecvat pus la dispoziţia Comisiei pentru a prezenta o propunere de decizie privind motivele 
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refuzului de recunoaştere sau restricţionare a autorizaţiilor.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 28 - alineatul 9 - paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care decizia Comisiei respinge
motivele prezentate pentru refuzarea sau 
restricţionarea unei autorizaţii naţionale, 
autoritatea competentă care a propus 
refuzarea recunoaşterii sau 
restricţionarea respectivei autorizaţii 
autorizează fără întârziere produsul biocid 
în cauză în conformitate cu autorizaţia 
naţională emisă de autoritatea competentă 
de referinţă.

În cazul în care decizia Comisiei confirmă
motivele prezentate pentru refuzarea sau 
restricţionarea autorizaţiei ulterioare, 
autoritatea competentă care a autorizat 
iniţial produsul biocid reexaminează fără 
întârziere autorizaţia naţională pe care a 
acordat-o în vederea conformării cu 
respectiva decizie.

În cazul în care decizia Comisiei confirmă 
autorizaţia naţională iniţială, autoritatea 
competentă care a propus refuzul 
recunoaşterii unei autorizaţii naţionale 
sau recunoaşterea autorizaţiei naţionale 
în anumitor condiţii autorizează fără 
întârziere respectivul produs biocid în 
conformitate cu autorizaţia iniţială.

Or. en

Justificare

Formularea actuală nu prezintă decât opţiunea respingerii de către Comisie a motivelor de 
refuz, nu şi cazul în care Comisia este de acord cu aceste motive, după cum acesta este 
prezentat în mod corect la alineatul (2) de la articolul 27, aceeaşi formulare fiind reluată în 
acest amendament. 

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 34 - alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care Agenţia consideră că 
cererea este incompletă, aceasta îl 

(3) În cazul în care Agenţia consideră că 
cererea este incompletă, aceasta îl 
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informează pe solicitant cu privire la 
informaţiile suplimentare necesare pentru 
validarea respectivei cereri şi stabileşte un 
termen rezonabil pentru prezentarea 
informaţiilor în cauză. 

informează pe solicitant cu privire la 
informaţiile suplimentare necesare pentru 
validarea respectivei cereri şi stabileşte un 
termen de cel mult două luni pentru 
prezentarea informaţiilor în cauză. 

Or. en

Justificare

Este necesar să se stabilească un termen limită pentru prezentarea documentaţiei, care ar 
trebui să fie cât mai concisă, pentru a permite să se treacă rapid la evaluare.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 35 - alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Dacă, la evaluarea dosarelor, reiese că 
sunt necesare informaţii suplimentare 
pentru realizarea evaluării, autoritatea 
competentă responsabilă de evaluare invită 
solicitantul să furnizeze respectivele 
informaţii într-un anumit termen şi 
informează Agenţia în acest sens. 

(2) Dacă, la evaluarea dosarelor, reiese că 
sunt necesare informaţii suplimentare 
pentru realizarea evaluării, autoritatea 
competentă responsabilă de evaluare invită 
solicitantul să furnizeze respectivele 
informaţii într-un anumit termen care nu 
depăşeşte şase luni. În împrejurări 
excepţionale şi pe baza unor justificări 
pertinente, termenul poate fi extins cu 
maximum şase luni suplimentare.  
Autoritatea competentă responsabilă de 
evaluare informează Agenţia în acest sens. 

Or. en

Justificare

Experienţa a demonstrat că durata unei proceduri de evaluare poate fi nejustificat de 
îndelungată. Prin urmare, este esenţial să se introducă termene adecvate pentru a evita 
apariţia unor lacune de natură să tergiverseze inutil procedura.  Aceste termene oferă, de 
asemenea, o anumită certitudine solicitantului în ceea ce priveşte durata maximă a acestei 
proceduri. 
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Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 36 - alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul în care Agenţia consideră că 
cererea este incompletă, aceasta îl 
informează pe solicitant cu privire la 
informaţiile suplimentare necesare pentru 
validarea respectivei cereri şi stabileşte un 
termen rezonabil pentru prezentarea 
informaţiilor în cauză. 

(6) În cazul în care Agenţia consideră că 
cererea este incompletă, aceasta îl 
informează pe solicitant cu privire la 
informaţiile suplimentare necesare pentru 
validarea respectivei cereri şi stabileşte un 
termen de cel mult două luni pentru 
prezentarea informaţiilor în cauză. 

Or. en

Justificare

Este necesar să se stabilească un termen limită pentru prezentarea documentaţiei, care ar 
trebui să fie cât mai concisă, pentru a permite să se treacă rapid la evaluare.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 37 - alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care autoritatea competentă 
responsabilă de evaluare care a efectuat 
evaluarea iniţială a cererii de autorizaţie 
comunitară decide că nu este necesară o 
evaluare completă a cererii, aceasta, în 
termen de douăsprezece luni de la validare, 
elaborează şi transmite Agenţiei o 
recomandare privind reînnoirea 
autorizaţiei.

(2) În cazul în care autoritatea competentă 
responsabilă de evaluare care a efectuat 
evaluarea iniţială a cererii de autorizaţie 
comunitară decide că nu este necesară o 
evaluare completă a cererii, aceasta, în 
termen de şase luni de la validare, 
elaborează şi transmite Agenţiei o 
recomandare privind reînnoirea 
autorizaţiei.

Or. en

Justificare

În conformitate cu articolul 12 alineatul (2), pentru reînnoirea includerii substanţei active la 
anexa I în cazul în care nu este necesară o evaluare completă, autoritatea responsabilă de 
evaluare trebuie să emită o recomandare de reînnoire în termen de 6 luni, şi nu de 12 luni.  
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Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 41 - alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) O modificare adusă unei autorizaţii 
în vigoare constituie, în conformitate cu 
articolul 3:
(a) o modificare administrativă;
(b) o modificare minoră  sau
(c)  o modificare majoră. 

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 42 - alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Criteriile şi procedurile menţionate la 
alineatul (1) din prezentul articol se 
bazează, fără a se limita la acestea, pe 
următoarele principii:
(a) în cazul în care se aduc modificări 
administrative autorizaţiei se aplică o 
procedură de notificare simplificată;
(b) pentru modificările minore aduse 
autorizaţiei se aplică o perioadă de 
evaluare redusă;
(c)  în cazul modificărilor majore, 
perioada de evaluare trebuie să fie 
proporţională cu amploarea modificării 
propuse.  
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Or. en

Justificare

Textul legislativ ar trebui să enunţe cu claritate principalele principii aplicate la modificarea 
autorizaţiilor, deşi detaliile pot fi prezentate în măsurile de punere în aplicare. Este necesar, 
în special, să se precizeze faptul că ar trebui să se aplice diferite tipuri de proceduri de 
modificare în funcţie de nivelul şi importanţa modificărilor preconizate (minore sau majore) 
a fi aduse produsului biocid (comparativ cu autorizaţia iniţială). Pentru modificările minore 
care nu prezintă efecte negative asupra nivelului de risc sau a eficacităţii produsului ar trebui 
să se aplice o procedură de notificare simplificată.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 44 - alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Se consideră că un produs biocid este 
esenţial identic cu produsul de referinţă 
dacă:

(a) sursa substanţelor active pe care le 
conţine este aceeaşi în ceea ce priveşte 
fabricantul şi locul în care se găseşte 
fabrica; 

(a) sursa substanţelor active pe care le 
conţine este aceeaşi în ceea ce priveşte 
fabricantul şi locul în care se găseşte 
fabrica şi

(b) substanţele inactive prezente şi tipul de 
formulă sunt fie identice, fie similare; 

(b) substanţele inactive prezente şi tipul de 
formulă sunt fie identice, fie similare şi

(c) impactul negativ potenţial al produsului 
asupra sănătăţii umane sau animale sau 
asupra mediului este identic sau echivalent.

(c) impactul negativ potenţial al produsului 
asupra sănătăţii umane sau animale sau 
asupra mediului este identic sau echivalent.

Or. en

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 46 - alineatul 1 - paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Conform propunerii, în ceea ce priveşte produsele biocide neautorizate, iniţierea unui 
experiment sau a unui test în scopuri de cercetare şi dezvoltare care presupune eliberarea 
produsului respectiv în mediul înconjurător necesită o autorizaţie naţională prealabilă.  
Această dispoziţie constituie în mod evident un obstacol în calea inovării, deoarece 
presupune o perioadă de aşteptare foarte îndelungată înaintea realizării testului. Astfel, deşi 
evaluarea prealabilă de către autoritatea competentă rămâne necesară, ar trebui să se 
stabilească o perioadă de 30 de zile pentru a se stabili dacă testul/experimentul propus 
prezintă motive de îngrijorare. 

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 46 - alineatul 1 - paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul activităţilor de cercetare şi 
dezvoltare orientate asupra produselor şi 
proceselor, înainte de introducerea pe 
piaţă a produsului biocid sau a substanţei 
active, persoana care intenţionează să 
desfăşoare experimentul sau testul 
comunică informaţiile prevăzute la al 
doilea paragraf autorităţii competente a 
statului membru în care are loc 

eliminat
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introducerea pe piaţă.

Or. en

Justificare

Conform propunerii, în ceea ce priveşte produsele biocide neautorizate, iniţierea unui 
experiment sau a unui test în scopuri de cercetare şi dezvoltare care presupune eliberarea 
produsului respectiv în mediul înconjurător necesită o autorizaţie naţională prealabilă.  
Această dispoziţie constituie în mod evident un obstacol în calea inovării, deoarece 
presupune o perioadă de aşteptare foarte îndelungată înaintea realizării testului. Astfel, deşi 
evaluarea prealabilă de către autoritatea competentă rămâne necesară, ar trebui să se 
stabilească o perioadă de 30 de zile pentru a se stabili dacă testul/experimentul propus 
prezintă motive de îngrijorare. 

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 46 - alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Conform propunerii, în ceea ce priveşte produsele biocide neautorizate, iniţierea unui 
experiment sau a unui test în scopuri de cercetare şi dezvoltare care presupune eliberarea 
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produsului respectiv în mediul înconjurător necesită o autorizaţie naţională prealabilă.  
Această dispoziţie constituie în mod evident un obstacol în calea inovării, deoarece 
presupune o perioadă de aşteptare foarte îndelungată înaintea realizării testului. Astfel, deşi 
evaluarea prealabilă de către autoritatea competentă rămâne necesară, ar trebui să se 
stabilească o perioadă de 30 de zile pentru a se stabili dacă testul/experimentul propus 
prezintă motive de îngrijorare. 

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 46 - alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Normele privind desfăşurarea testelor/experimentelor pe teritoriul unui stat membru diferit 
de cel pe a cărui piaţă sunt introduse produsele biocide ar trebui să fie identice cu cele 
prevăzute la alineatul (1) de la acelaşi articol.
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Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 47 - alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Etichetele articolelor sau materialelor 
tratate trebuie să cuprindă următoarele 
informaţii:

(2) Etichetele articolelor sau materialelor 
tratate trebuie să cuprindă următoarele 
informaţii:

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

(a) denumirile tuturor substanţelor active, 
utilizându-se, dacă este posibil, o 
nomenclatură comună (de exemplu, 
ICNI), care au fost utilizate pentru tratarea 
articolelor sau a materialelor sau care au 
fost încorporate în acestea, cu excepţia 
cazului în care legislaţia sectorială 
specifică prevede deja cerinţe privind 
etichetarea;

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

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

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

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

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

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

Or. en

Justificare

Dispoziţiile privind etichetarea articolelor şi a materialelor tratate nu trebuie să se 
suprapună cu cerinţele deja prevăzute de legislaţia sectorială.  

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 47 - alineatul 2 - paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Marcajul de pe etichetă trebuie să fie clar, Marcajul de pe etichetă trebuie să fie clar, 
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vizibil, uşor de citit şi suficient de rezistent. vizibil, uşor de citit, suficient de rezistent şi 
redactat în limba oficială sau într-una 
dintre limbile oficiale ale statului membru 
pe a cărui piaţă urmează să fie introduse 
articolul sau materialul tratat.

Or. en

Justificare

Este indicat să se clarifice faptul că, la fel ca orice produse, articolele şi materialele tratate 
trebuie etichetate întotdeauna în limba oficială a statului membru în care produsul este 
introdus pe piaţă.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 54 - alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Comisia elaborează un raport privind 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament şi mai ales privind funcţionarea 
procedurii comunitare de autorizare şi 
recunoaşterea reciprocă, până la data de 1 
ianuarie 2016. Comisia transmite raportul 
Parlamentului European şi Consiliului.

Or. en

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 58 - alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre pot solicita ca 
produsele biocide introduse pe piaţă în 
teritoriile lor să fie etichetate în limba sau 
limbile lor oficiale.

(3) Statele membre solicită ca produsele 
biocide introduse pe piaţă în teritoriile lor 
să fie etichetate în limba sau într-una 
dintre limbile lor oficiale, în cazul în care 
au mai multe limbi oficiale.

Or. en
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Justificare

În general, produsele ar trebui să fie etichetate întotdeauna în limba oficială a statului 
membru pe a cărui piaţă este introdus produsul.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 66 - alineatul 2 - litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) asigură solicitanţilor consiliere şi 
asistenţă pentru includerea unei substanţe 
active în anexa I sau pentru o autorizaţie 
comunitară;

(d) asigură solicitanţilor şi, în special, 
IMM-urilor, consiliere şi asistenţă pentru 
includerea unei substanţe active în anexa I 
sau pentru o autorizaţie comunitară;

Or. en

Justificare

Ar trebui să se ţină seama de faptul că IMM-urile se vor vedea mai des nevoite să solicite 
asistenţă pentru a-şi depune cererile, iar aceasta ar trebui acordată fără excepţie, în limita 
posibilităţilor, de către Comisie, Agenţie sau statele membre.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 70 - alineatul 2 - litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru întreprinderile mici şi mijlocii 
în sensul Recomandării 2003/361/CE 
privind definiţia microîntreprinderilor şi a 
întreprinderilor mici şi mijlocii se 
stabileşte o taxă redusă;

(a) o taxă redusă pentru IMM-uri;

Or. en

Justificare

Definiţia IMM-urilor a fost formulată separat într-un nou amendament la articolul 3 privind 
definiţiile.
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Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 70 - alineatul 2 - litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) persoanele care introduc pe piaţă 
produse biocide plătesc o taxă anuală; şi

(d) persoanele care introduc pe piaţă 
produse biocide, cu excepţia IMM-urilor,
plătesc o taxă anuală; şi

Or. en

Justificare

Deşi taxa anuală va contribui la susţinerea finanţării neîntrerupte a ECHA, IMM-urile ar 
trebui să fie scutite de aceasta pentru a nu fi supuse unei obligaţii financiare inutile.

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 75a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 75a 
Înfiinţarea de birouri naţionale de 

asistenţă în statele membre
Statele membre înfiinţează birouri 
naţionale de asistenţă pentru a acorda 
consultanţă candidaţilor, în special IMM-
urilor, precum şi oricăror părţi interesate, 
în legătură cu responsabilităţile şi 
obligaţiile care le revin în temeiul 
prezentului regulament, pe lângă orice 
formă de asistenţă acordată de Agenţie în 
conformitate cu articolul 66 alineatul (2) 
litera (d).

Or. en


