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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Trg biocidnih pripravkov in pravna ureditev

Vrednost trga biocidnih pripravkov v Evropi je ocenjena na približno 890 milijonov EUR na 
leto, kar predstavlja približno 27 % vrednosti svetovnega trga. Tri velika podjetja zasedajo 
približno 25 % evropskega trga. Zato je treba vzpostaviti ravnotežje med interesi velikih 
podjetij ter malih in srednje velikih podjetij (MSP).

Direktiva 98/8/ES, ki trenutno ureja sektor, je imela dvojni cilj izboljšanja varstva okolja in 
zdravja. Določala je tudi sistem vzajemnega priznavanja nacionalnih postopkov odobritve, da 
bi tako omogočila promet z biocidnimi pripravki na notranjem trgu. Vendar so številne težave 
v njeni 10-letni zgodovini (npr. čezmerni stroški, previsoke zahteve, zamude pri odobritvah, 
časovna neskladja pri ocenjevanju vlog v različnih državah članicah) privedle do odobritve le 
ene učinkovine v veljavnem zakonodajnem okviru, pri čemer v bližnji prihodnosti ni mogoče 
pričakovati izboljšanja.

Evropska komisija predlaga novo uredbo za poenostavitev postopkov in izboljšanje delovanja 
trga. Glavne točke vključujejo med drugim: neobvezni centraliziran postopek odobritve za 
biocidne pripravke z „nizkim tveganjem“, izboljšan postopek vzajemnega priznavanja, 
usklajeno strukturo pristojbin za nacionalne odobritve ter predpise za izdelke, obdelane z 
biocidnimi pripravki. 

Pripravljavec mnenja na splošno pozdravlja predloge Komisije in močno podpira predlagane 
ukrepe, zlasti poudarek na poenostavitvi postopka odobritve. Ne glede na to je pomembno 
upoštevati potrebe različnih zainteresiranih strani, zato je v nadaljevanju podanih več 
predlogov.

Predlagane spremembe

Razširjen centraliziran postopek odobritev

Pripravljavec mnenja pozdravlja predloge za uvedbo možnosti centraliziranega postopka 
odobritve aktivnih snovi in biocidnih pripravkov za proizvajalce. Zdi se, da trenutna 
opredelitev „biocidnega pripravka z nizkim tveganjem“ določa ta postopek za preveč omejeno 
kategorijo pripravkov, zato pripravljavec mnenja priporoča njeno delno razširitev. Tudi datum 
pregleda uredbe bi bilo treba z leta 2023 pomakniti na 2016, da se zagotovi pregled in 
morebitna razširitev centralnega postopka odobritve, če bo učinkovit.

Pomoč malim in srednje velikim podjetjem

V industriji, v kateri prevladuje nekaj velikih industrijskih proizvajalcev, je treba zagotoviti 
večjo pomoč za mala in srednje velika podjetja. Zato jih je treba izvzeti iz plačila letne 
pristojbine za dajanje biocidnih pripravkov v promet. Poleg tega bi morale države članice 
vzpostaviti službe za pomoč uporabnikom kot dopolnitev smernic, ki jih zagotavlja Evropska 
agencija za kemikalije (ECHA). 
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Določitev rokov

V predlogu je treba, kjer je mogoče, določiti specifične časovne okvire, da se industriji 
omogoči načrtovanje vnaprej. Določiti je treba časovne načrte za različne faze ocenjevanja 
dokumentacije. Roke je treba skrajšati, kjer je mogoče, da se zagotovi kar največja 
učinkovitost postopka odobritve. 

Okrepitev raziskav in razvoja

Treba je omogočiti več raziskav in razvoja v industriji, ki lahko v veliki meri vpliva na 
varstvo okolja in zdravje ljudi. V skladu s predlogom je za poskuse oziroma preskuse, ki 
utegnejo vključevati sproščanje nedovoljenega biocidnega pripravka v okolje, potrebno 
nacionalno dovoljenje. Uvesti bi bilo treba enostavnejši postopek priglasitve, ki pristojnemu 
organu sicer še vedno omogoča določitev strožjih pogojev, vendar zapleten sistem izdajanja 
dovoljenj ni pravilo. 

Okvirne formulacije

Za večjo učinkovitost pripravljavec mnenja predlaga razlikovanje med upravnimi, manjšimi 
in večjimi spremembami odobritev za okvirne formulacije. Upravne spremembe bi bilo 
mogoče obravnavati v poenostavljenem postopku priglasitve, manjše spremembe v 
skrajšanem obdobju ocenjevanja, pri večjih spremembah pa bi bilo obdobje ocenjevanja lahko 
sorazmerno z obsegom predlagane spremembe. Poleg tega pripravljavec mnenja za 
zagotovitev pomoči proizvajalcem priporoča, da se za vse biocidne pripravke, ki sodijo v ta 
okvir, dodeli ena sama številka odobritve.

Merila za izključitev

Glede meril za izključitev pripravljavec mnenja meni, da je bila izključitev nekaterih vrst 
pripravkov aktivnih snovi (4 ter 14 do 19) iz splošnega testa za odobritev po nepotrebnem 
omejevalna. Za vse vrste pripravkov bi morala biti zagotovljena možnost ocenjevanja v 
skladu z merili. Prepoved takšnih pripravkov v zakonodaji o fitofarmacevtskih sredstvih ne 
upravičuje tovrstne prepovedi (z redkimi izjemami) v zakonodaji o biocidnih pripravkih, saj 
se pesticidi in biocidni pripravki med seboj razlikujejo glede na uporabo in ravni 
izpostavljenosti. 

Jezikovne zahteve

Edina zahteva bi morala biti, da so vloge za odobritev izdelka in označevanje izdelka v le 
enem uradnem jeziku zadevne države članice (če jih je več), da se prepreči nepotrebno breme 
za industrijo.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:
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Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31a) V pomoč predlagateljem in še zlasti 
MSP pri izpolnjevanju zahtev te uredbe, bi 
morale države članice poleg operativnih 
navodil, ki jih zagotovi agencija, 
vzpostaviti nacionalne službe za pomoč 
uporabnikom.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka t a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ta) „upravna sprememba“ sprememba 
obstoječega dovoljenja, ki je povsem 
upravne narave in ne zajema ponovne 
ocene tveganja za javno zdravje ali okolje 
in učinkovitosti proizvoda.

Or. en

Obrazložitev

Treba je opredeliti vrste sprememb, ki so možne pri obstoječem dovoljenem biocidnem 
pripravku.



PE430.878v01-00 6/28 PA\798008SL.doc

SL

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka t b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(tb) „manjša sprememba“ sprememba 
obstoječega dovoljenja, ki je ne moremo 
šteti kot upravno spremembo, saj zahteva 
ponovno manjšo oceno tveganja za javno 
zdravje ali okolje in/ali učinkovitosti 
proizvoda ter ne vpliva negativno na 
stopnjo tveganja javnega zdravja ali 
okolja in na učinkovitost proizvoda. 

Or. en

Obrazložitev

Treba je opredeliti vrste sprememb, ki so možne pri obstoječem dovoljenem biocidnem 
pripravku.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka t c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(tc) „večja sprememba“ sprememba 
obstoječega dovoljenja, ki je ne moremo 
šteti kot upravno ali manjšo spremembo. 

Or. en

Obrazložitev

Treba je opredeliti vrste sprememb, ki so možne pri obstoječem dovoljenem biocidnem 
pripravku.
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Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka ua (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ua) „MSP“ mala in srednje velika 
podjetja, kakor je opredeljeno v 
Priporočilu Komisije 2003/361/ES z dne 
6. maja 2003 o opredelitvi mikro, malih in 
srednje velikih podjetij1.
______________
1 UL L 124, 20.5. 2003, str. 36.

Or. en

Obrazložitev

Glede na izkušnje iz uredbe REACH, je treba ločeno opredeliti MSP.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Točka (c) ne velja za aktivne snovi za 
vrste pripravkov 4 in 14 do 19.

črtano

Or. en

Obrazložitev
Znanstvena utemeljitev za izvzem nekaterih vrst pripravkov (4 in 14 do 19) je nejasna in 
deluje samovoljno ter je zato pri teh vrstah pripravkov neutemeljena. 

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) v običajnih pogojih uporabe je 
izpostavljenost ljudi aktivni snovi v 

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

biocidnem pripravku zanemarljiva, zlasti 
če se pripravek uporablja v zaprtih sistemih 
ali pod strogo nadzorovanimi pogoji;

Or. en

Obrazložitev

Biocidne pripravke je treba uporabljati v skladu z navodili na oznaki, ki so pojasnjena v 
dokumentacij o sprejemljivem tveganju in učinkovitosti. 

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če agencija meni, da je vloga 
nepopolna, predlagatelja obvesti, katere 
dodatne informacije so potrebne za 
validacijo vloge ter določi razumen rok za 
predložitev navedenih informacij.

4. Če agencija meni, da je vloga 
nepopolna, predlagatelja obvesti, katere 
dodatne informacije so potrebne za 
validacijo vloge ter določi rok za 
predložitev navedenih informacij, ki ni 
daljši od dveh mesecev.

Or. en

Obrazložitev

Za predložitev dokumentacije, ki mora biti čim bolj zgoščena in jasna, da jo je mogoče hitro 
oceniti, je treba določiti rok. 

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če se pri oceni dokumentacije pokaže, 
da so potrebne dodatne informacije za 
izvedbo ocene, ocenjevalni pristojni organ 
od predlagatelja zahteva, da v določenem 
roku predloži te informacije in o tem 
obvesti agencijo.

2. Če se pri oceni dokumentacije pokaže, 
da so potrebne dodatne informacije za 
izvedbo ocene, ocenjevalni pristojni organ 
od predlagatelja zahteva, da jih predloži v 
roku, ki ne presega šestih mesecev. 
V izjemnih okoliščinah in po ustrezni 
obrazložitvi, se rok lahko podaljša za 
dodatno obdobje, ki ne presega šestih 
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mesecev. Ocenjevalni pristojni organ o 
tem obvesti agencijo.

Or. en

Obrazložitev

Izkušnje so pokazale, da izvedba ocene lahko traja neupravičeno dolgo. Zato je treba 
postaviti ustrezne roke, da bi se izognili vrzelim, ki bi lahko po nepotrebnem podaljšale 
postopek. Roki predlagatelju zagotovijo nekaj gotovosti v zvezi z najdaljšim možnim trajanjem 
postopka. 

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če agencija meni, da je vloga 
nepopolna, predlagatelja obvesti, katere 
dodatne informacije so potrebne za 
validacijo vloge ter določi razumen rok za 
predložitev navedenih informacij.

4. Če agencija meni, da je vloga 
nepopolna, predlagatelja obvesti, katere 
dodatne informacije so potrebne za 
validacijo vloge ter določi rok za 
predložitev navedenih informacij, ki ni 
daljši od dveh mesecev.

Or. en

Obrazložitev

Za predložitev dokumentacije, ki mora biti čim bolj zgoščena in jasna, da jo je mogoče hitro 
oceniti, je treba določiti rok. 

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija se lahko o katerih koli 
znanstvenih ali tehničnih vprašanjih, 
povezanih s pregledom vključitve aktivne 
snovi v Prilogo I, posvetuje z agencijo. 
Agencija v devetih mesecih po zahtevi 
pripravi mnenje in ga predloži Komisiji.

2. Komisija se lahko o katerih koli 
znanstvenih ali tehničnih vprašanjih, 
povezanih s pregledom vključitve aktivne 
snovi v Prilogo I, posvetuje z agencijo. 
Agencija v šestih mesecih po zahtevi 
pripravi mnenje in ga predloži Komisiji.
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Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je zagotovitev skladnosti, saj mora povsod drugje v predlogu 
agencija na zahtevo Komisije izdati mnenje v šestih mesecih.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

(a) za kateri koli dani ekosistem je mogoče 
izračunati razmerje med napovedano 
koncentracijo v okolju (PEC) in 
predvideno koncentracijo brez učinka 
(PNEC), navedeno razmerje pa ne 
presega 0,1;

(a) biocidni pripravek v Uredbi (ES) št. 
1272/2008 ni opredeljen glede na vpliv na 
zdravje ljudi ali nevarnost za okolje;

(b) za vsak učinek na zdravje človeka je 
stopnja izpostavljenosti (razmerje med 
koncentracijo, pri kateri ni opaznih 
neželenih učinkov (NOAEL) in 
koncentracijo izpostavljenosti) večja kot 
1,000.

(b) razvrstitev biocidnega pripravka ni 
povezana z opozorilno besedo „nevarno“ 
na oznaki, ki je zahtevana v skladu z 
Uredbo (ES) št. 1272/2008, zahteve iz 
člena 16(1)(b), (c) in (d) pa so izpolnjene 
pod normalnimi in smiselno 
predvidljivimi pogoji uporabe pripravka 
brez uporabe osebne zaščitne opreme;

c) aktivna snov oziroma snovi so v 
biocidnem pripravku prisotne v taki 
obliki, da je pod normalnimi ali stvarno 
predvidljivimi pogoji uporabe 
izpostavljenost zanemarljiva, na vseh 
drugih stopnjah njegovega življenjskega 
ciklusa pa se s pripravkom ravna v strogo 
nadzorovanih pogojih. 

Vendar pa biocidni pripravek ne šteje kot 
biocidni pripravek z manjšim tveganjem, 
če je izpolnjen kateri koli izmed 
naslednjih pogojev:

2. Vendar pa biocidni pripravek ne šteje 
kot biocidni pripravek z manjšim 
tveganjem, če vsebuje aktivno snov ali 
pogojno nevarno snov, ki:
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(a) vsebuje eno ali več aktivnih snovi, ki 
izpolnjujejo merila, da štejejo za snovi, ki
so obstojne, se kopičijo v organizmih in so 
strupene (PBT) ali so zelo obstojne in se 
zelo kopičijo v organizmih, kot je določeno 
v Prilogi XIII k Uredbi (ES) št. 1907/2006;

(a) izpolnjuje merila, da šteje za snov, ki je 
obstojna, se kopiči v organizmih in je 
strupena (PBT) ali je zelo obstojna in se 
zelo kopiči v organizmih, kot je določeno v 
Prilogi XIII k Uredbi (ES) št. 1907/2006;

(b) vsebuje eno ali več aktivnih snovi, 
opredeljenih kot snovi, ki so po svojih 
lastnostih endokrini motilci;

(b) je v členu 57(f) Uredbe (ES) 
št. 1907/2006 opredeljena kot endokrini
motilec;

(c) vsebuje eno ali več aktivnih snovi, ki 
so bile v skladu z Uredbo (ES) 
št. 1272/2008 razvrščene kot, oziroma 
izpolnjujejo merila za katero izmed 
naslednjih razvrstitev:

(c) je bila v skladu z Uredbo (ES) št. 
1272/2008 razvrščena kot, oziroma 
izpolnjujejo merila za eno od teh 
kategorij;;

(i) rakotvorna;
(ii) mutagena;

(iii) nevrotoksična;
(iv) imunotoksična;

(v) strupena za razmnoževanje;
(vi) snovi, ki povzročajo preobčutljivost.

(i) rakotvorna;
(ii) mutagena;

(iii) nevrotoksična;
(iv) imunotoksična;

(v) strupena za razmnoževanje;
(vi) snovi, ki povzročajo preobčutljivost.

2. Ne glede na odstavek 1 šteje biocidni 
pripravek kot biocidni pripravek z nižjim 
tveganjem, če so aktivne snovi v njem 
prisotne v taki obliki, da lahko ob 
običajnih pogojih uporabe pride le do 
zanemarljive izpostavljenosti, na vseh 
drugih stopnjah njegovega življenjskega 
ciklusa pa se s pripravkom ravna v strogo 
nadzorovanih pogojih.
3. Za biocidni pripravek z manjšim 
tveganjem se dokaže, da je možnost 
razvoja odpornosti pri ciljnih organizmih 
zaradi njegove uporabe majhna.
4. Poleg aktivnih snovi iz člena 15(2) 
Uredbe (ES) št. 1272/2008 aktivne snovi, 
proizvedene ali uvožene za uporabo v 
biocidnih pripravkih z manjšim tveganjem, 
katerim je bilo izdano dovoljenje skladno s 
členom 15, štejejo, da so bile registrirane in 
da je njihova registracija zaključena za 
proizvodnjo ali uvoz za uporabo v 

4. Poleg aktivnih snovi iz člena 15(2) 
Uredbe (ES) št. 1272/2008 aktivne snovi, 
proizvedene ali uvožene za uporabo v 
biocidnih pripravkih z manjšim tveganjem, 
katerim je bilo izdano dovoljenje skladno s 
členom 15, štejejo, da so bile registrirane in 
da je njihova registracija zaključena za 
proizvodnjo ali uvoz za uporabo v 
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biocidnih pripravkih z manjšim tveganjem 
ter tako izpolnjujejo zahteve iz poglavij 1 
in 5 naslova II navedene uredbe.

biocidnih pripravkih z manjšim tveganjem 
ter tako izpolnjujejo zahteve iz poglavij 1 
in 5 naslova II navedene uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev biocidnih pripravkov z manjšim tveganjem, ki jo predlaga Komisija, je preozka in 
omejuje možnosti uporabe centraliziranega postopka. Zato se predlaga razširitev opredelitve, 
da bi dovoljenje Skupnosti veljajo za večje število proizvodov in Evropski agenciji za 
kemikalije na začetku ne bi bilo treba obravnavati celotne palete biocidnih pripravkov. To bi 
lahko omogočili kasneje s predhodnim pregledom postopka (leta 2016) zaradi razširitve 
njegove uporabe za vse proizvode.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Možnost, da se prevod zahteva v več kot enem uradnem jeziku (v primerih držav članic z več 
kot enim jezikom) lahko predstavlja nepotrebno finančno in upravno breme za predlagatelja. 

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) dovoljena sprememba sestave tega 
referenčnega biocidnega pripravka, 
izražena v odstotku neaktivnih snovi v 

(b) dovoljena sprememba sestave tega 
referenčnega biocidnega pripravka, 
izražena kot zmanjšanje odstotka aktivne 
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biocidnih pripravkih, za katere velja, da 
pripadajo navedeni okvirni formulaciji;

(aktivnih) snovi in/ali spremembo
neaktivnih snovi v biocidnih pripravkih,
izražena v odstotkih, za katere velja, da 
pripadajo navedeni okvirni formulaciji;

Or. en

Obrazložitev

Odstavek 3b bi moral biti v celoti skladen s členom 16.6, ki določa, da je v primeru okvirne 
formulacije dopustno zmanjšanje odstotka aktivne snovi v referenčnem biocidnem pripravku. 
Zato bi morala vsebina dovoljenja odražati tudi to možnost.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 3a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. V primeru okvirne formulacije se za 
vse biocidne pripravke, ki spadajo v ta 
okvir, določi enotna številka dovoljenja.

Or. en

Obrazložitev

Potreben je nov odstavek, v katerem se določi, da se v primeru okvirne formulacije za vse 
biocidne pripravke, ki spadajo v ta okvir, določi ena številka dovoljenja. Predlog uredbe o 
biocidnih pripravkih takšnega pojasnila še ne vsebuje.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če pristojni organ prejemnik meni, da 
vloga ni popolna, predlagatelja obvesti, 
katere dodatne informacije so potrebne za 
validacijo vloge ter določi razumen rok za 
predložitev navedenih informacij.

2. Če pristojni organ prejemnik meni, da 
vloga ni popolna, predlagatelja obvesti, 
katere dodatne informacije so potrebne za 
validacijo vloge ter določi rok za 
predložitev navedenih informacij, ki ni 
daljši od enega meseca.
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Or. en

Obrazložitev

Za predložitev dokumentacije, ki mora biti čim bolj zgoščena in jasna, da jo je mogoče hitro 
oceniti, je treba določiti rok.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če se zdi, da so potrebne dodatne 
informacije za izvedbo popolne ocene 
vloge, pristojni organ prejemnik od 
predlagatelja zahteva, da predloži take 
informacije. Dvanajstmesečno obdobje iz 
odstavka 1 se prekine od dneva izdaje 
vloge, pa do dneva prejema informacij.

3. Če se zdi, da so potrebne dodatne 
informacije za izvedbo popolne ocene 
vloge, pristojni organ prejemnik od 
predlagatelja zahteva, da jih predloži v 
roku, ki ne presega šestih mesecev.
V izjemnih okoliščinah in po ustrezni 
obrazložitvi, se rok lahko podaljša za 
dodatno obdobje, ki ne presega šestih 
mesecev. Dvanajstmesečno obdobje iz 
odstavka 1 se prekine od dneva izdaje 
vloge, pa do dneva prejema informacij.

Or. en

Obrazložitev

Izkušnje so pokazale, da izvedba ocene lahko traja neupravičeno dolgo. Zato je treba 
postaviti ustrezne roke, da bi se izognili vrzelim, ki bi lahko po nepotrebnem podaljšale 
postopek. Roki predlagatelju zagotovijo nekaj gotovosti v zvezi z najdaljšim možnim trajanjem 
postopka. 

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Če pristojni organ prejemnik meni, da 
vloga ni popolna, predlagatelja obvesti, 
katere dodatne informacije so potrebne za 
validacijo vloge ter določi razumen rok za 

5. Če pristojni organ prejemnik meni, da 
vloga ni popolna, predlagatelja obvesti, 
katere dodatne informacije so potrebne za 
validacijo vloge ter določi rok za 
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predložitev navedenih informacij. predložitev navedenih informacij, ki ni 
daljši od enega meseca.

Or. en

Obrazložitev

Za predložitev dokumentacije, ki mora biti čim bolj zgoščena in jasna, da jo je mogoče hitro 
oceniti, je treba določiti rok.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Če se pri oceni vloge za obnovitev 
pokaže, da so potrebne dodatne informacije 
za popolno oceno vloge, pristojni organ 
prejemnik od predlagatelja zahteva, da jih 
predloži. Šestmesečno obdobje iz 
odstavka 6 se prekine od dneva izdaje 
vloge, pa do dneva prejema informacij.

7. Če se pri oceni vloge za obnovitev 
pokaže, da so potrebne dodatne informacije 
za popolno oceno vloge, pristojni organ 
prejemnik od predlagatelja zahteva, da jih 
predloži v roku, ki ne presega šestih 
mesecev. V izjemnih okoliščinah in po 
ustrezni obrazložitvi, se rok lahko 
podaljša za dodatno obdobje, ki ne 
presega šestih mesecev. Šestmesečno 
obdobje iz odstavka 6 se prekine od dneva 
izdaje vloge, pa do dneva prejema 
informacij.

Or. en

Obrazložitev

Izkušnje so pokazale, da izvedba ocene lahko traja neupravičeno dolgo. Zato je treba 
postaviti ustrezne roke, da bi se izognili vrzelim, ki bi lahko po nepotrebnem podaljšale 
postopek. Roki predlagatelju zagotovijo nekaj gotovosti v zvezi z najdaljšim možnim trajanjem 
postopka. 

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pristojni organ prejemnik lahko zahteva 3. Pristojni organ prejemnik lahko zahteva 
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prevod nacionalnega dovoljenja in vloge v 
enega ali več uradnih jezikov države 
članice, kjer ima navedeni pristojni organ 
svoj sedež.

prevod nacionalnega dovoljenja in vloge v 
enega od uradnih jezikov države članice, 
kjer ima navedeni pristojni organ svoj 
sedež.

Or. en

Obrazložitev

Možnost, da se prevod zahteva v več kot enem uradnem jeziku (v primerih držav članic z več 
kot enim jezikom) lahko predstavlja nepotrebno finančno in upravno breme za predlagatelja. 

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija sprejme odločitev, ali razlogi, ki 
jih je navedel pristojni organ, upravičujejo 
zavrnitev priznanja ali omejitev 
nacionalnega dovoljenja v skladu s 
postopkom iz člena 72(3).

Tri mesece po priglasitvi Komisija sprejme 
odločitev, ali razlogi, ki jih je navedel 
pristojni organ, upravičujejo zavrnitev 
priznanja ali omejitev nacionalnega 
dovoljenja v skladu s postopkom iz 
člena 72(3).

Or. en

Obrazložitev

V zakonodajnem besedilu bi morali biti jasno določeni roki, da bi bil sistem za reševanje 
sporov med državami članicami učinkovit. Trije meseci zadostujejo, da Komisija pripravi 
predlog odločitve na podlagi razlogov, ki upravičujejo zavrnitev priznanja ali omejitev 
dovoljenja.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če referenčni pristojni organ meni, da 
vloga ni popolna, predlagatelja obvesti, 
katere dodatne informacije so potrebne za 
validacijo vloge, ter določi razumen rok za 
predložitev navedenih informacij. 

4. Če referenčni pristojni organ meni, da 
vloga ni popolna, predlagatelja obvesti, 
katere dodatne informacije so potrebne za 
validacijo vloge ter določi rok za 
predložitev navedenih informacij, ki ni 
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Referenčni pristojni organ obvesti tudi 
druge zadevne države članice.

daljši od enega meseca. Referenčni 
pristojni organ obvesti tudi druge zadevne 
države članice.

Or. en

Obrazložitev

Za predložitev dokumentacije, ki mora biti čim bolj zgoščena in jasna, da jo je mogoče hitro 
oceniti, je treba določiti rok.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 9 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija sprejme odločitev, ali razlogi, ki 
jih je navedel pristojni organ, upravičujejo 
zavrnitev priznanja ali omejitev 
nacionalnega dovoljenja v skladu s 
postopkom iz člena 72(3).

Tri mesece po priglasitvi Komisija sprejme 
odločitev, ali razlogi, ki jih je navedel 
pristojni organ, upravičujejo zavrnitev 
priznanja ali omejitev nacionalnega 
dovoljenja v skladu s postopkom iz 
člena 72(3).

Or. en

Obrazložitev

V zakonodajnem besedilu bi morali biti jasno določeni roki, da bi bil sistem za reševanje 
sporov med državami članicami učinkovit. Trije meseci zadostujejo, da Komisija pripravi 
predlog odločitve na podlagi razlogov, ki upravičujejo zavrnitev priznanja ali omejitev 
dovoljenja.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 9 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če se Komisija odloči odkloniti razloge, 
predložene za zavrnitev ali omejitev
nacionalnega dovoljenja, pristojni organ, 
ki predlaga zavrnitev priznanja dovoljenja 
ali omejitev dovoljenja, nemudoma izda
dovoljenje za zadevni biocidni pripravek v 

Če Komisija v svoji odločitvi potrdi 
navedene razloge za zavrnitev ali omejitev
poznejšega dovoljenja, pristojni organ, ki
je predhodno izdal dovoljenje za biocidni 
pripravek, nemudoma preveri svoje 
nacionalno dovoljenje, da bo v skladu z
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skladu z nacionalnim dovoljenjem, ki ga 
je izdal referenčni pristojni organ.

navedeno odločitvijo.

Če Komisija v svoji odločitvi potrdi 
prvotno nacionalno dovoljenje, pristojni 
organ, ki je predlagal zavrnitev priznanja
nacionalnega dovoljenja ali priznanje 
nacionalnega dovoljenja pod določenimi 
pogoji, nemudoma izda dovoljenje za 
zadevni biocidni pripravek v skladu s 
prvotnim dovoljenjem.

Or. en

Obrazložitev

Sedanje besedilo obravnava le možnost, da se Komisija odloči odkloniti razloge za zavrnitev, 
ne pa tudi možnosti, da se z njimi strinja, kot je ustrezno določeno v členu 27(2). Tukaj je 
uporabljeno enako besedilo. 

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če agencija meni, da je vloga 
nepopolna, predlagatelja obvesti, katere 
dodatne informacije so potrebne za 
validacijo vloge ter določi razumen rok za 
predložitev navedenih informacij.

3. Če agencija meni, da je vloga 
nepopolna, predlagatelja obvesti, katere 
dodatne informacije so potrebne za 
validacijo vloge ter določi rok za 
predložitev navedenih informacij, ki ni 
daljši od dveh mesecev.

Or. en

Obrazložitev

Za predložitev dokumentacije, ki mora biti čim bolj zgoščena in jasna, da jo je mogoče hitro 
oceniti, je treba določiti rok.
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Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če se pri oceni dokumentacije pokaže, 
da so potrebne dodatne informacije za 
izvedbo ocene, ocenjevalni pristojni organ 
od predlagatelja zahteva, da v določenem 
roku predloži te informacije in o tem 
obvesti agencijo.

2. Če se pri oceni dokumentacije pokaže, 
da so potrebne dodatne informacije za 
izvedbo ocene, ocenjevalni pristojni organ 
od predlagatelja zahteva, da jih predloži v 
roku, ki ne presega šestih mesecev. 
V izjemnih okoliščinah in po ustrezni 
obrazložitvi, se rok lahko podaljša za 
dodatno obdobje, ki ne presega šestih 
mesecev. Ocenjevalni pristojni organ o 
tem obvesti agencijo.

Or. en

Obrazložitev

Izkušnje so pokazale, da izvedba ocene lahko traja neupravičeno dolgo. Zato je treba 
postaviti ustrezne roke, da bi se izognili vrzelim, ki bi lahko po nepotrebnem podaljšale 
postopek. Roki predlagatelju zagotovijo nekaj gotovosti v zvezi z najdaljšim možnim trajanjem 
postopka. 

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Če agencija meni, da je vloga 
nepopolna, predlagatelja obvesti, katere 
dodatne informacije so potrebne za 
validacijo vloge ter določi razumen rok za 
predložitev navedenih informacij.

6. Če agencija meni, da je vloga 
nepopolna, predlagatelja obvesti, katere 
dodatne informacije so potrebne za 
validacijo vloge ter določi rok za 
predložitev navedenih informacij, ki ni 
daljši od dveh mesecev.

Or. en

Obrazložitev

Za predložitev dokumentacije, ki mora biti čim bolj zgoščena in jasna, da jo je mogoče hitro 
oceniti, je treba določiti rok.
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Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če ocenjevalni pristojni organ, ki je 
opravil prvotno oceno vloge za dovoljenje 
Skupnosti odloči, da popolna ocena vloge 
ni potrebna, v dvanajstih mesecih po 
validaciji pripravi in predloži agenciji 
priporočilo za obnovitev dovoljenja.

2. Če ocenjevalni pristojni organ, ki je 
opravil prvotno oceno vloge za dovoljenje 
Skupnosti odloči, da popolna ocena vloge ni 
potrebna, v šestih mesecih po validaciji 
pripravi in predloži agenciji priporočilo za 
obnovitev dovoljenja.

Or. en

Obrazložitev

V členu 12.2 mora ocenjevalni organ za obnovo vključitve aktivne snovi v Prilogo I 
priporočilo za obnovo izdati v šestih in ne dvanajstih mesecih, če ni potrebna popolna ocena. 

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2 a. Sprememba obstoječega dovoljenja v 
skladu s členom 3 pomeni:
a) upravno spremembo,
b) manjšo spremembo ali
c) večjo spremembo.

Or. en

Obrazložitev

V zakonodajnem besedilu bi morala biti jasno izražena glavna načela, ki se bodo uporabljala 
pri spremembi dovoljenja, podrobnosti glede postopka pa je mogoče določiti v izvedbenih 
ukrepih. Zlasti je treba opredeliti vrste sprememb, ki so možne pri obstoječih dovoljenjih za 
pripravke.
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Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a . Merila in postopki iz odstavka 1 tega 
člena temeljijo na naslednjih načelih, 
vendar nanje niso omejeni:
(a) poenostavljeni postopek priglasitve se 
uporablja za upravne spremembe 
dovoljenj;
(b) za manjše spremembe dovoljenja se 
določi krajše obdobje ocenjevanja;
(c) v primeru večjih sprememb je obdobje 
ocenjevanja sorazmerno z obsegom 
predlagane spremembe. 

Or. en

Obrazložitev

V zakonodajnem besedilu bi morala biti jasno izražena glavna načela, ki se bodo uporabljala 
pri spremembi dovoljenja, podrobnosti pa je mogoče določiti v izvedbenih ukrepih. Zlasti je 
treba določiti, da se različne vrste sprememb postopkov uporabljajo glede na stopnjo ali 
pomen predvidenih sprememb biocidnega pripravka (manjših ali večjih) v primerjavi z 
izvirnim dovoljenjem. Za manjše spremembe, ki ne vplivajo negativno na stopnjo tveganja ali 
učinkovitost proizvoda, je treba uporabljati poenostavljen postopek priglasitve.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Biocidni pripravek se šteje za zelo 
podobnega referenčnemu biocidnemu 
pripravku, če:

(a) vir aktivnih snovi, ki jih vsebuje, je isti, 
kar zadeva proizvajalca in lokacijo 
proizvodnega obrata; 

(a) je vir aktivnih snovi, ki jih vsebuje, isti, 
kar zadeva proizvajalca in lokacijo 
proizvodnega obrata ter 
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(b) je enak ali podoben, kar zadeva 
vsebnost neaktivnih snovi in vrsto 
formulacije; 

(b) je enak ali podoben, kar zadeva 
vsebnost neaktivnih snovi in vrsto 
formulacije ter 

(c) je enak ali enakovreden v smislu 
možnega neželenega učinka na varnost 
pripravka, kar zadeva zdravje ljudi ali 
živali ali okolje.

(c) je enak ali enakovreden v smislu 
možnega neželenega učinka na varnost 
pripravka, kar zadeva zdravje ljudi ali 
živali ali okolje.

Or. en

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

V skladu s predlogom je pri nedovoljenih biocidnih pripravkih pred izvedbo poskusa ali 
preskusa za namene raziskav in razvoja potrebno nacionalno dovoljenje, če obstaja tveganje 
za sprostitev pripravka v okolje. To je jasna ovira inovacijam, saj pomeni izjemno dolgo 
čakalno dobo, preden se test lahko izvede. Zato se določi 30-dnevno obdobje, v katerem se 
oceni, ali predlagani poskus oziroma preskus povzroča zaskrbljenost, obenem pa se ohrani 
potreba, da pristojni organ izvede predhodno oceno. 
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Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

V skladu s predlogom je pri nedovoljenih biocidnih pripravkih pred izvedbo poskusa ali 
preskusa za namene raziskav in razvoja potrebno nacionalno dovoljenje, če obstaja tveganje 
za sprostitev pripravka v okolje. To je jasna ovira inovacijam, saj pomeni izjemno dolgo 
čakalno dobo, preden se test lahko izvede. Zato se določi 30-dnevno obdobje, v katerem se 
oceni, ali predlagani poskus oziroma preskus povzroča zaskrbljenost, obenem pa se ohrani 
potreba, da pristojni organ izvede predhodno oceno. 

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Nedovoljeni biocidni pripravek ali 
aktivna snov za izključno uporabo v 
biocidnem pripravku se ne sme dajati v 
promet za namen kakršnega koli poskusa 
ali preskusa, ki lahko vključuje ali ima za 
posledico sproščanje v okolje, razen če 
pristojni organ oceni podatke, ki jih je 
predložila oseba, ki želi dati tak pripravek 
v promet, in izda pozitivno mnenje za ta 
namen, ki lahko naloži še druge pogoje. Če 
pristojni organ v tridesetih dneh po 
priglasitvi informacij iz odstavka 1 ne 
predloži mnenja, je biocidni pripravek ali 
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pristojne organe o izdanem nacionalnem 
dovoljenju.

aktivno snov mogoče dati na trg za namen 
napovedanega poskusa ali preskusa.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s predlogom je pri nedovoljenih biocidnih pripravkih pred izvedbo poskusa oziroma 
preskusa za namene raziskav in razvoja potrebno nacionalno dovoljenje, če obstaja tveganje 
za sprostitev pripravka v okolje. To je jasna ovira inovacijam, saj pomeni izjemno dolgo 
čakalno dobo, preden se test lahko izvede. Zato se določi 30-dnevno obdobje, v katerem se 
oceni, ali predlagani poskus oziroma preskus povzroča zaskrbljenost, obenem pa se ohrani 
potreba, da pristojni organ izvede predhodno oceno. 

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Pravila za izvajanje poskusov oziroma preskusov v državi članici, ki ni država članica, na 
ozemlju katere bo biocidni pripravek dan na trg, morajo biti enaka kot pravila iz prvega 
odstavka istega člena. 
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Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Tretirani izdelki ali snovi se označijo z 
naslednjimi informacijami:

2. Tretirani izdelki ali snovi se označijo z 
naslednjimi informacijami:

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

(a) imena – po možnosti ob uporabi 
skupne nomenklature - vseh aktivnih 
snovi, uporabljenih za tretiranje izdelka ali 
snovi ali iz katerih so izdelki ali snovi 
sestavljene, razen če v obstoječi posebni 
sektorski zakonodaji že obstajajo zahteve 
o označevanju;

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

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

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

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

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

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

Or. en

Obrazložitev

Določbe o označevanju tretiranih izdelkov in snovi se ne bi smele prekrivati z obstoječimi 
zahtevami v sektorski zakonodaji. 

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Označba mora biti jasno vidna, čitljiva in
primerno obstojna.

Označba mora biti jasno vidna, čitljiva,
primerno obstojna in v nacionalnem jeziku 
ali v enem od nacionalnih jezikov države 
članice, kjer bo tretiran izdelek ali snov 
dan na trg.
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Or. en

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da morajo biti tretirani izdelki in snovi, enako kot drugi pripravki, 
označeni v nacionalnem jeziku države članice, v kateri bodo dani na trg.

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 54 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Komisija bo do 1. januarja 2016
pripravila poročilo o izvajanju te uredbe ali 
predvsem o delovanju postopka Skupnosti 
za izdajo dovoljenj in medsebojnega 
priznavanja. Komisija to poročilo predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

Or. en

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 58 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice lahko zahtevajo, da se 
biocidni pripravki, dani v promet na 
njihovem ozemlju, označijo v njihovem 
uradnem jeziku ali jezikih.

3. Države članice zahtevajo, da se biocidni 
pripravki, dani v promet na njihovem 
ozemlju, označijo v njihovem uradnem 
jeziku ali jezikih, če jih je več.

Or. en

Obrazložitev

Vsi pripravki morajo biti označeni v nacionalnem jeziku države članice, v kateri bodo dani na 
trg.
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Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 66 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) svetovanje in pomoč predlagateljem za 
vključitev aktivne snovi v Prilogo I ali za 
dovoljenje Skupnosti;

(d) svetovanje in pomoč predlagateljem,
ter predvsem MSP, za vključitev aktivne 
snovi v Prilogo I ali za dovoljenje 
Skupnosti;

Or. en

Obrazložitev

Treba je omeniti, da bo bodo MSP pri vlogah pogosteje potrebovala pomoč, ki jo morajo 
Komisija, agencija ali države članice zagotoviti, kadar koli je to mogoče. 

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 70 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) znižana pristojbina se določi za mala in 
srednje velika podjetja v smislu 
Priporočila 2003/361/ES o opredelitvi 
mikro, malih in srednje velikih podjetij;

(a) znižana pristojbina se določi za MSP

Or. en

Obrazložitev

MSP so posebej opredeljena v novem predlogu spremembe k členu 3, ki vsebuje opredelitve.

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 70 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) letno pristojbino plačajo tisti, ki dajo 
biocidne pripravke v promet,

(d) letno pristojbino plačajo tisti, ki dajo 
biocidne pripravke v promet, z izjemo MSP 
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Or. en

Obrazložitev

Letna pristojbina bo pripomogla k trajnemu financiranju Evropske agencije za kemikalije, 
vendar bi morala biti MSP oproščena plačila te pristojbine, da bi se izognila nepotrebnemu 
finančnemu bremenu. 

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 75 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 75 a 
Vzpostavitev nacionalnih služb za pomoč 

uporabnikom v državah članicah
Države članice vzpostavijo nacionalne 
službe za pomoč uporabnikom, ki kot 
dopolnilo pomoči agencije iz člena 
66(2)(d) predlagateljem, predvsem MSP, 
in vsem drugim zainteresiranim stranem 
svetujejo o njihovih odgovornostih in 
obveznostih iz te uredbe.

Or. en


