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Produsele biocide

• Produsele biocide joacă un rol important în viața de zi cu zi a cetățenilor UE, sunt 

esențiale pentru sănătatea publică.

• Biocidele sunt utilizate pe scară largă în materiale, cum ar fi materiale plastice, 

vopsele, textile, lemn,  pentru a proteja aceste materiale împotriva microbilor, 

ciupercilor sau insectelor.

• Cu toate acestea, datorită proprietăților lor intrinseci, produsele biocide pot prezenta 

riscuri pentru oameni, animale și mediu. Ca urmare, UE a instituit reguli și proceduri 

stricte pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății umane, a sănătății 

animale și a mediului.



• UE oferă un nivel comunitar norme cadru armonizate între țările UE, pentru a se 

asigura că riscurile sunt evaluate în mod corespunzător înainte ca produsele biocide 

să fie introduse pe piață.

• Înainte ca substanțele active sa poata fi utilizate în produsele biocide este necesar 

sa fie evaluate și aprobate pentru o astfel de utilizare la nivelul UE.

• Pentru a fi introdus pe piață, un produs trebuie sa fie dovedit a fi sigur pentru 

sănătatea umană, sănătatea animalelor și a mediului înconjurător. Produsul trebuie 

să fie, dovedit a fi eficient pentru utilizările intenționate.

• Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) oferă asistență tehnică și 

științifică.



Substantele active

• Regulamentul delegat nr. 1062/2014 privind programul de lucru pentru examinarea 

sistematică a tuturor substanţelor active existente conţinute de produsele biocide, 

menţionat în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al 

Consiliului.

 Anexa II – Combinatiile substanta / tip de produs incluse in programul de 

reexaminare la 4 august 2014 (partea I contine combinatiile sustinute pana la 4 

august iar partea a II contine combinatiile nesustinute pana la 4 august 2014)

• Regulamentul 1062/2014 va fi amendat;

 Termenul pana la care puteau fi transmise notificari pentru sustinerea 

combinatiilor substanta / tip de produs a expirat; pentru o singura combinatie / tip 

de produs a fost transmisa o notificare in vederea sustinerii, aceasta va fi inclusa 

in partea I; partea a II-a anexei va fi eliminata.

 anexa II va deveni Anexa



Reglementari in functie de statusul substantelor active

Anexa

regulamentului 1062/2014

Proceduri europene

de autorizare

Regulament de aprobare 

anexa BPR

Articolul 89, alin (2)

Masuri tranzitorii

Avizarea nationala

(ordinul 10/2010)

Decizie de neaprobare 

art.89, paragraf 2, litera b.

Evaluare Evaluare



Procesul decizional la nivel European

BPC

WG 1 WG 2 WG 4WG 3

eCA

CA

SC

CGBEG

Regulamente de aprobare

a substantelor active
Decizii de neaprobare

a substantelor active



eCA   - Autoritate competenta evaluatoare

WG 1 - Working Group - Eficacitate

WG 2 - Working Group - Metode analitice si proprietati fizico-chimice

WG 3 - Working Group - Sanatate umana

WG 4 - Working Group – Mediu

BPC  - Comitetul produselor biocide

CA    - Reprezentanti ai autoritatilor competente

SC    - Comitetul de pozitie pentru produsele biocide

CG    - Grup de coordonare

BEG - Grup de control



BPC

BPC – articolul 75 al BPR

Formulează o opinie în numele Agenţiei (ECHA) în relaţie cu:

 Aprobarea sau reînnoirea aprobării substanţelor active

 Autorizaţia Uniunii pentru produse biocide

 Neînţelegerile în recunoaşterea mutuală

 Alte probleme ştiinţifice şi tehnice de la COM / MSCAs

 Documente ghiduri tehnice: unde este relevant BPC sau WGs vor fi consultate.

Provocări:

Numărul mare al opiniilor formulate pe an

Termenul strict legal pentru opinii

Domeniul larg al opiniilor



Raportor

Examinare, 

revizuire

Calitate ridicată a 

aporturilor

BPC

WG 1
Eficacitate

WG 2
Metode

WG 4
Mediu

WG 3
Sanatate umana

Luarea deciziei efectiv

• Procedură scrisă

• Votare pentru luarea deciziei

când este necesar (RoPs)

Căi electronice de lucru

• R4BP: aplicaţii, CA assessments, opinii la COM

• Webex şi tele- sau video-conferintă

• Discuţii şi stocare electronică ex: CIRCA BC

Proceduri de lucru

Adaptate la experienţă

Coordonare şi management activ

prin Secretariatul ECHA

Mai curând decât propriul studiu



GRUPURILE DE LUCRU (WORKING GROUPS – WGs)

Functionarea WGs

Fac parte din structura BPC

Rezolva probleme stiintifice si tehnice

Formuleaza un proiect de opinie pentru a fi luat in consideratie de catre BPC



Structura WGs

WG 1 – Working group Eficacitate

Evalueaza si discuta urmatoarele aspecte:

- Eficacitatea împotriva organismelor-țintă

- Rezistența

- Modul de acțiune

- Studii de eficacitate 

- Sprijin pentru dezvoltarea ghidurilor

WG 2 – Working group Metode analitice si proprietati fizico chimice

Evalueaza si discuta urmatoarele aspecte:

- Datele cerute pentru metodele analitice

- Metode și cerințe de validare

- Metode analitice ale reziduurilor și validarea

- Metode de confirmare

- Proprietăți fizico-chimice ale substanțelor active și a produselor biocide

- Stabilitatea la stocare

- Identitatea substanței și similitudinea chimică

- Sprijin pentru dezvoltarea ghidurilor.



WG 3 – Working group Sanatate umana

Evalueaza si discuta urmatoarele aspecte:

- Datele  toxicologice cerute

- Evaluarea riscului toxicologic

- Măsuri de gestionare a riscurilor 

- Definiția reziduurilor acolo unde este relevant

- Orice alte probleme care ar putea afecta sănătatea umană, 

datorită utilizării unui produs biocid.

- Sprijin pentru dezvoltarea ghidurilor

WG 4 – Working group Mediu

Evalueaza si discuta urmatoarele aspecte:

- Cerințe privind datele de mediu

- Evaluare a riscurilor pentru mediu

- Măsuri de gestionare a riscurilor

- Definiția reziduurilor acolo unde este relevant

- Orice alte probleme care ar putea afecta mediul înconjurător, 

datorită utilizării unui biocid

- Sprijin pentru dezvoltarea ghidurilor



Va multumesc pentru atentie!


