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Obligatii sub BPR 



REACH si BPR 
• În conformitate cu art 15 din 

Regulamentul REACH, 

substanțele active fabricate 

sau importate pentru a fi utilizate 

numai în produsele biocide 

introduse pe piața UE și 
susţinute pentru a fi aprobate 

prin BPR, se consideră ca fiind 

înregistrate, iar înregistrarea ca 

fiind efectuată pentru producția 

sau importul pentru utilizarea 

într-un produs biocid. 

• Cum se aplică REACH 
substanțelor din 
aplicațiile biocide? 
 

 

 

 

 

• Cu toate acestea, este nevoie de 
înregistrare REACH a  
coformulanților din produse 
biocide, atunci când acestea sunt 
produse sau importate într-un 
volum de cel puţin o tonă pe an. 

 



Deosebirile intre BPR si REACH 

BPR REACH 

Reprezentant din EU Art 95 

(substanțe active) 

Numai un reprezentant Art 8 

(Substanțe ca atare, în amestecuri / 

articole) 

Se aplică tuturor tonajelor Sunt scutite de la înregistrare cantitățile 

mai mici de 1 tonă / an 

Cerințe de date independente de 

tonaj 

Cerințe privind datele sunt functie de 

pragul de tonaj 

Articolele tratate (includ substanțe 

și amestecuri) 

Articole 

În general, mai puțin de 10 

participanți pe substanță 

SIEF-urile (forum pentru schimbul de 

informații despre substanțe) pot fi de la 

10 la 10000 de participanți 

Scrisoare de acces pentru 

substanța activă 

Scrisoare de acces pentru substanța 

Aprobarea substanțelor active Înregistrarea substanțelor 

Toate produsele sunt autorizate Numai substanțele periculoase care fac 

obiectul autorizării 

Toate dosarele sunt evaluate Doar 5% din dosare vor fi evaluate 



BPR introduce reguli pentru: 
• stabilirea la nivelul Uniunii, a unei liste a 

substanțelor active care pot fi utilizate în 
produsele biocide 

• autorizarea produselor biocide 

• recunoașterea reciprocă a autorizațiilor în 
cadrul Uniunii 

• punerea la dispoziție pe piață și utilizarea 
produselor biocide într-unul sau sau mai 
multe Statele membre sau în Uniune 

• introducerea pe piață a articolelor tratate 



• Dosarul Substanței active 

• Dosarul Produsui biocid 

• Dosarul Echivalenței tehnice 

• Dosarul Similitudinei chimice 

• Dosarul Articolului 95 

• Editorul SPC (Rezumatul caracteristicilor produsului) 



Cine este afectat de BPR? 

PRODUCĂTOR de 

substanțe active sau 

produse biocide 

IMPORTATOR 

de substanțe 

active sau 

produse 

biocide 
 

DISTRIBUITOR 

de substanțe 

active sau 

produse biocide 

PRODUCATOR 

DE ARTICOLE 

TRATATE cu 

biocide 



Obligații principale - Producator 
Art 95  

(1 septembrie 2015) 

Autorizare Măsuri tranzitorii 

SA: trebuie să fie 

inclus pe lista 

furnizorilor aprobați 
pentru fiecare tip de 

produs 

PB: furnizorii de AS 

trebuie să fie inclusi 

pe lista furnizorilor 

aprobați pentru fiecare 

TP 

PB: sub BPR dacă 

toate SA din formulare 

sunt deja aprobate 

(autorizare naționala 

sau autorizare a 

Uniunii) 

 

PB: Ordinul 10/2010 

se aplică până când 

toate SA din formula 

sunt aprobate 

 



Obligații principale - Importator 

Art 95  

(1 septembrie 2015) 

Autorizare Măsuri tranzitorii 

SA/PB: 

Reprezentantul din UE 

/ producătorul non-UE 

trebuie să fie inclus pe 

lista furnizorilor 

aprobați pentru fiecare 

SA și tip de produs 

Alternativa: 

importatorul să fie 

inclus pe lista în 

ambele cazuri 

PB: sub BPR dacă 

toate SA din formulare 

sunt deja aprobate 

(autorizare naționala 

sau autorizare a 

Uniunii) 

 

PB: Ordinul 10/2010 

se aplică până când 

toate SA din formula 

sunt aprobate 

 



Obligații principale - Distribuitor 

Art 95  

(1 septembrie 2015) 

Autorizare Măsuri tranzitorii 

SA: furnizorul trebuie 

să fie inclus pe lista 

furnizorilor aprobați 
pentru fiecare tip de 

produs 

PB: sub BPR dacă 

toate SA din formulare 

sunt deja aprobate 

(autorizare naționala 

sau autorizare a 

Uniunii) 

 

PB: Ordinul 10/2010 

se aplică până când 

toate SA din formula 

sunt aprobate 

 



Obligații principale  

Producator sau importator de articole tratate 

Art 95  

(1 septembrie 2015) 

Autorizare Măsuri tranzitorii 

Nu are obligatii Nu are obligatii Până la 1 Sep.2016 ar 

fi trebuit sa fi fost 

depus a dosarul în 

cazul în care SA nu au 

fost aprobata sau se 

afla în curs de 

examinare pentru 

respectivul TP 



Recomandare  

Ce ar trebui sa întreprindă companiile în acest 

moment? 

• Verificați Lista Art 95 : 
o Este furnizorul de substanță activă inclus? 

o În cazul în care eşti producător aplică imediat pentru a evita scoaterea 

de pe piață! 

• Dacă este necesară depunere de cerere pentru art 95 

se aplică mai întâi pentru: 
o Echivalența tehnică dacă SA a fost deja aprobata, dar produsele 

biocide care o conţin se află în evaluare 

o Similitudinea chimica, dacă SA se află în curs de examinare 



Ce ar trebui sa întreprindă companiile în acest 
moment? 

• Verificați site-ul ECHA în mod regulat pentru a fi la 
curent cu aprobările de SA 

• În cazul în care este necesară cerere de autorizare : 
o Executaţi mai întâi testul de eficacitate 

o Contactaţi furnizorul de SA din lista art 95 şi negociaţi cumpărarea scrisorii de 
acces (LoA) 

o Verificați ce informații sunt incluse înainte de cumpărarea LoA 

• Decideţi dacă solicitaţi autorizare națională sau 
recunoașterea reciprocă sau autorizarea Uniunii 

• Începeţi imediat, de îndată ce este publicata decizia 
privind aprobarea SA 

Recomandare  



Procesul sub BPR Termene 

Aprobarea noilor 

substanțe active  

2 ani 

Substanțele active 

existente  

program de revizuire finalizat in 

2024 

Autorizarea produselor 

biocide 

Autorizarea nationala 365 de zile, 

Autorizarea Uniunala 545 de zile 

Recunoașterea reciprocă 5 luni, 

Autorizarea simplificata și familie 

de produse 30 de zile 

Furnizori alternativi 

(articolul 95) 

Un termen legal nu este inclus în 

Regulament 



Costuri 
• Substanța activă - aprobare 120000 €, reînnoire 15000 

€ 

• Autorizarea națională - depinde de statul membru al 

UE (variază de la 3000 € la 100000 €) 

• Autorizarea Uniunii - aprobare 80000 €, plus taxa 

pentru SM (reînnoire 5000 €) 

• Echivalența tehnică - 5000 € la 40000 € 

• Verificarea similitudinii chimice – minim 4200 € 

(depinde de tipul de aplicare) 

• Articolul 95 - 2 000 € la 40 000 € 





Costuri  
• Dosarul Substantei active:  

• cost total– până la 3.000.000 € (mare parte 

alocat testării), similar cu un dosar REACH 

>1000 tone/an  

• Scrisori de acces (LoA) – până la 300.000€ 

sau mai mult (in funcţie de TP) pentru Art 95 



Costuri  
Principalele costuri pentru dosarul produsului biocid:  

• Proprietăţi fizice, chimice și tehnice – 10 000€ - 15 000€  

• pericole fizice şi caracteristici-1 000€ - 15 000€  

• metode de identificare şi analiză-până la 50 000€  

• profilul toxicologic ( om şi animalele )-până la 25 000€  

• studii ecotoxicologice – până la 2 500€  

• evoluția și comportamentul in mediu– până la 10 000€  

• Testarea eficacitatii  – interna sau externalizata (un PT de la 1 
000 € pana la 3 500€)  

• Întocmirea dosarului (incl. sinteză şi evaluare) – interna sau 
externalizata  

• LoA pentru datele substantei active – negociată cu furnizorii 
substanței(lor) active 



Definitiile utilizatorului 
• Consumator- este utilizatorul final al unui PB sau al 

unui serviciu care implica un PB, inafara activitatii 

sale profesionale 

• Utilizator profesional –este utilizatorul final al unui PB, 

care exercită activităţi legate de profesie în 

domeniul utilitatilor, transportului, serviciilor, cu 

excepţia activităţii de fabricare 

• Utilizator industrial– este utilizatorul final al unui PB, 

care exercită numai activităţi de fabricare, legate 

de profesie 

• Ghid ECHA 



Producator de 
solutie antiseptica 

Producator de 
servetele care 

foloseste solutia 
antiseptica pentru 

impregnare 
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Populatie 

Personal medical 

Consumator  



Reînnoirea autorizatiilor 
de RM 

• Normele suplimentare privind reînnoirea autorizațiilor 

care fac obiectul procedurilor de recunoaștere reciprocă 

(MR) și care au aceleași termeni și condiții, cu excepții 
limitate (reînnoire grupată), în toate SM în care se 

solicită reînnoirea sunt stabilite în REGULAMENTUL 

DELEGAT (UE) NR. 492/2014 AL COMISIEI din 7 martie 

2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 

al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce 

privește normele privind reînnoirea autorizațiilor pentru 

produsele biocide care fac obiectul recunoașterii 

reciproce  



Cine o inainteaza ?  

• poate fi depusă de către titularul autorizației originale 
sau în numele acestuia 

Cand o inainteaza? 

• Cu cel puțin 550 de zile înainte de data expirării 
autorizatiei,  

• Cererile trebuie adresate statelor membre de referință și 
statelor membre vizate se depun în același timp 

Care este perioada de eliminare progresivă pentru PB? 

• În cazul în care: 
o cererea de reînnoire nu a fost depusă sau  

o cererea de reînnoire a fost respinsă sau  

o informațiile cerute de SM nu au fost prezentate de către solicitant,  

BP-urile vor fi retrase de pe piață în termen de 180 de zile de la data 
expirării autorizației inițiale . Se poate acorda o perioadă maximă 
suplimentară de 180 de zile pentru utilizarea stocurilor existente 



Perioada de tranziție 
• În cazul în care substanța activă este încă în curs de 

revizuire pentru tipul de produs, atunci produsele pot fi 

introduse pe piață fără a fi nevoie să fie autorizat în 

conformitate cu BPR (se aplică se aplică normele 

naționale, adica avizare dupa Ordinul nr. 10/2010) 

• După revizuirea tuturor substantelor active din formula 

este emisa o autorizatie pentru produs; în caz contrar, 

produsul trebuie să fie scos de pe piață în termen de 6 

luni 

 Procedurile de tranziție și cerințele pentru dosar depind de statele 

membre. 

Este necesar să țineti evidența cu privire la statutul substanțelor 

active din produsul dvs., deoarece companiile au doar un an și 6 

luni de la data publicării Regulamentului de aprobarea de s.a. 

pentru a obține o autorizație de produs biocid 



Familii de produse biocide 
Se bazează pe conceptul de 
"formulare cadru" din BPD, deoarece 
sunt permise: 

• Reducerea în % a substanței 
active; 

• Variația în % a substanțelor 
inactive 

• înlocuirea unei substanțe inactive 
cu o altă substanță cu același risc 
sau cu un risc mai mic. 

Clasificarea, riscurile și mențiunile de 
precauție pentru toate produsele din 
familia de produse biocide trebuie să 
fie aceleași. 



Familii de produse biocide  
Toate produsele din familie sunt acoperite de o singură 
autorizație  

Fiecare produs individual nu are o autorizație separată.  

Clasificarea, frazele de pericol și de precauție pentru toate 
produsele din familia de produse biocide trebuie să fie aceleași 
sau mai puțin "severe" decât ale produsul autorizat pentru prima 
dată. 

Dacă trebuie să fie incluse produse noi în familia autorizată, 
trebuie să ne anunțați prin R4BP cu 30 de zile înainte de a 
plasa noul produs pe piața din Romania (cu excepția cazului în 
care produsul este identificat în mod explicit în autorizația de 
familie originală sau variația în compoziție se referă numai la 
pigmenți , parfumuri și coloranți în cadrul modificărilor permise 
în autorizația de familie originală  



Reambalarea unui produs 
biocid autorizat 

• Vrem să știm dacă pentru 
reambalarea unui produs 
biocid deja autorizat trebuie 
să se ceară permisiunea? 

• Putem cumpăra în vrac un 
biocid la furnizorul nostru și 
apoi să îl tunăm în 
containere pe care le fixăm 
eticheta proprie, 
menționând numele 
produsului și numărul de 
autorizare de la furnizorul 
nostru, sau ar trebui, de 
asemenea, cerem 
autorizare? 



Reambalarea unui produs 
biocid autorizat 

În acest caz, aveți două opțiuni: 

Opţiunea 1) 

• Dacă doriți să utilizați numele produsului și numărul de 

autorizare de la furnizorul dvs., trebuie un acord din 

partea lui.  

• Furnizorul dvs. va solicita o extindere a actului său de 

autorizare, prin adăugarea de noi tipuri de ambalaje.  

• În acest caz, furnizorul rămâne titularul autorizației și își 
asumă întreaga responsabilitate a produsului.  

• Puteți adăuga numele pe etichetă, ca distribuitor al 

produsului; 



Reambalarea unui produs 
biocid autorizat 

Opţiunea 2) 

Introduceți o cerere pentru autorizarea aceluiaşi  produs.  

• În acest caz, vă trebuie de asemenea, acordul furnizorului 

dumneavoastră, titularul autorizației produsului de referinţă.  

• Trebuie să modificați numele produsului, care va primi un nou 

număr de autorizare.  

• va fi pregătită o notă pentru acest produs nou, în care veţi fi 

menționat ca titularul autorizației. Veţi fi responsabil pentru 

produs.  

• Dimensiunile de ambalare, vor fi menționate în autorizaţie.  

• Pe etichetă, veţi fi menționat ca titularul autorizației și nu ca 

distribuitor. 



Autorizația de comerț paralel 

Autorizația 

de comerț 
paralel 

reprezintă o 

autorizație 

pentru un 

produs 

biocid? 

• O autorizaţie de comerț paralel nu este o autorizație 

pentru un produs biocid.  

• în conformitate cu Regulamentul (UE) nr 334/2014, 

autorizaţie de comerț paralel funcționează ca 

derogare de la art 17 din BPR - cerința de autorizare a 

produsului. 

• În conformitate cu art 53 din BPR, o autorizație de 

comerț paralel permite titularului autorizației de a pune 

la dispoziție pe piață și utilizarea unui produs biocid 

într-un SM (SM de introducere) , în cazul în care 

produsul biocid este autorizat într-un alt SM (SM de 

origine) și în cazul în care produsul este identic cu un 

produs biocid deja autorizat în „SM de introducere“ 

(produsul de referință). 

•  Autoritatea competentă a SM de introducere trebuie să 

examineze dacă cele două produse biocide sunt 

identice, în conformitate cu legislația și poate solicita 

informații din partea SM de origine. 




