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1. INTRODUCERE 

Regulamentul (UE) 528/2012
1
, care este aplicabil de la 1 septembrie 2013, stabilește normele 

privind introducerea pe piaţă şi utilizarea produselor biocide. Regulamentul vizează 

îmbunătățirea funcționării pieței produselor biocide în UE, asigurând în același timp un grad 

ridicat de protecție pentru persoane și mediu
2
. El a abrogat Directiva 98/8/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului
3
. 

Regulamentul (UE) 528/2012 stabilește o abordare în două etape în vederea atingerii 

obiectivelor menționate mai sus. Substanțele active trebuie să fie incluse în anexa I la 

regulamentul respectiv (așa-numitele „substanțe active cu risc scăzut”) sau să fie aprobate la 

nivelul Uniunii și incluse într-o listă de substanțe active aprobate a Uniunii înainte ca acestea 

să poată fi folosite în componența produselor biocide
4
. Ulterior, produsele biocide care conțin 

orice substanțe active necesită o autorizație, astfel cum se descrie în continuare, înainte ca ele 

să poată fi introduse pe piață și utilizate.  

Regulamentul (UE) 528/2012 a introdus conceptul de familie de produse biocide, astfel cum 

este definit la articolul 3 alineatul (1) litera (s) din regulament. Prin urmare, o autorizație 

pentru un produs poate acoperi un grup de produse biocide similare. Acest concept permite, 

de asemenea, titularului autorizației să introducă pe piață produse noi care se încadrează în 

familia respectivă, în urma unui proces simplu de notificare în conformitate cu articolul 17 

alineatul (6) din regulament. 

Articolul 17 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 528/2012 a introdus, de asemenea, 

posibilitatea de a autoriza produse biocide pentru aceleași întreprinderi sau pentru 

întreprinderi diferite cu respectarea acelorași clauze și condiții. Detaliile acestei proceduri 

pentru „același produs biocid” sunt prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 

414/2013 al Comisiei
5
. Cererile depuse în temeiul regulamentului respectiv sunt legate de un 

produs conex de referință, care poate fi un produs deja autorizat sau un produs care face 

obiectul unei cereri în contextul diferitelor proceduri de autorizare stabilite în Regulamentul 

(UE) 528/2012, care sunt descrise în alineatul de mai jos. 

                                                 
1  Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea 

la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (JO L 167, 27.6.2012, p. 1). 

2  Informații suplimentare privind Regulamentul (UE) nr. 528/2012 sunt disponibile la 

https://ec.europa.eu/health/biocides/regulation_en și https://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-

regulation/understanding-bpr 

3  Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea 

produselor biodestructive (JO L 123, 24.4.1998, p. 1). 

4  Informații suplimentare privind aprobarea substanțelor active aflate în componența produselor biocide sunt 

disponibile la https://ec.europa.eu/health/biocides/active_substances_en și 

https://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/approval-of-active-substances  

5  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 414/2013 al Comisiei privind precizarea procedurii de autorizare 

a acelorași produse biocide, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și 

al Consiliului (JO L 125, 7.5.2013, p. 4.). 

https://ec.europa.eu/health/biocides/regulation_en
https://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/understanding-bpr
https://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/understanding-bpr
https://ec.europa.eu/health/biocides/active_substances_en
https://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/approval-of-active-substances
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Regulamentul (UE) 528/2012 stabilește diferite căi de solicitare a autorizării pentru produsele 

biocide
6
. În funcție de proprietățile substanțelor active utilizate în componența produsului 

biocid și de piețele vizate în Uniune, solicitanții pot opta pentru cea mai potrivită cale: 

- o procedură de autorizare simplificată menționată în capitolul V (articolele 25-28) din 

regulament, care prevede o autorizare accelerată a produselor care conțin doar substanțe 

active cu risc scăzut incluse în anexa I la regulament.  

- o procedură de autorizare națională menționată în capitolul VI (articolele 29-31) din 

regulament, care prevede autorizarea într-un stat membru a produselor biocide care 

conțin orice substanță activă (inclusă fie în lista Uniunii, fie în anexa I la regulament); 

- recunoașterea reciprocă a autorizaţiilor naționale menționate în capitolul VII (articolele 

33-39) din regulament în mai multe state membre fie în același timp, fie secvențial. 

- o autorizație a Uniunii
7
 menționată în capitolul VIII (articolele 41-46) din regulament, 

care este valabilă în toate statele membre.  

În Directiva 98/8/CE, predecesoarea Regulamentului (UE) nr. 528/2012, nu era prevăzută 

posibilitatea eliberării unei autorizații a Uniunii. Astfel cum este definită la articolul 3 

alineatul (1) litera (n) din regulament, autorizația Uniunii este acordată de către Comisie și 

vizează facilitarea punerii la dispoziție pe piață pe teritoriul Uniunii a anumitor produse 

biocide care prezintă condiții de utilizare similare în toate statele membre. Evaluarea faptului 

că un produs biocid prezintă condiții de utilizare similare pe teritoriul Uniunii poate fi 

efectuată de statele membre, de Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) și de 

Comisie deja înainte de depunerea oficială a cererii (așa-numita „etapă premergătoare 

depunerii”) în conformitate cu orientările convenite ale Uniunii
8
. Articolul 42 alineatul (1) 

din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 menționează că procedura de autorizare a Uniunii nu 

este posibilă pentru produsele biocide care conțin substanțele active care intră sub incidența 

articolului 5 din regulament (și anume, care îndeplinesc criteriile de excludere) și pentru cele 

care se încadrează la tipurile de produse 14, 15, 17, 20 și 21. 

În timp ce costul pregătirii dosarului și durata eliberării unei autorizații a Uniunii sunt 

aproximativ similare procedurii alternative de cerere de autorizare prin recunoaștere reciprocă 

în paralel, cea dintâi oferă titularului autorizației acces direct la toate piețele statelor membre 

ale UE.  

Pe scurt, procedura pentru obținerea autorizației Uniunii este următoarea: Agenția Europeană 

pentru Produse Chimice (ECHA) primește cererea și, în urma evaluării acesteia de către 

autoritatea competentă responsabilă de evaluare a unui stat membru, organizează un proces 

de revizuire inter pares finalizat cu emiterea unui aviz de către Comitetul ei pentru produse 

biocide (BPC). Avizul respectiv va constitui baza pentru decizia Comisiei de acordare sau nu 

a autorizației Uniunii și de stabilire a condițiilor de acordare. ECHA percepe taxe pentru 

                                                 
6  Informații suplimentare privind autorizarea produselor biocide sunt disponibile la 

https://ec.europa.eu/health/biocides/biocidal_products_en și la https://echa.europa.eu/regulations/biocidal-

products-regulation/authorisation-of-biocidal-products  

7  Informații suplimentare privind autorizația Uniunii sunt disponibile la 

https://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/authorisation-of-biocidal-products/union-

authorisation  

8  CA-Feb13-Doc.5.1.e – Final privind definirea condițiilor de utilizare similare pe teritoriul Uniunii, disponibil 

la https://circabc.europa.eu/w/browse/c39eb3a0-628a-4626-97ca-a86cfe492917  

https://ec.europa.eu/health/biocides/biocidal_products_en
https://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/authorisation-of-biocidal-products
https://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/authorisation-of-biocidal-products
https://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/authorisation-of-biocidal-products/union-authorisation
https://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/authorisation-of-biocidal-products/union-authorisation
https://circabc.europa.eu/w/browse/c39eb3a0-628a-4626-97ca-a86cfe492917
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serviciile furnizate în contextul procedurilor de autorizare ale Uniunii. Taxele sunt prevăzute 

în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 564/2013 al Comisiei
9
. 

Articolul 42 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 a introdus obligația Comisiei 

de a transmite Parlamentului European și Consiliului un raport privind autorizarea de către 

Uniune a produselor biocide până la 31 decembrie 2017: 

„3. Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului un raport privind 

aplicarea prezentului articol înainte de 31 decembrie 2017. Raportul respectiv 

conține o evaluare a neincluderii tipurilor de produse 14, 15, 17, 20 și 21 printre 

tipurile de produse care pot primi autorizația Uniunii. 

După caz, raportul este însoțit de propuneri relevante care se adoptă în 

conformitate cu procedura legislativă ordinară”. 

Până la 31 decembrie 2017, încă nu a fost acordată nicio autorizație a Uniunii, întrucât 

procesul de reglementare pentru primele cereri de solicitare a autorizației Uniunii nu a fost 

finalizat. Prin urmare, Comisia nu se află în poziția de a efectua o analiză cuprinzătoare a 

funcționării dispozițiilor actuale ale regulamentului cu privire la autorizația Uniunii, inclusiv 

excluderea tipurilor de produse menționate mai sus, și anume 14, 15, 17, 20 și 21, din 

autorizația Uniunii. Este necesară dobândirea de experiență suplimentară înainte de a putea 

formula concluzii ferme și de a lua în considerare orice propuneri relevante.  

În consecință, prezentul raport oferă o prezentare generală factuală a cererilor de eliberare a 

autorizației Uniunii depuse până la 1 octombrie 2017 și formulează unele concluzii 

preliminare pe baza experienței limitate dobândite până în prezent în privința cererilor 

existente de eliberare a autorizației Uniunii.  

 

2. NUMĂRUL ȘI TIPUL CERERILOR DE ELIBERARE A AUTORIZAȚIEI UNIUNII  

Tabelul 1 indică numărul de cereri de eliberare a autorizației Uniunii depuse în ultimii trei 

ani. El reflectă faptul că cererile au fost depuse în conformitate cu articolul 43 din 

Regulamentul (UE) nr. 528/2012 sau în temeiul articolului 4 din Regulamentul de punere în 

aplicare (UE) nr. 414/2013 al Comisiei pentru „aceleași produse biocide”, precum și tipul de 

autorizație solicitat [produs biocid unic sau familie de produse biocide, astfel cum sunt 

definite la articolul 3 alineatul (1) literele (r) și, respectiv, (s) din Regulamentul (UE) nr. 

528/2012]. 

Tabelul 1: Numărul de cereri de eliberare a autorizației Uniunii depuse, în funcție de tipul de 

procedură, anul depunerii și tipul de autorizație solicitat. 

 Anul depunerii  

 2015 2016 2017  

                                                 
9  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 564/2013 al Comisiei din 18 iunie 2013 cu privire la taxele 

plătite Agenției Europene pentru Produse Chimice în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață și utilizarea produselor biocide (JO 

L 167, 19.6.2013, p. 17). 
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 Tipul de 

autorizație 

solicitat 

Tipul de 

autorizație 

solicitat 

Tipul de 

autorizație 

solicitat 

 

Tipul de 

procedură 

Produs 

biocid 

unic 

Familie 

de 

produse 

biocide 

Produs 

biocid 

unic 

Familie 

de 

produse 

biocide 

Produs 

biocid 

unic 

Familie 

de 

produse 

biocide 

Total în 

funcție de 

tipul de 

procedură 

Articolul 43 din 

Regulamentul 

(UE) nr. 528/2012 

 

0 12 5 12 5 36 70 

Articolul 4 din 

Regulamentul de 

punere în aplicare 

(UE) nr. 414/2013 

al Comisiei  

0 2 1 8 9 25 45 

Subtotal în 

funcție de tipul 

autorizației/an 

0 14 6 20 14 61 
 

TOTAL 

Total în funcție 

de an 
14 26 75 115 

 

Prima cerere de eliberare a autorizației Uniunii a fost depusă în septembrie 2015. Până la 

sfârșitul anului 2017, au fost depuse în total 115 cereri de autorizație a Uniunii, 70 (60,9 %) 

dintre acestea în temeiul articolului 43 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, în timp ce 45 

(39,1 %) dintre acestea au fost depuse în temeiul articolului 4 din Regulamentul de punere în 

aplicare (UE) nr. 414/2013 al Comisiei. În ceea ce privește tipul de autorizație solicitat, 20 de 

cereri (17,4 %) au vizat produse biocide unice, în timp ce 95 (82,6 %) au vizat familii de 

produse biocide. Această ultimă cifră este semnificativ mai mare decât estimările unui studiu 

efectuat de două asociații din sectorul industrial
10

 în 2015, care au estimat că 44 % din totalul 

cererilor planificate a fi depuse în următorii câțiva ani vor viza familii de produse biocide. 

Cifrele din tabelul 1 arată o tendință în creștere a numărului de cereri depuse de-a lungul 

timpului. Termenul pentru depunerea cererilor de autorizare a produsului, care, în 

conformitate cu articolul 89 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, corespunde 

datei aprobării substanței (substanțelor) active relevante conținute în produsul biocid, pare să 

fie principalul factor determinant pentru această tendință. Astfel, numărul de cereri depuse în 

2017 reflectă termenele pentru anumiți dezinfectanți utilizați pe scară largă (de exemplu, 

peroxid de hidrogen sau acid peracetic). Tendința crescătoare menționată mai sus poate fi 

considerată, de asemenea, drept un indiciu al faptului că autorizația Uniunii a devenit mai 

atractivă pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectorul biocidelor, în special 

pentru autorizarea familiilor de produse biocide. Prin urmare, este interesant de comparat 

numărul cererilor primite cu unele estimări realizate în trecut. 

                                                 
10 A.I.S.E. & EBPF survey on the BPR Impact on Biocidal Products and Innovation - 2015 [Studiul A.I.S.E.& 

EBPF privind impactul RPB asupra produselor biocide și asupra inovării - 2015], disponibil la 

https://www.aise.eu/documents/document/20160212173604-aise_ebpf_survey_bpr_2015_-_report.pdf 

https://www.aise.eu/documents/document/20160212173604-aise_ebpf_survey_bpr_2015_-_report.pdf
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Tabelele 2 și 3 arată numărul cererilor depuse comparativ cu estimările avute în vedere în 

studiul de fond pentru evaluarea caracterului adecvat și a impactului modelului de taxe 

existent pentru Regulamentul privind produsele biocide și posibila revizuire a acestuia
11

. 

Tabelul 2: Numărul de cereri de eliberare a autorizației Uniunii depuse în 2016 și 2017 

comparativ cu estimările realizate în cazul a trei scenarii (pesimist, de referință și optimist). 

 
2016 2017 Total 

Scenariul pesimist 16 27 43 

Scenariul de referință 20 35 55 

Scenariul optimist 23 54 77 

Cereri depuse numai în temeiul articolului 43 din Regulamentul (UE) nr. 

528/2012 
17 41 58 

Numărul total de cereri depuse, inclusiv cererile în temeiul articolului 4 din 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 414/2013 al Comisiei 
26 75 101 

 

Tabelul 3: Numărul de cereri de eliberare a autorizației Uniunii depuse în 2016 și 2017 după 

tipul de autorizație solicitat comparativ cu estimările realizate în cazul celor trei scenarii. 

Cereri pentru produse biocide unice 2016 2017 Total 

Scenariul pesimist 6 13 29 

Scenariul de referință 10 16 26 

Scenariul optimist 11 27 38 

Cereri depuse numai în temeiul articolului 43 din Regulamentul (UE) nr. 

528/2012 
5 5 10 

Numărul total de cereri depuse, inclusiv cererile în temeiul articolului 4 din 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 414/2013 al Comisiei 
6 9 15 

Cereri pentru familii de produse biocide 2016 2017 Total 

Scenariul pesimist 10 14 24 

Scenariul de referință 10 19 29 

Scenariul optimist 12 27 39 

Cereri depuse numai în temeiul articolului 43 din Regulamentul (UE) nr. 

528/2012 
12 36 48 

Numărul total de cereri depuse, inclusiv cererile în temeiul articolului 4 din 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 414/2013 al Comisiei 
20 61 81 

 

Cifrele din tabelul 2 indică faptul că numărul de cereri depuse în temeiul articolului 43 din 

Regulamentul (UE) nr. 528/2012 este similar estimărilor realizate pentru scenariul de 

referință în cadrul studiului. Cu toate acestea, numărul total de cereri [și anume, inclusiv 

cererile depuse în temeiul articolului 4 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 

414/2013 al Comisiei] depășește în mod clar estimările din scenariul optimist.  

                                                 
11 Ecorys, 15 aprilie 2016. Disponibil la: 

https://echa.europa.eu/documents/10162/2200151/mb_25_2016_bpr_fee_model_en.pdf/2eaaeec2-4b6e-448f-

91ad-d9181b11b938  

https://echa.europa.eu/documents/10162/2200151/mb_25_2016_bpr_fee_model_en.pdf/2eaaeec2-4b6e-448f-91ad-d9181b11b938
https://echa.europa.eu/documents/10162/2200151/mb_25_2016_bpr_fee_model_en.pdf/2eaaeec2-4b6e-448f-91ad-d9181b11b938
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Cifrele din tabelul 3 indică, de asemenea, că numărul de cereri depuse pentru produse biocide 

unice, chiar luând în calcul numărul total de cereri [și anume, inclusiv cererile depuse în 

temeiul articolului 4 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 414/2013 al Comisiei], 

se situează în mod clar sub estimările din scenariul pesimist. În ceea ce privește numărul 

cererilor depuse în temeiul articolului 43 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 pentru familii 

de produse biocide, situația este inversă, el depășind în mod clar estimările din scenariul 

optimist. Această situație evidentă este chiar mai semnificativă dacă se ia în considerare 

numărul total de cereri [și anume, inclusiv cererile depuse în temeiul articolului 4 din 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 414/2013 al Comisiei], întrucât numărul de 

cereri este dublu față de cel estimat în scenariul optimist.  

Per ansamblu, datele disponibile arată că solicitanții utilizează procedura pentru eliberarea 

autorizației Uniunii în principal pentru a solicita autorizarea de familii de produse biocide 

care acoperă un număr ridicat de produse (existente/sau noi) pe piețele statelor membre. 

Această constatare este, de asemenea, în concordanță cu studiul efectuat de cele două 

asociații din sectorul industrial în 2015, care a indicat că pentru aproximativ 75 % din 

produsele estimate să rămână pe piață în viitor (din cele incluse în studiul respectiv) se 

intenționa gruparea în familii de produse biocide.  

Prin urmare, autorizația Uniunii pentru o familie de produse biocide pare să fie atractivă din 

punct de vedere al economiilor de costuri estimate și al sarcinii administrative reduse pentru 

solicitanți conform nivelurilor actuale ale taxelor prevăzute în Regulamentul de punere în 

aplicare (UE) nr. 564/2013 al Comisiei. 

Un alt vector posibil pentru solicitarea autorizării de familii de produse biocide îl poate 

constitui modificarea adusă Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 414/2013 al 

Comisiei, în 2016
12

. Această modificare a introdus posibilitatea de a trece de la autorizații 

mai extinse la unele mai restrânse (și anume, de la o familie de produse biocide la un subset 

compus dintr-unul sau din mai multe produse individuale incluse în familie) sau de la piețe 

mai extinse la piețe mai restrânse (și anume, de la autorizația Uniunii la autorizația națională). 

În practică, acest lucru înseamnă că întreprinderile care își desfășoară activitatea într-un stat 

membru își pot susține produsele existente prin cereri de eliberare a autorizației naționale 

pentru un același produs biocid sau un produs biocid dintr-o familie de produse biocide care 

face obiectul unei cereri de eliberare a autorizației Uniunii. Până în prezent, 14 dintre cererile 

de eliberare a autorizației Uniunii depuse în 2017 servesc drept produs de referință pentru 135 

de cereri depuse la autoritățile competente ale statelor membre în conformitate cu articolul 3 

alineatul (1a) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 414/2013 al Comisiei. 

 

3. SUBSTANȚE ACTIVE ȘI TIPURI DE PRODUSE PENTRU CARE AU FOST DEPUSE CERERI DE 

ELIBERARE A AUTORIZAȚIEI UNIUNII  

Tabelul 4 indică substanțele active și tipurile de produse relevante pentru care au fost depuse 

cereri de eliberare a autorizației Uniunii.  

                                                 
12 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1802 al Comisiei din 11 octombrie 2016 de modificare a 

Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 414/2013 privind precizarea procedurii de autorizare a 

acelorași produse biocide, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și 

al Consiliului (JO L 275, 12.10.2016, p. 34.). 
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Tabelul 4: Numărul de cereri de eliberare a autorizației Uniunii defalcat după substanța 

(substanțele) activă (active) și tipul (tipurile) de produs (produse), astfel cum sunt definite în 

anexa V la Regulamentul (UE) nr. 528/2012. 

Substanța (substanțele) activă (active) Tip (tipuri) de 

produs 

(produse) 

Total 

Iod 3 6 

Iod (polivinilpirolidonă iodată) 3 1 

Iod și polivinilpirolidonă iodată  3, 4 4 

Acid octanoic și acid decanoic 4 1 

Acid octanoic 4 1 

Alcool izopropilic 1, 2, 4 16 

Peroxid de hidrogen 1, 2, 3, 4, 5 25 

Glutaraldehidă
13

 și CMIT/MIT 2, 4 2 

Glutaraldehidă
13

 2, 4, 6, 11, 12 5 

CMIT/MIT 

2, 4, 6, 11, 12, 

13 

17 

Acid peracetic 2, 3, 4, 5, 11, 12 30 

Bifenil-2-ol 6, 13 1 

Clotianidin
13

 și piriproxifen 18 2 

Transflutrin 18 1 

Permetrin 18 2 

Permetrin și S-metoprenă 18 1 

Total - 115 

 

Tabelul 5 arată distribuția cererilor de eliberare a autorizației Uniunii în funcție de 

principalele grupe de tipuri de produse care sunt eligibile pentru procedura de autorizare a 

Uniunii.  

Tabelul 5: Numărul de cereri de eliberare a autorizației Uniunii în funcție de principalele 

grupe de tipuri de produse, astfel cum sunt definite în anexa V la Regulamentul (UE) nr. 

528/2012. 

Grupul principal Număr de cereri (%) 

Dezinfectanți (tipurile de produse 1-5) 56 (48,7) 

Conservanți (tipurile de produse 6-13) 1 (0,8) 

Dezinfectanți și conservanți 52 (45,2) 

Controlul dăunătorilor (tipurile de produse 18 și 19) 6 (5,2) 

Total % 115 (100) 

 

                                                 
13  Substanțe active care îndeplinesc criteriile de înlocuire conform articolului 10 alineatul (1) din Regulamentul 

(UE) nr. 528/2012. Pentru aceste cereri, trebuie efectuată o evaluare comparativă în temeiul articolului 23 

din regulamentul respectiv. 
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Tipurile de produse vizate de cererile actuale sunt în concordanță cu dispozițiile articolului 42 

alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, care stabilesc autorizarea progresivă a 

diferitelor tipuri de produse în cadrul autorizației Uniunii. Grupul principal „dezinfectanți” 

reprezintă aproape jumătate din numărul de cereri (48,7 %)
14

, fiind urmat de cererile care 

includ o combinație de utilizări ca dezinfectanți și conservanți (45,2 %) și, în sfârșit, de 

insecticide (5,2 %), care corespund tipului de produs 18. Până în prezent, nu a fost depusă 

nicio cerere de eliberare a autorizației Uniunii pentru repelenți și atractanți (tipul de produs 

19). 

Cea mai mare parte a cererilor de eliberare a autorizației Uniunii (98 dintr-un total de 115, și 

anume 85 %) vizează mai multe tipuri de produse. Acest lucru este relevant în special în 

cazul cererilor de autorizare a familiilor de produse biocide, caz în care trebuie să se decidă 

dacă unele dintre utilizările prevăzute în cerere pot fi considerate „similare” în conformitate 

cu definiția familiei de produse biocide prevăzută la articolul 3 alineatul (1) litera (s) din 

Regulamentul (UE) nr. 528/2012.  

Cererile de eliberare a autorizației Uniunii vizează 16 substanțe active reprezentând 38 de 

combinații substanță activă/tip de produs. Toate acestea sunt substanțe active existente, astfel 

cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012. 

Niciuna dintre cereri nu implică o substanță activă nouă, astfel cum este definită la articolul 3 

alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, în timp ce lista cu substanțele 

active aprobate a Uniunii care pot fi folosite în componența produselor biocide include deja 8 

substanțe active noi care sunt eligibile pentru procedura de autorizare a Uniunii [și anume, 

substanțe active noi care nu îndeplinesc criteriile de excludere menționate la articolul 5 

alineatul (1) din regulament].  

Cele 38 de combinații substanță activă/tip de produs incluse în cererile de eliberare a 

autorizației Uniunii reprezintă 42,7 % din cele 89 de combinații care erau eligibile pentru 

autorizația Uniunii și pentru care termenul de solicitare a autorizării produsului în 

conformitate cu articolul 89 alineatul (3) din regulament se încadra în perioada 1 septembrie 

2013 - 1 octombrie 2017. Cele 16 substanțe active reprezintă 31 % din totalul de 52 de 

substanțe active aprobate care erau eligibile pentru autorizația Uniunii în perioada respectivă. 

În sfârșit, doar 2 dintre cele 16 substanțe active îndeplinesc unul dintre criteriile de înlocuire 

menționate la articolul 10 alineatul (1) literele (b)-(f) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012. 

Această constatare este în concordanță cu obiectivul de a descuraja potențialii solicitanți să 

depună cereri de eliberare a autorizației Uniunii pentru produse care conțin substanțe active 

care îndeplinesc criteriile de înlocuire, astfel cum se menționează în considerentul (4) din 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 564/2013 al Comisiei. Taxa suplimentară de 40 

000 EUR în cazul în care autoritatea competentă trebuie să efectueze o evaluare comparativă 

în conformitate cu articolul 23 din regulament, limitarea valabilității autorizației Uniunii la 

doar 5 ani și lipsa oricărei reduceri de taxe pentru IMM-uri par să fi contribuit la atingerea 

obiectivului de politică menționat mai sus.  

 

                                                 
14  Trebuie notat faptul că dezinfectanții reprezintă cel mai mare grup de tipuri de produse, astfel cum se arată în 

Sondajul efectuat de industrie în 2015. 
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4. STATELE MEMBRE CARE EVALUEAZĂ CERERILE DE ELIBERARE A AUTORIZAȚIEI 

UNIUNII  

Tabelul 6 oferă informații privind statele membre care acționează în calitate de autoritate 

competentă responsabilă de evaluare, astfel cum este menționată la articolele 43 și 44 din 

Regulamentul (UE) nr. 528/2012. Trebuie notat faptul că, în temeiul articolului 4 alineatul (6) 

din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 414/2013 al Comisiei, pentru 45 de cereri 

depuse în cadrul acestei proceduri, rolul de autoritate competentă responsabilă de evaluare 

este atribuit ECHA. Acest rol este limitat în principal la validarea cererii, întrucât nu există o 

evaluare tehnică a aceluiași produs biocid (și anume, aceasta se bazează pe evaluarea 

produsului conex de referință care este efectuată mai întâi de către un stat membru 

responsabil de evaluare).  

Tabelul 6: Distribuția celor 70 de cereri de eliberare a autorizației Uniunii depuse în temeiul 

articolului 43 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 cu privire la statul membru care 

acționează în calitate de autoritate competentă responsabilă de evaluare. 

Stat membru Total 
Taxa de evaluare pentru o familie de 

produse biocide (EUR)
15

 

Austria 4 90 000,00 

Belgia 3 30 000,00 

Germania 7 90 000,00 

Danemarca 2 54 690,00 

Finlanda 1 
O taxă de bază de 54 000,00 cu o taxă maximă de 

152 000,00 în funcție de complexitatea cererii 

Franța 3 80 000,00 

Letonia 1 77 048,20 

Țările de Jos 41 
O taxă de bază de 40 000,00 cu o taxă progresivă 

în funcție de complexitatea cererii 

Regatul Unit 8 
În funcție de numărul de ore petrecut pentru 

prelucrarea cererii 

Total 70  

 

Informațiile din tabelul 6 arată că evaluarea cererilor nu este distribuită în mod echilibrat în 

rândul statelor membre. 41 dintre cele 70 de cereri (58 %) sunt evaluate de un singur stat 

membru (Țările de Jos).  

De fapt, articolul 43 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 oferă solicitantului 

dreptul de a alege în mod liber autoritatea competentă a statului membru care va evalua 

cererea, cu condiția să existe o confirmare scrisă că respectiva autoritate competentă este de 

acord să evalueze cererea. Ar putea exista mai mulți factori determinanți în alegerea statelor 

membre de către solicitanți. Printre acești factori, cuantumul taxelor percepute pentru 

evaluarea cererii pare să joace un rol important. Cu toate acestea, alte elemente care nu pot fi 

cuantificate, precum disponibilitatea unui stat membru de a acționa în calitate de autoritate 

                                                 
15  Aceste cifre se bazează pe informațiile disponibile în anexa 3 la raportul Ecorys și pe unele actualizări 

furnizate de statele membre implicate. În Belgia și Țările de Jos se aplică noi taxe începând cu 1 ianuarie 

2018 (BE: 50 000 EUR + 500 EUR per produs; NL: 45 000 EUR + o taxă progresivă în funcție de 

complexitatea cererii). 
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competentă responsabilă de evaluare (care trebuie confirmată în scris înainte de depunerea 

cererii) ar putea fi, de asemenea, relevante. 

Ar trebui notat faptul că solicitanți diferiți au depus cereri similare pentru aceleași combinații 

substanță activă/tip de produs la diferite autorități competente responsabile de evaluare. 

Aceasta a condus la necesitatea unei intense activități de coordonare din partea ECHA în 

vederea armonizării evaluărilor, dacă a fost cazul, cât de mult posibil. Acest fapt subliniază 

rolul esențial pe care îl îndeplinește ECHA în ceea ce privește activitățile de coordonare în 

timpul etapei de evaluare, chiar înainte de procesul de revizuire inter pares. 

 

5. STADIUL CERERILOR DE ELIBERARE A AUTORIZAȚIEI UNIUNII 

Toate cererile depuse până în prezent în temeiul articolului 43 din regulament au fost 

considerate ca vizând produse biocide care prezintă condiții de utilizare similare pe teritoriul 

Uniunii. În contextul „etapei premergătoare depunerii” în cadrul căreia se efectuează această 

verificare, se verifică, de asemenea, dacă produsul intră în domeniul de aplicare a 

regulamentului și dacă el este alocat tipului (tipurilor) de produs (produse) adecvat 

(adecvate). Pentru un număr de 5 cereri privind aceeași combinație substanță activă/tip de 

produs, s-a evidențiat o problemă privind domeniul de aplicare. În urma unei cereri oficiale 

din partea Germaniei, Comisia a adoptat o decizie în temeiul articolului 3 alineatul (3)
16

 din 

Regulamentul (UE) nr. 528/2012 și a concluzionat că produsele intrau sub incidența 

dispozițiilor regulamentului. 

Tabelul 7 oferă o imagine de ansamblu asupra stadiului în care se află cererile de eliberare a 

autorizației Uniunii depuse în funcție de diferitele etape procedurale menționate la articolele 

43 și 44 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012. Aceste etape procedurale sunt: 

 acceptarea cererii de către ECHA;  

 validarea și evaluarea cererii de către autoritatea competentă responsabilă de 

evaluare;  

 revizuirea inter pares de către ECHA în vederea pregătirii avizului ECHA; și  

 decizia finală cu privire la posibilitatea acordării autorizației Uniunii de către 

Comisie prin intermediul actelor de punere în aplicare adoptate în conformitate cu 

procedura de examinare. 

În ceea ce privește cererile depuse în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 

414/2013 al Comisiei, tabelul 7 se referă la:  

 acceptarea și validarea de către ECHA;  

 pregătirea avizului ECHA; și  

                                                 
16 Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/904 a Comisiei din 8 iunie 2016 în temeiul articolului 3 alineatul (3) 

din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului, privind produsele care 

conțin izopropanol utilizate pentru dezinfecția mâinilor (JO L 152, 9.6.2016, p. 45). 
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 decizia finală cu privire la posibilitatea acordării autorizației Uniunii de către Comisie 

prin intermediul actelor de punere în aplicare adoptate în conformitate cu procedura 

de examinare.  

Tabelul 7: Stadiul cererilor depuse pentru eliberarea autorizației Uniunii în funcție de 

diferitele etape procedurale menționate la articolele 43 și 44 din Regulamentul (UE) nr. 

528/2012 sau la articolele 4 și 6 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 414/2013 al 

Comisiei. 

 Etapa procedurală  
 

Tipul de 

procedură 
 

Acceptare Validare Evaluare 

Revizuire 

inter pares - 

la nivelul 

ECHA 

Decizia 

Comisiei 
Total 

Articolul 43 

din 

Regulamentul 

(UE) nr. 

528/2012 

11 19 37 3 0 70 

Articolul 4 din 

Regulamentul 

de punere în 

aplicare (UE) 

nr. 414/2013 al 

Comisiei 

10 15 20* 0 0 45 

Total 21 34 57 3 0 115 

*Cereri deja validate de ECHA și pentru care produsele conexe de referință sunt în curs de 

evaluare.  

Până în prezent, etapa de evaluare a fost finalizată doar pentru 3 cereri, iar un astfel de 

eșantion limitat nu permite o analiză solidă a datelor disponibile. Cu toate acestea, întrucât 40 

și, respectiv, 20 de cereri au fost validate deja de către autoritățile competente de evaluare sau 

de către ECHA, funcționarea acestor procese poate fi analizată în continuare. 

Tabelul 8 oferă informații privind durata minimă, medie și maximă pentru întreaga perioadă 

de validare (în zile). Astfel, această perioadă include orice suspendare a validității în vederea 

solicitării unor informații suplimentare de la solicitanți în conformitate cu articolul 43 

alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 sau cu articolul 4 alineatul (4) din 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 414/2013 al Comisiei). 

 

Tabelul 8: Durata minimă, maximă și medie (în zile) necesară pentru etapa de validare. 

Tipul de procedură 
Numărul de 

cereri validate 

Durata 

minimă 

Durata 

maximă 

Durata 

medie 

Articolul 43 din Regulamentul 

(UE) nr. 528/2012 
40 30 de zile 541days 198 de zile 

Articolul 4 din Regulamentul 

de punere în aplicare (UE) nr. 
20 29 de zile 147 de zile 73 de zile 
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414/2013 al Comisiei 

 

În ceea ce privește durata de timp utilizată de autoritățile competente responsabile de 

evaluare pentru validarea cererilor depuse în temeiul articolului 43 din Regulamentul (UE) 

nr. 528/2012, durata medie de 198 de zile arată că jumătate dintre acestea au necesitat mai 

mult de 6 luni pentru validare. Au existat câteva cazuri în care validarea cererii a durat mai 

bine de un an. Această constatare indică faptul că un număr semnificativ de cereri au fost 

incomplete și că autoritățile competente responsabile de evaluare au fost nevoite să suspende 

validarea în conformitate cu articolul 43 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012. 

Mediana perioadei de suspendare a fost de 90 de zile, cu o durată maximă de până la 259 de 

zile. Aceasta arată că, pentru jumătate din cereri, perioada de suspendare a fost mai mare 

decât perioada de 90 de zile specificată la articolul 43 alineatul (4) din regulament, care nu ar 

trebui depășită în mod normal. Dintre posibilele măsuri corective, următoarele ar trebui 

analizate în continuare: 

-  În ceea ce privește solicitanții, o mai bună pregătire a dosarului și verificarea 

integralității acestuia înainte de depunerea cererii. Combinația de cereri de autorizare 

a familiilor de produse biocide implicând diferite tipuri de produse este posibil să fi 

jucat un rol în complexitatea dosarelor. În acest sens, reuniunile timpurii, în etapa 

premergătoare depunerii cererilor, cu autoritatea competentă responsabilă de evaluare 

ar putea fi foarte utile în vederea asigurării unei validări fără probleme a cererii. 

-  În ceea ce privește autoritățile competente responsabile de evaluare, evitarea realizării 

oricăror evaluări cu privire la calitatea sau caracterul adecvat al datelor sau al 

justificărilor depuse, astfel cum se indică la articolul 43 alineatul (3) al doilea 

paragraf din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, ar trebui să contribuie la reducerea 

perioadei de timp necesare pentru validare. În aceeași ordine de idei, informațiile 

suplimentare care sunt solicitate pe durata validării ar trebui solicitate preferabil în 

cursul evaluării. 

Articolul 89 alineatul (3) prevede în total 3 ani pentru autorizarea produselor biocide 

existente în temeiul Regulamentului (UE) nr. 528/2012. Prin urmare, o validare la timp a 

cererilor este esențială pentru a păstra cât mai mult timp posibil pentru etapele procedurale 

ulterioare și mai complexe (evaluarea de către autoritatea competentă responsabilă de 

evaluare, revizuirea inter pares de către ECHA și autorizarea de către Comisie).  

În ceea ce privește durata de timp utilizată de ECHA pentru validarea cererilor depuse în 

temeiul articolului 4 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 414/2013 al Comisiei 

pentru „aceleași produse biocide”, mediana de 73 de zile arată că jumătate dintre acestea au 

necesitat mai mult de 2 luni pentru validare. Această constatare arată că verificarea 

diferențelor propuse între același produs și produsul conex de referință menționată la articolul 

4 alineatul (5) din regulamentul respectiv poate fi o sarcină complexă, în special pentru 

familiile de produse biocide. Cu toate acestea, trebuie notat faptul că întârzierile în validarea 

acestor cereri specifice pentru „aceleași produse biocide” nu au consecințe importante, 

întrucât ele sunt amânate până când este finalizată evaluarea produsului de referință. 
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6. UTILIZAREA PROCEDURILOR DE ELIBERARE A AUTORIZAȚIEI UNIUNII DE CĂTRE 

ÎNTREPRINDERILE MICI ȘI MIJLOCII (IMM-URI)  

Tabelul 9 oferă informații privind ponderea IMM-urilor în rândul întreprinderilor care au 

depus cereri de eliberare a autorizației Uniunii. 

Tabelul 9: Utilizarea autorizației Uniunii de către IMM-uri. 

Indicator Total 
Număr de 

IMM-uri 

% din 

IMM-uri 

Numărul de solicitanți 48 10 20,8 

Numărul de cereri depuse în temeiul articolului 43 din 

Regulamentul (UE) nr. 528/2012 (toate) 
70 10 14,3 

Numărul de cereri depuse în temeiul articolului 43 din 

Regulamentul (UE) nr. 528/2012 (ca produse biocide 

unice) 

10 4 40,0 

Numărul de cereri depuse în temeiul articolului 43 din 

Regulamentul (UE) nr. 528/2012 (ca familii de produse 

biocide) 

60 6 10,0 

Numărul de cereri depuse în temeiul articolului 4 din 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 414/2013 al 

Comisiei  

45 0 0 

 

Aproximativ 21 % dintre solicitanții care au depus cereri de eliberare a autorizației Uniunii 

sunt IMM-uri. Acesta este un procent semnificativ mai mic decât procentul global estimat de 

IMM-uri active în sectorul produselor biocide raportat în studiul pentru evaluarea caracterului 

adecvat și a impactului modelului existent de taxe pentru Regulamentul privind produsele 

biocide și posibila revizuire a acestuia, conform căruia ponderea IMM-urilor este cuprinsă 

între 73 % și 86 % în funcție de clasa de dimensiune pe baza cifrei de afaceri sau, respectiv, a 

numărului de angajați
17

. 

Autorizația Uniunii poate fi un instrument-cheie pentru orice întreprindere, pentru facilitarea 

punerii la dispoziţie pe piață a produselor biocide pe teritoriul Uniunii. Este evident că 

întreprinderile mari au o capacitate mai mare decât IMM-urile să fie prezente într-un număr 

mai mare de state membre. Conform sondajului efectuat în contextul studiului menționat mai 

sus, s-a estimat că pragul pentru a opta pentru autorizația Uniunii era reprezentat de existența 

vânzărilor, în medie, în peste 10 state membre. Numeroase IMM-uri, ca urmare a dimensiunii 

acestora, din cauza axării lor pe piețe-nișă sau a barierelor lingvistice, ar putea fi interesate 

mai degrabă să-și desfășoare activitatea doar într-un singur stat membru sau în puține state 

membre
18

. Acest lucru ar putea explica numărul mai mic de IMM-uri care solicită autorizația 

Uniunii în comparație cu întreprinderile mari.  

Pe de altă parte, articolul 3 alineatul (1a) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 

414/2013 al Comisiei permite, în prezent, IMM-urilor să solicite autorizarea națională a 

                                                 
17  A se vedea informațiile disponibile la pagina 78 din raportul Ecorys menționat la nota de subsol 10. 

18  Acest argument a fost invocat de către organizațiile părților interesate acreditate relevante din sectorul 

produselor biocide (EBPF-Cefic, Aise și EUAPME) și constituie principalul motiv care a determinat 

modificarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 414/2013 al Comisiei în 2016. 
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acelorași produse biocide în cazul în care produsul conex de referință face obiectul unei cereri 

de eliberare a autorizației Uniunii. În fapt, până în prezent, au fost depuse la autoritățile 

competente ale statelor membre 135 de cereri făcând referire la 14 cereri de eliberare a 

autorizației Uniunii. Aceasta ar putea constitui o opțiune deosebit de atractivă pentru IMM-

uri și ar putea explica, de asemenea, de ce IMM-urile nu au depus cereri pentru aceleași 

produse biocide la nivelul Uniunii. 

Atât în studiul menționat mai sus, cât și în sondajele efectuate de industrie, întreprinderile (în 

general) au indicat relevanța pe care o are taxa anuală care trebuie plătită în urma acordării 

autorizației Uniunii în decizia acestora de a solicita autorizația Uniunii sau autorizația 

națională urmată de recunoașterea reciprocă. Este posibil ca acest aspect, împreună cu lipsa 

posibilității de a plăti taxele relevante în mai mute rate, să fi jucat, de asemenea, un rol în 

afectarea numărului de cereri de eliberare a autorizației Uniunii depuse de IMM-uri. 

Deși numărul cererilor depuse în temeiul articolului 43 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 

pentru eliberarea autorizației Uniunii pentru produse biocide unice este limitat (10), ponderea 

cererilor depuse de IMM-uri (40 %) este mai mare decât ponderea cererilor de autorizare a 

familiilor de produse biocide (10 %). Acest fapt s-ar putea datora portofoliilor de produse mai 

reduse ale IMM-urilor comparativ cu cele ale întreprinderilor mai mari. Cu toate acestea, 

constatarea ar putea indica, de asemenea, necesitatea în continuare ca unele IMM-uri să-și 

mărească capacitatea sau să facă apel într-o mai mare măsură la ajutorul consilierilor externi 

în vederea pregătirii și a susținerii dosarelor mai complexe pentru autorizarea familiilor de 

produse biocide. Rămâne de analizat în continuare modul în care orientările
19

 elaborate de 

Comisie în vederea sprijinirii IMM-urilor, în special Ghidul practic privind consorțiile, vor 

avea un efect pozitiv în acest sens și vor crește numărul cererilor de eliberare a autorizației 

Uniunii depuse de IMM-uri în viitor. 

 

7. CONCLUZII PRELIMINARE 

Numărul cererilor depuse în temeiul articolului 43 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 este 

comparabil cu estimările de referință din studiul pentru evaluarea caracterului adecvat și a 

impactului modelului existent de taxe pentru Regulamentul privind produsele biocide. Cu 

toate acestea, numărul total de cereri depuse [și anume, inclusiv cererile depuse în temeiul 

articolului 4 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 414/2013 al Comisie] depășește 

în mod clar estimările în cazul scenariului optimist din studiul respectiv. În plus, tendința în 

ceea ce privește depunerea de cereri pentru eliberarea autorizației Uniunii din ultimii ani arată 

că procedura este utilizată din ce în ce mai frecvent.  

Această constatare pare să indice că autorizația Uniunii este atractivă în condițiile nivelurilor 

actuale ale taxelor prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 564/2013 al 

Comisiei, în special cu privire la familiile de produse biocide. Cu toate acestea, succesul 

acestei proceduri va putea fi evaluat pe deplin abia după câțiva ani de la eliberarea efectivă a 

autorizațiilor Uniunii. În timp ce procesul de adoptare a deciziilor cu privire la primele patru 

cereri se află în etapa finală, până în prezent nu a fost încă acordată nicio autorizație a 

Uniunii. 

                                                 
19 Disponibile la https://echa.europa.eu/practical-guides/bpr-practical-guides  

https://echa.europa.eu/practical-guides/bpr-practical-guides
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Principalele tipuri de produse care fac obiectul cererilor actuale sunt dezinfectanții (48,7 %), 

urmate de cererile care includ o combinație de utilizări ca dezinfectant și conservant 

(45,2 %). Prin urmare, autorizația Uniunii pare să răspundă nevoilor solicitanților de a 

acoperi întreaga piață a Uniunii pentru produsele biocide utilizate la scară largă prezentând 

condiții de utilizare similare pe teritoriul UE.  

Toate cele 16 substanțe active incluse în cereri sunt substanțe active existente aprobate, astfel 

cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) literele (e) și (d) din Regulamentul (UE) nr. 

528/2012. Doar 2 dintre cele 16 substanțe active îndeplinesc unul dintre criteriile de înlocuire 

menționate la articolul 10 alineatul (1) literele (b)-(f) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012. 

Această constatare este în concordanță cu obiectivul de a descuraja cererile de eliberare a 

autorizației Uniunii pentru produse care conțin substanțe active care îndeplinesc criteriile de 

înlocuire. 

Procedura autorizației Uniunii este folosită, în principal, de către solicitanți pentru a solicita 

autorizarea de familii de produse biocide (82,6 % din cereri) care acoperă un număr ridicat de 

produse existente pe piețele din statele membre. Având în vedere că majoritatea cererilor de 

eliberare a autorizației Uniunii vizează, de asemenea, mai multe tipuri de produse (85 %), 

acest lucru ar putea adăuga un anumit grad de dificultate pentru autoritățile competente 

responsabile de evaluare în ceea ce privește validarea și evaluarea la timp a cererilor. 

În urma modificării Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 414/2013 al Comisiei, 

cererile de eliberare a autorizației Uniunii servesc ca produse de referință pentru cererile 

naționale în conformitate cu articolul 3 alineatul (1a) din regulamentul respectiv (135 până în 

prezent). Acest lucru va sprijini solicitanții, în special IMM-urile, să obțină autorizația pentru 

produsele lor existente la nivelul de stat membru. 

Alegerea autorității competente responsabile de evaluare de către solicitanți nu respectă o 

distribuție echilibrată în rândul statelor membre, iar în prezent 58 % dintre cereri sunt 

evaluate doar de către un singur stat membru. Ar trebui analizați în continuare factorii 

determinanți care stau la baza alegerii statului membru de către solicitanți, în vederea găsirii 

unei distribuții mai echilibrate a volumului de muncă între statele membre. 

Informațiile disponibile privind validarea cererilor de către autoritățile competente 

responsabile de evaluare indică faptul că un procent semnificativ de cereri au fost incomplete 

și au necesitat furnizarea de informații suplimentare. Principalele motive care au condus la 

această situație și eventualele măsuri corective trebuie să fie analizate în continuare, atât în 

ceea ce privește solicitanții, cât și în ceea ce privește autoritățile competente responsabile de 

evaluare. În acest sens, ar trebui promovată mai mult planificarea adecvată a reuniunilor 

timpurii, în etapa premergătoare depunerii cererilor, între solicitant și autoritatea competentă 

responsabilă de evaluare. 

Aproximativ 21 % dintre solicitanții care au depus cereri de eliberare a autorizației Uniunii 

sunt IMM-uri. Faptul că un procent important de IMM-uri ar putea fi interesate să-și 

desfășoare activitatea numai într-un număr limitat de state membre ar putea juca un rol în 

acest sens. Alți câțiva factori, cum ar fi capacitatea lor de a pregăti și de a susține dosare, 

rolul modificării aduse Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 414/2013 al Comisiei, 

nivelul reducerii taxelor care trebuie plătite către ECHA sau posibilitatea de a pune în 

aplicare un sistem de plată a taxelor în rate, ar trebui analizate în continuare pentru a dobândi 

o mai bună înțelegere a efectului acestora asupra numărului de cereri depuse de IMM-uri.  
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Comisia va include o evaluare mai cuprinzătoare a procedurii privind autorizația Uniunii în 

raportul ei de sinteză către Parlamentul European și Consiliu privind punerea în aplicare a 

Regulamentului (UE) nr. 528/2012, în conformitate cu articolul 65 alineatul (4) din 

regulamentul respectiv. Raportul de sinteză se va baza pe rapoartele transmise Comisiei de 

către statele membre cu privire la punerea în aplicare a regulamentului pe teritoriile lor, 

termenul de transmitere al acestora fiind 30 iunie 2020, în conformitate cu articolul 65 

alineatul (3) din regulament.  
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