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Urad Republike Slovenije za kemikalije izdaja na podlagi 2. člena Uredbe o izvajanju uredb
(EU) o dostopnosti biocidnih proizvodov na trgu in njihovi uporabi (Uradni list RS, št. 81/18) v
povezavi s sedmim odstavkom 31. člena Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (UL L št. 167 z
dne 27. 6. 2012; v nadaljnjem besedilu Uredba (EU) št. 528/2012), po uradni dolžnosti, v zadevi
podaljšanja dovoljenja za dostopnost in uporabo biocidnega proizvoda Addict Gel za scurke,
naslednji

SKLEP O PODALJŠANJU VELJAVNOSTI DOVOLJENJA
ZA DOSTOPNOST NA TRGU IN UPORABO BIOCIDNEGA PROIZVODA
1. Dovoljenju za dostopnost in uporabo biocidnega proizvoda Addict Gel za scurke, s trgovskim imenom Addict Gel za ščurke, z aktivno snovjo Dinotefuran (2,00 ut %, CAS št.:16525270-0), vrste proizvoda 18 – Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev), v Republiki Sloveniji izdanemu dne 11. 12. 2018, št. dovoljenja SI-00198230000 (Asset številka: SI-0019823-0000), imetniku dovoljenja LODI S.A.S, Parc d'Activités des
Quatre Routes, 35390, Grand Fougeray, France, se podaljša veljavnost do 31. 12. 2021.
2. Ta sklep je sestavni del izdanega dovoljenja.
3. Posebni stroški postopka niso nastali.

Obrazložitev:
Družba LODI S.A.S, Parc d'Activités des Quatre Routes, 35390, Grand Fougeray, France (v
nadaljevanju: vlagatelj) je dne 7. 8. 2019 v Register biocidnih proizvodov (R4BP) vložila vlogo
za podaljšanje dovoljenja za dostopnost in uporabo za biocidnega proizvoda Addict Gel za
scurke, s trgovskim imenom Addict Gel za ščurke, z aktivno snovjo Dinotefuran (2,00 ut %,
CAS št.:165252-70-0), vrste proizvoda 18 – Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih
členonožcev (nadzor škodljivcev), v Republiki Sloveniji (št. zadeve v R4BP: BC-CU053272-30),
ki je bilo izdano dne 11. 12. 2018, št. dovoljenja SI-0019823-0000 (R4BP št. dovoljenja: SI0019823-0000), z veljavnostjo do 29. 3. 2021.
V postopku podaljšanja dovoljenja za biocidni proizvod Addict Gel za scurke ocenjevalni
pristojni organ Poljske potrebuje več časa za dokončanje poročila omenjenega biocidega
proizvoda. Zato bo iz razlogov, na katere vlagatelj nima vpliva, odobritev proizvoda potekla pred
sprejetjem odločitve o njenem podaljšanju.
Uredba (EU) št. 528/2012 v sedmem odstavku 31. člena določa, da kadar se iz razlogov, na
katere imetnik dovoljenja ne more vplivati, odločitev o podaljšanju dovoljenja ne sprejme pred
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njegovim iztekom veljavnosti, pristojni organ prejemnik odobri podaljšanje za obdobje, ki je
potrebno za dokončanje ocene. Pristojni organ Poljske ocenjuje, da bo odločitev glede
podaljšanja omenjenega dovoljenja lahko podal do 31. 12. 2021.
Glede na vse zgoraj navedeno, je Urad odločil, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.
Sklep je izdan po uradni dolžnosti in je v skladu z določbo 22. člena Zakona o upravnih taksah
(Uradni list RS št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J,
32/16 in 30/18-ZKZaš) takse prost. Stroški postopka niso nastali.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:
Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Ministrstvo za zdravje v roku 15 dni po prejemu sklepa.
Na podlagi tarifne številke 2 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS št. 106/10 – uradno
prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18-ZKZaš) je potrebno za
pritožbo plačati 18,10 EUR upravne takse. Pritožbo je potrebno pisno vložiti ali podati ustno na
zapisnik pri Uradu Republike Slovenije za kemikalije, Ajdovščina 4, Ljubljana. Upravna taksa se
plača na podračun št. 01100-1000315637 model 11 sklic 27154-7111002-18412000. Pritožbi se
priloži ta sklep.

Pripravila:
Špela Černe, univ.dipl.inž.kem.inž.
Višja svetovalka I

mag. Alojz Grabner
direktor

Vročeno:
- imetniku dovoljena preko registra biocidnih proizvodov (R4BP)
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