
AM\763588CS.doc PE418.287v01-00

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 










 2009

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

2008/0188(COD)

27. 1. 2009

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
8 - 14

Návrh zprávy
Daciana Octavia Sârbu
(PE416.578v01-00)

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice č. 
98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh vzhledem k prodloužení 
některých časových období

Návrh směrnice – pozměňující akt
(KOM(2008)0618 – C6-0346/2008 – 2008/0188(COD))



PE418.287v01-00 2/7 AM\763588CS.doc

CS

AM_Com_LegReport



AM\763588CS.doc 3/7 PE418.287v01-00

CS

Pozměňovací návrh 8
Daciana Octavia Sârbu

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Navrhované prodloužení programu 
přezkoumání nemusí být dostatečné pro 
dokončení hodnocení mnoha účinných 
látek. Na druhé straně by ovšem poskytnutí 
delšího prodloužení bylo v rozporu se 
zintenzivněním úsilí o včasné dokončení 
programu přezkoumání. Vzhledem k tomu, 
že je nutno upravit pružnější postup pro 
prodloužení programu přezkoumání a 
příslušné přechodné období pro veškeré 
zbývající účinné látky po datu 14. května 
2013.

(8) Navrhované prodloužení programu 
přezkoumání nemusí být dostatečné pro 
dokončení hodnocení mnoha účinných 
látek. Na druhé straně by ovšem poskytnutí 
delšího prodloužení bylo v rozporu se 
zintenzivněním úsilí o včasné dokončení 
programu přezkoumání. Veškerá 
prodloužení programu přezkoumání a 
příslušné přechodné období pro veškeré 
zbývající účinné látky po datu 14. května 
2014 by neměla být delší než 2 roky a 
měla by se použít jen v případě, že je 
zřejmé, že právní akt, kterým se má 
nahradit tato směrnice, nevstoupí 
v platnost do 14. května 2014. 

Or. en

Odůvodnění

Slovo „přechodné“ bylo v návrhu zprávy vypuštěno omylem. Zbytek návrhu je součástí 
dohody mezi Parlamentem, Radou a Komisí.

Pozměňovací návrh 9
Daciana Octavia Sârbu

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. a
Směrnice 98/8/ES
Čl. 12 – odst. 1 – písm. c – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„(i) do 14. května 2013, pokud se jedná o 
jakékoliv informace předložené pro účely 
této směrnice, s výjimkou případu, kdy 
jsou takové informace již chráněny podle 

„(i) do 14. května 2014, pokud se jedná o 
jakékoliv informace předložené pro účely 
této směrnice, s výjimkou případu, kdy 
jsou takové informace již chráněny podle 
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stávajících vnitrostátních předpisů 
týkajících se biocidních přípravků. V 
takových případech jsou informace v 
daném členském státě i nadále chráněny 
podle vnitrostátních předpisů do uplynutí 
zbývající lhůty pro ochranu údajů, nejvýše 
však do 14. května 2013“

stávajících vnitrostátních předpisů 
týkajících se biocidních přípravků. V 
takových případech jsou informace v 
daném členském státě i nadále chráněny 
podle vnitrostátních předpisů do uplynutí 
zbývající lhůty pro ochranu údajů, nejvýše 
však do 14. května 2014 nebo popřípadě 
nejvýše do data, do kterého se prodlužuje 
přechodné období uvedené v čl. 16 odst. 1 
v souladu s čl. 16 odst. 2,“  

Or. en

Odůvodnění

Úprava původního pozměňovacího návrhu, který je součástí dohody mezi Parlamentem, 
Radou a Komisí.

Pozměňovací návrh 10
Daciana Octavia Sârbu

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 98/8/ES
Čl. 12 – odst. 2 – písm. c – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„(i) do 14. května 2013, pokud se jedná o 
jakékoliv informace předložené pro účely 
této směrnice, s výjimkou případu, kdy 
jsou takové informace již chráněny podle 
stávajících vnitrostátních předpisů 
týkajících se biocidních přípravků. V 
takových případech jsou informace v 
daném členském státě i nadále chráněny 
podle vnitrostátních předpisů do uplynutí 
zbývající lhůty pro ochranu údajů, nejvýše 
však do 14. května 2013“

„(i) do 14. května 2014, pokud se jedná o 
jakékoliv informace předložené pro účely 
této směrnice, s výjimkou případu, kdy 
jsou takové informace již chráněny podle 
stávajících vnitrostátních předpisů 
týkajících se biocidních přípravků. V 
takových případech jsou informace v 
daném členském státě i nadále chráněny 
podle vnitrostátních předpisů do uplynutí 
zbývající lhůty pro ochranu údajů, nejvýše 
však do 14. května 2014 nebo popřípadě 
nejvýše do data, do kterého se prodlužuje 
přechodné období uvedené v čl. 16 odst. 1 
v souladu s čl. 16 odst. 2,“  

Or. en
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Odůvodnění

Úprava původního pozměňovacího návrhu, který je součástí dohody mezi Parlamentem, 
Radou a Komisí.

Pozměňovací návrh 11
Daciana Octavia Sârbu

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. a
Směrnice 98/8/ES
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Odchylně od čl. 3 odst. 1, čl. 5 odst. 1, čl. 
8 odst. 2 a čl. 8 odst. 4 a aniž jsou dotčeny 
odstavce 2 a 3, může členský stát do 14. 
května 2013 pokračovat v používání svého 
současného systému nebo praxe uvádění 
biocidních přípravků na trh.“

„Odchylně od čl. 3 odst. 1, čl. 5 odst. 1, čl. 
8 odst. 2 a čl. 8 odst. 4 a aniž jsou dotčeny 
odstavce 2 a 3, může členský stát do 14. 
května 2014 pokračovat v používání svého 
současného systému nebo praxe uvádění 
biocidních přípravků na trh. Pokud 
rozhodnutí, kterým se zahrnuje některá 
účinná látka do přílohy I nebo IA, stanoví 
pozdější datum pro soulad s čl. 16 odst. 3 
než je 14. květen 2014, bude se tato 
odchylka uplatňovat u přípravků, včetně 
této aktivní látky, do data uvedeného 
v rozhodnutí.“

Or. en

Odůvodnění

Úprava původního pozměňovacího návrhu, který je součástí dohody mezi Parlamentem, 
Radou a Komisí.

Pozměňovací návrh 12
Daciana Octavia Sârbu

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. b – bod i
Směrnice 98/8/ES
Čl. 16 – odst. 2 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Po přijetí této směrnice zahájí Komise 
třináctiletý pracovní program 
systematického přezkoumání všech 
účinných látek, které jsou již na trhu ke dni 
uvedenému v čl. 34 odst. 1 jako účinné 
látky biocidních přípravků pro jiné účely, 
než jsou účely definované v čl. 2 odst. 2 
písm. c) a d).“

„Po přijetí této směrnice zahájí Komise 
čtrnáctiletý pracovní program 
systematického přezkoumání všech 
účinných látek, které jsou již na trhu ke dni 
uvedenému v čl. 34 odst. 1 jako účinné 
látky biocidních přípravků pro jiné účely, 
než jsou účely definované v čl. 2 odst. 2 
písm. c) a d).“;

Or. en

Odůvodnění

Návrh je součástí dohody mezi Parlamentem, Radou a Komisí.

Pozměňovací návrh 13
Daciana Octavia Sârbu

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. b – bod ii
Směrnice 98/8/ES
Čl. 16 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„V závislosti na závěrech zprávy může být 
v souladu s postupem stanoveným v čl. 28 
odst. 3 rozhodnuto, zda přechodné období, 
na které odkazuje první odstavec, 
a třináctileté období pracovního programu 
má být prodlouženo o období, které je 
třeba stanovit.“

„V závislosti na závěrech zprávy může být 
rozhodnuto, zda přechodné období, na 
které odkazuje první odstavec, 
a čtrnáctileté období pracovního programu 
má být prodlouženo o období, které 
nepřesáhne dobu dvou let. Toto opatření, 
jež má za účel změnit jiné než podstatné 
prvky této směrnice, se přijímá 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 28 odst. 4.“ 

Or. en

Odůvodnění

Úprava původního pozměňovacího návrhu, který je součástí dohody mezi Parlamentem, 
Radou a Komisí.
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Pozměňovací návrh 14
Daciana Octavia Sârbu

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. b – bod iii
Směrnice 98/8/ES
Čl. 16 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(iii) Ve druhém pododstavci se text 
„Během tohoto desetiletého období“ 
nahrazuje textem „Během tohoto 
třináctiletého období“.

(iii) Ve druhém pododstavci se text 
„Během tohoto desetiletého období“ 
nahrazuje textem „Během tohoto 
čtrnáctiletého období“.

Or. en

Odůvodnění

Úprava původního pozměňovacího návrhu, který je součástí dohody mezi Parlamentem, 
Radou a Komisí.
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