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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Pri pozmeňujúcich aktoch sa časti 
prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament zmeniť a doplniť, 
ktoré však Komisia nezmenila, označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú takto: [...]. 
Štandardná kurzíva označuje príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho 
textu, ku ktorým sa navrhuje oprava, čo pomáha pri príprave konečného 
znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v konkrétnej 
jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto typu musia byť odsúhlasené 
príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh v súvislosti s rozšírením určitých lehôt
(KOM(2008)0618 – C6-0346/2008 – 2008/0188(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0618),

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia 
predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0346/2008),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín (A6-0000/2008),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Môže sa stať, že navrhované predĺženie 
preskúmania o tri roky nebude na 
dokončenie vyhodnotenia viacerých 
účinných látok stačiť. Ak by sa však 
umožnilo výrazne dlhšie predĺženie, mohlo 
by pôsobiť proti intenzifikácii úsilia o 
včasné dokončenie programu preskúmania. 
Keďže je potrebné umožniť flexibilnejší 
postup predĺženia programu preskúmania a 
príslušného prechodného obdobia pre 
všetky zostávajúce účinné látky po
14. máji 2013,

(8) Môže sa stať, že navrhované predĺženie 
preskúmania o tri roky nebude na 
dokončenie vyhodnotenia viacerých 
účinných látok stačiť. Ak by sa však 
umožnilo výrazne dlhšie predĺženie, mohlo 
by pôsobiť proti intenzifikácii úsilia o 
včasné dokončenie programu preskúmania. 
Akékoľvek predĺženie programu 
preskúmania a príslušného obdobia pre 
všetky zostávajúce účinné látky po 14. 
máji 2014 je obmedzené na najviac 2 
roky,
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Or. en

Odôvodnenie

Keďže navrhované predĺženie prechodného obdobia nemusí stačiť na dokončenie 
vyhodnotenia účinných látok, poskytnutie štyroch rokov namiesto troch zabezpečí, aby mohli 
členské štáty ukončiť revíziu do 14. mája 2014. Možnosť predĺženia prechodného obdobia pre 
zostávajúcu dokumentáciu po 14. máji 2014 sa musí obmedziť na najviac dva roky, aby sa 
predišlo akýmkoľvek meškaniam pri dokončovaní vyhodnotenia. Návrh je súčasťou dohody 
medzi Parlamentom, Radou a Komisiou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Opatrenia potrebné na vykonávanie 
smernice 98/8/ES by sa mali prijať 
v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES 
z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú 
postupy pre výkon vykonávacích 
právomocí prenesených na Komisiu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 8b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na Komisiu by sa mali preniesť hlavne 
právomoci predĺžiť obdobie preskúmania 
a príslušné prechodné obdobie pre všetky 
zostávajúce účinné látky o najviac dva 
roky. Keďže tieto opatrenia majú 
všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je 
zmeniť a doplniť nepodstatné prvky tejto 
smernice, musia byť prijaté v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 
1999/468/ES.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 8c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8c. V súlade s bodom 34 
Medziinštitucionálnej dohody o lepšej 
tvorbe práva sa členské štáty vyzývajú, aby 
pre svoje potreby a v záujme Spoločenstva 
vypracovali a zverejnili vlastné tabuľky, 
ktoré čo najlepšie znázorňujú zhodu 
medzi touto smernicou a jej 
transpozičnými opatreniami.

Or. en

Odôvodnenie

Návrh je súčasťou dohody medzi Parlamentom, Radou a Komisiou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1  bod 1  písmeno a
Smernica 98/8/ES
Článok 12  odsek 1  písmeno c  bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„(i) do 14. mája 2013 pre všetky 
informácie poskytnuté na účely tejto 
smernice s výnimkou prípadov, kde je 
takáto informácia už chránená existujúcimi 
vnútroštátnymi predpismi týkajúcimi sa 
biocídnych výrobkov. V takých prípadoch 
je informácia naďalej chránená v 
uvedenom členskom štáte, a to až do 
uplynutia všetkých zostávajúcich lehôt 
ochrany údajov stanovených 
vnútroštátnymi predpismi, no nie dlhšie 

„(i) do 14. mája 2014 pre všetky 
informácie poskytnuté na účely tejto 
smernice s výnimkou prípadov, kde je 
takáto informácia už chránená existujúcimi 
vnútroštátnymi predpismi týkajúcimi sa 
biocídnych výrobkov. V takých prípadoch 
je informácia naďalej chránená v 
uvedenom členskom štáte, a to až do 
uplynutia všetkých zostávajúcich lehôt 
ochrany údajov stanovených 
vnútroštátnymi predpismi, no nie dlhšie 
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ako do 14. mája 2013.“ ako do 14. mája 2014.“
Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa 
vzťahuje na celý článok 1 pozmeňujúceho 
aktu. Dátum „14. máj 2013“, stanovený 
pre skončenie prechodného obdobia, sa 
všade nahrádza dátumom „14. máj 2014“. 
Všetky odkazy na „trinásťročné obdobie“ 
sa následne nahrádzajú „štrnásťročným 
obdobím“. 

Or. en

Odôvodnenie

Keďže navrhované predĺženie prechodného obdobia nemusí stačiť na dokončenie 
vyhodnotenia účinných látok, poskytnutie štyroch rokov namiesto troch zabezpečí, aby mohli 
členské štáty ukončiť revíziu a aby sa do 14. mája 2014 vytvoril plne harmonizovaný trh. V 
celom článku 1 tejto smernice sa dátum 14. máj 2013, stanovený  pre ukončenie prechodného 
obdobia, nahrádza dátumom 14. máj 2014. Všetky odkazy na „trinásťročné obdobie“ sa 
následne nahrádzajú „štrnásťročným obdobím“.  Návrh je súčasťou dohody medzi 
Parlamentom, Radou a Komisiou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1  bod 2  písmeno b bod ii
Smernica 98/8/ES
Článok 16  odsek 2  pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„V závislosti od záverov správy možno 
rozhodnúť v súlade s postupom 
stanoveným v článku 28 ods. 3 o tom, či 
treba predĺžiť prechodné obdobie uvedené 
v prvom odseku a trinásťročné obdobie 
pracovného programu na obdobie, ktoré sa 
musí určiť.“

„V závislosti od záverov správy možno 
rozhodnúť o tom, či treba predĺžiť 
prechodné obdobie uvedené v prvom 
odseku a štrnásťročné obdobie 
pracovného programu na obdobie najviac 
dvoch rokov. Toto opatrenie, ktorého 
cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné 
prvky tejto smernice, sa prijme v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 28 ods. 4.“

Or. en
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Odôvodnenie

Keďže navrhované predĺženie prechodného obdobia nemusí stačiť na dokončenie 
vyhodnotenia účinných látok, poskytnutie štyroch rokov namiesto troch zabezpečí, aby mohli 
členské štáty ukončiť revíziu do 14. mája 2014. Možnosť predĺženia prechodného obdobia pre 
zostávajúcu dokumentáciu po 14. máji 2014 sa musí obmedziť na najviac dva roky, aby sa 
predišlo akýmkoľvek meškaniam pri dokončovaní vyhodnotenia. Návrh je súčasťou dohody 
medzi Parlamentom, Radou a Komisiou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty uvedú do platnosti zákony, 
nariadenia a správne ustanovenia potrebné 
na dosiahnutie súladu s touto smernicou 
najneskôr do 14. mája 2010. Členské štáty 
potom oznámia Komisii znenia uvedených 
ustanovení, spolu s tabuľkou, ktorá 
ukazuje, ako sa táto smernica zhoduje s 
prijatými vnútroštátnymi ustanoveniami.

1. Členské štáty uvedú do platnosti zákony, 
nariadenia a správne ustanovenia potrebné 
na dosiahnutie súladu s touto smernicou 
najneskôr do 14. mája 2010. 

Or. en

Odôvodnenie

Toto ustanovenie by malo byť uvedené v odôvodnení. Návrh je súčasťou dohody medzi 
Parlamentom, Radou a Komisiou.



PE416.578v01-00 10/10 PR\757448SK.doc

SK

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Tento návrh Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 98/8/ES o uvádzaní biocídnych 
výrobkov na trh, sa ukázal ako nevyhnutný po tom, ako vyhodnotenie uplatňovania smernice 
ukázalo, že desaťročné obdobie do 14. mája 2010 stanovené pre vyhodnotenie účinných látok 
používaných v biocídnych výrobkoch s cieľom ich zaradenia do pozitívneho zoznamu 
Spoločenstva, nebude postačujúce.  V dôsledku toho by uplynulo prechodné obdobie, počas 
ktorého sa trh biocídnych výrobkov naďalej riadi vnútroštátnymi predpismi bez toho, aby bol 
vytvorený pozitívny zoznam Spoločenstva. V praxi by to znamenalo, že dôležitý výrobky, ako 
sú napríklad dezinfekčné prostriedky v nemocniciach, by sa od 15. mája 2010 museli stiahnuť 
z trhu. 

S cieľom predísť tomuto nežiaducemu účinku Komisia navrhuje predĺžiť prechodné obdobie 
o tri roky, do 14. mája 2013. Ak by nestačili ani tri roky, Komisia zavádza možnosť ďalšieho 
predĺženia na základe rozhodnutia prijatého komitologickým postupom.

Spravodajkyňa víta návrh Komisie predĺžiť súčasné prechodné obdobie s cieľom umožniť 
ukončenie vyhodnotenia účinných látok používaných v biocídnych výrobkoch a poskytnúť 
členským štátom primeraný čas na transpozíciu opatrení a vydanie povolení pre tieto výrobky 
a ich registráciu, ako aj umožniť odvetviu pripraviť a predložiť kompletnú dokumentáciu. 

Spravodajkyňa však vzhľadom na dohodu s Radou a Komisiou dospieť k dohode v prvom 
čítaní, aby nebolo ohrozené potrebné a naliehavé prijatie predĺženia prechodného obdobia, 
navrhuje tieto zmeny k návrhu Komisie: 

 predĺženie prechodného obdobia na štyri roky namiesto troch (do 14. mája 20014 
namiesto 14. mája 2013), aby sa zabezpečilo, že všetky biocídne výrobky obsahujúce 
účinné látky sa vyhodnotia v náležitom čase a vytvorí sa trh riadený harmonizovanými 
predpismi;

 na druhej strane obmedzenie ďalšieho možného predĺženia lehôt pre zostávajúcu 
dokumentáciu komitologickým postupom na najviac dva roky, aby sa zabránilo 
nekonečnému predlžovaniu celého procesu; 

 v súlade s odsekom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva vypustenie 
článkov o povinnosti členských štátov poskytovať Komisii správy o transpozícii do 
ich vnútroštátnych právnych predpisov vrátane tabuliek zhody medzi týmito predpismi 
a smernicou a nahradenie týchto článkov výzvou pre členské štáty uvedenou v 
odôvodnení, aby tieto tabuľky vypracovávali.

Spravodajkyňa sa napokon domnieva, že Európsky parlament, Rada a Komisia by mali prijať 
spoločné vyhlásenie, v ktorom uznajú, že otázka „free-riders“ a otázka ochrany údajov sú 
závažnými problémami, ktorými je potrebné prednostne sa zaoberať v rámci rozsiahlej revízie 
smernice 98/8/ES.
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