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Pozměňovací návrh 331
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na úrovni Společenství nesmí být 
povolovány biocidní přípravky, které 
obsahují účinné látky, které spadají do 
působnosti článku 5 nebo 9.

Or.en

Pozměňovací návrh 332
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Povolení Společenství může být uděleno 
těmto kategoriím biocidních přípravků:

1. Povolení Společenství může být uděleno 
všem biocidním přípravkům, jejichž 
způsob a podmínky použití jsou v podstatě 
podobné.

a) biocidní přípravky obsahující jednu 
nebo více nových účinných látek;
b) biocidní přípravky s nízkým rizikem.

Povolení Společenství vyžaduje přijetí 
opatření o udržitelném použití ve všech 
případech, kdy je to vhodné pro zajištění 
stejné úrovně ochrany zdraví lidí a 
životního prostředí v celé EU. Tato 
opatření se mohou lišit podle typu 
přípravku.

Or.en

Odůvodnění

Většina členských států v současné době nedisponuje schvalovacím systémem pro biocidní 
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přípravky. Proto je rozumné uvažovat o tom, že je vhodnější přesunout postup schvalování 
přímo na úroveň EU, aby se zajistila rovnost všech občanů EU, pokud jde o ochranu zdraví 
lidí a životního prostředí. Kromě toho bude v tuto dobu už většina existujících účinných látek 
posouzena. Konečně je třeba, aby se průmyslu vyrábějícímu biocidní přípravky dostalo 
pobídek k inovaci. To vyžaduje zjednodušený postup s kratšími lhůtami, který bude známkou 
zlepšování právní úpravy.

Pozměňovací návrh 333
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) biocidní přípravky obsahující jednu 
nebo více nových účinných látek;

vypouští se

Or.en

Pozměňovací návrh 334
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) biocidní přípravky obsahující jednu 
nebo více nových účinných látek;

vypouští se

Or.nl

Odůvodnění

Pro účely přijetí Společenstvím by pro kategorii přípravků, jež mohou být použity kdekoliv, 
měla platit stejná omezení a podmínky v celém Společenství. To znamená, že není možné 
učinit výjimku pro určitý region nebo členský stát, je možné pouze uvést, nebo neuvést produkt 
na trh. Tímto jsou znemožněny případné nezbytné výjimky související se životním prostředím, 
lidmi nebo zvířaty. 
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Pozměňovací návrh 335
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) biocidní přípravky obsahující jednu 
nebo více nových účinných látek;

vypouští se

Or.en

Pozměňovací návrh 336
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) biocidní přípravky obsahující jednu nebo 
více nových účinných látek;

a) biocidní přípravky obsahující jednu nebo 
více nových účinných látek, pokud je 
takový přípravek potřebný ve všech 
členských státech a neexistují žádné 
nechemické alternativy;

Or.en

Odůvodnění

Povolení Společenství pro biocidní přípravky obsahující nové účinné látky by mělo být 
uděleno pouze tehdy, je-li takový přípravek potřebný ve všech členských státech a neexistují-li 
nechemické alternativy. Bylo-li by možné udělit povolení Společenství pro všechny nové 
účinné látky, nebo dokonce pro všechny účinné látky, vytratil by se pohyb směrem k biocidním 
přípravkům s nízkým rizikem.

Pozměňovací návrh 337
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1 – písm. b 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) biocidní přípravky s nízkým rizikem. vypouští se

Or.en

Pozměňovací návrh 338
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1 – písm. b a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) biocidní přípravky určené pro použití 
spotřebiteli v domácnostech nebo 
odbornými uživateli podle podmínek 
použití a návodu k použití, které jsou 
v Evropské unii podobné a které splňují 
kritéria uvedená v článku 33a (novém).

Or.en

Justification

One of the key objectives of the Union authorisation system is to ensure consistent product 
safety assessments, equal standards of consumer protection, and harmonised implementation 
of the requirements within all Member States. Biocidal products, which are used in a similar 
way across the European Union, should benefit from the Union authorisation scheme. These 
products are used in domestic or in professional settings as a pragmatic and cost effective 
means to promote and protect public health, thereby reducing the burden of infectious 
diseases within the EU. These products have simple and clear use instructions. 

Pozměňovací návrh 339
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V návaznosti na zprávu Komise o 
provádění tohoto nařízení uvedenou 
v čl. 54 odst. 4 a na základě zkušeností 
získaných při uplatňování povolení 
Společenství může Komise do odstavce 1 

vypouští se
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tohoto článku doplnit další kategorie 
biocidních přípravků.
Tato opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení jeho doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 72 odst. 4.

Or.en

Pozměňovací návrh 340
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V návaznosti na zprávu Komise o 
provádění tohoto nařízení uvedenou 
v čl. 54 odst. 4 a na základě zkušeností 
získaných při uplatňování povolení 
Společenství může Komise do odstavce 1 
tohoto článku doplnit další kategorie 
biocidních přípravků.

vypouští se

Tato opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení jeho doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 72 odst. 4.

Or.en

Odůvodnění

Většina členských států v současné době nedisponuje schvalovacím systémem pro biocidní 
přípravky. Proto je rozumné uvažovat o tom, že je vhodnější přesunout postup schvalování 
přímo na úroveň EU, aby se zajistila rovnost všech občanů EU, pokud jde o ochranu zdraví 
lidí a životního prostředí. Kromě toho bude v tuto dobu už většina existujících účinných látek 
posouzena. Konečně je třeba, aby se průmyslu vyrábějícímu biocidní přípravky dostalo 
pobídek k inovaci. To vyžaduje zjednodušený postup s kratšími lhůtami, který bude známkou 
zlepšování právní úpravy.
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Pozměňovací návrh 341
Christa Klaß

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V návaznosti na zprávu Komise o 
provádění tohoto nařízení uvedenou 
v čl. 54 odst. 4 a na základě zkušeností 
získaných při uplatňování povolení 
Společenství může Komise do odstavce 1 
tohoto článku doplnit další kategorie 
biocidních přípravků.

vypouští se

Tato opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků tohoto
nařízení jeho doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 72 odst. 4.

Or.en

Odůvodnění

Za účelem přizpůsobení režimu projednávání ve výborech novému systému aktů v přenesené 
pravomoci podle článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Pozměňovací návrh 342
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V návaznosti na zprávu Komise o 
provádění tohoto nařízení uvedenou v čl. 
54 odst. 4 a na základě zkušeností 
získaných při uplatňování povolení 
Společenství může Komise do odstavce 1 
tohoto článku doplnit další kategorie 
biocidních přípravků. 

vypouští se

Tato opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení jeho doplněním, se přijímají 
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regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 72 odst. 4. 

Or.nl

Odůvodnění

Pro účely přijetí Společenstvím by pro kategorii přípravků, jež mohou být použity kdekoliv, 
měla platit stejná omezení a podmínky v celém Společenství. To znamená, že není možné 
učinit výjimku pro určitý region nebo členský stát, je možné pouze uvést, nebo neuvést produkt 
na trh. Tímto jsou znemožněny případné nezbytné výjimky související se životním prostředím, 
lidmi nebo zvířaty. 

Pozměňovací návrh 343
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V návaznosti na zprávu Komise 
o provádění tohoto nařízení uvedenou v čl. 
54 odst. 4 a na základě zkušeností 
získaných při uplatňování povolení 
Společenství může Komise do odstavce 1 
tohoto článku doplnit další kategorie 
biocidních přípravků.

2. V návaznosti na zprávu Komise 
o provádění tohoto nařízení uvedenou v čl. 
54 odst. 4 a na základě zkušeností 
získaných při uplatňování povolení 
Společenství může Komise navrhnout 
Evropskému parlamentu a Radě doplnit
do odstavce 1 tohoto článku další kategorie 
biocidních přípravků. Evropský parlament 
a Rada rozhodují podle článku 294 
Smlouvy.

Or.fr

Odůvodnění

Rozšíření postupu Společenství o další kategorie přípravků je podstatnou změnou v tomto 
nařízení. Musí se na něj vztahovat řádný legislativní postup s dodržením pravomocí 
Evropského parlamentu a Rady. 

Pozměňovací návrh 344
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2 – pododstavec 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uvedená opatření, jejichž předmětem je 
změna jiných než podstatných prvků 
tohoto nařízení jeho doplněním, se 
přijímají regulativním postupem 
s kontrolou podle čl. 72 odst. 4.

vypouští se

Or.fr

Odůvodnění

Rozšíření postupu Společenství o další kategorie přípravků je podstatnou změnou v tomto 
nařízení. Musí se na něj vztahovat řádný legislativní postup s dodržením pravomoci 
Evropského parlamentu a Rady. 

Pozměňovací návrh 345
Julie Girling

Návrh nařízení
Článek 33 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s čl. 33 odst. 1 písm. ba) 
(novým) se přípravek považuje za biocidní 
přípravek s podobnými podmínkami 
použití, jsou-li splněna tato kritéria. 
Biocidní přípravek:
i) má podle návodu k použití podobné 
podmínky použití v celé Evropské unii,
ii) je již uveden na trh alespoň v [x] 
členských státech, nebo je jeho uvedení na 
trh do dvou let po získání povolení 
zamýšleno alespoň v (x) členských 
státech,
iii) nevyžaduje osobní ochranné 
prostředky za podmínek použití podle 
přílohy VI, a je-li používán za běžných a 
rozumně předvídatelných podmínek 
použití, splňuje požadavky stanovené 
v čl. 16 odst. 1.
Za účelem určení nebo přizpůsobení 
počtu členských států uvedených v bodu 
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ii) může Komise přijmout akt v přenesené 
pravomoci podle článku 72a.

Or.en

Justification

The criteria are based on the targeted and consistent application and use, of these type of 
products across the EU (number of Member States to be specified), as well as their positive 
contribution to human and animal safety protection. Annex VI lays down the principles for the 
evaluation of dossiers for biocidal products to ensure a harmonised high level of protection 
for humans and the environment. This involves detailed risk assessment of products during 
their use. Should a risk be identified, personal protective equipment would need to be 
specified. Absence of PPE is therefore an indication of limited risk. 

Pozměňovací návrh 346
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Agentura do devíti měsíců od obdržení 
závěrů hodnocení vypracuje stanovisko 
k povolení biocidního přípravku a předloží 
ho Komisi.

3. Agentura do tří měsíců od obdržení 
závěrů hodnocení vypracuje stanovisko 
k povolení biocidního přípravku a předloží 
ho Komisi.

Or.it

Odůvodnění

Devítiměsíční lhůta pro vypracování a předání stanoviska agentury je příliš dlouhá, neboť 
stanovisko je vypracováváno na základě hodnocení, které pro ni vypracoval hodnotící orgán.

Pozměňovací návrh 347
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může na žádost členského státu 
rozhodnout, že povolení Společenství 

Členský stát oznámí Komisi, zdali na svém 
území omezuje či ruší povolení 
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neplatí na území dotyčného členského 
státu pro biocidní přípravek typu 15, 17 
nebo 23 přílohy V za předpokladu, že tuto 
žádost lze odůvodnit na základě ochrany 
zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, ochrany 
národního bohatství s uměleckou, 
historickou nebo archeologickou hodnotou 
nebo ochrany průmyslového a obchodního 
vlastnictví.

Společenství pro biocidní přípravek typu 
15, 17 nebo 23 přílohy V. Toto musí být 
odůvodněno na základě ochrany

a) zdraví lidí, zejména ohrožených skupin, 
nebo
b) životního prostředí, zejména 
ohrožených ekosystémů, nebo
c) zvířat, nebo

d) rostlin, nebo
e) národního bohatství s uměleckou, 
historickou nebo archeologickou hodnotou,
nebo

f) průmyslového a obchodního vlastnictví.

Or. en

Pozměňovací návrh 348
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může na žádost členského státu 
rozhodnout o přizpůsobení určitých 
podmínek povolení Společenství odlišným 
místním poměrům v dotyčném členském 
státě v souladu s článkem 29.

Členský stát informuje Komisi o tom, zdali 
rozhodl o přizpůsobení povolení 
Společenství odlišným místním poměrům 
v dotyčném členském státě v souladu 
s článkem 29.

Or. en



AM\810555CS.doc 13/87 PE439.891v02-00

CS

Pozměňovací návrh 349
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 4 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud nelze odstranit obavy členského 
státu ohledně ohrožení zdraví lidí, zvířat 
nebo ohrožení životního prostředí pomocí 
opatření omezujících rizika stanovených 
ve třetím pododstavci, může členský stát 
odmítnout povolení biocidnímu přípravku 
na svém území udělit, pokud má vzhledem 
ke specifickým podmínkám použití nebo 
podmínkám v oblasti životního prostředí 
oprávněné důvody se domnívat, že dotyčný 
přípravek stále představuje nepřijatelné 
riziko pro zdraví lidí nebo zvířat nebo 
riziko pro životní prostředí. 

Or.nl

Odůvodnění

Členský stát by měl mít možnost během postupu povolování Společenstvím povolení 
zamítnout, pokud má oprávněný důvod obávat se, že použití biocidního přípravku by mohlo 
být rizikové pro člověka nebo životní prostředí v tomto členském státu, a to v důsledku 
specifických místních podmínek, jakými jsou např. klimatické nebo hydromorfologické 
podmínky. Jedná se o ustanovení analogické ustanovení nařízení o uvádění přípravků na 
ochranu rostlin na trh. 

Pozměňovací návrh 350
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 4 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Podle právních předpisů Společenství 
mohou být stanoveny vhodné podmínky 
k tomu, aby byla dodržena ustanovení 
článku 15, stejně tak mohou být přijata 
jiná opatření omezující riziko, která 
vyplývají ze specifických podmínek 
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používání.    

Or.nl

Odůvodnění

Dodatečná opatření omezující riziko pro člověka nebo životní prostředí, pokud jde o použití 
biocidních přípravků za specifických podmínek ve členském státu.

Pozměňovací návrh 351
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Jestliže je na základě rozhodnutí podle 
odstavce 4 biocidnímu přípravku 
zamítnuto udělení povolení Společenství, 
neboť nesplňuje kritéria biocidního 
přípravku s nízkým rizikem v souladu s 
článkem 17, může žadatel případně 
zažádat o povolení Společenství v souladu 
s čl. 33 odst. 1 písm. a) nebo o vnitrostátní 
povolení v souladu s kapitolou V.

vypouští se

Or.en

Odůvodnění

V případě, že bude přijat pozměňovací návrh k článku 33, stane se tento odstavec 
nadbytečným.
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Pozměňovací návrh 352
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Jestliže je na základě rozhodnutí podle 
odstavce 4 biocidnímu přípravku zamítnuto 
udělení povolení Společenství, neboť 
nesplňuje kritéria biocidního přípravku 
s nízkým rizikem v souladu s článkem 17, 
může žadatel případně zažádat o povolení 
Společenství v souladu s čl. 33 odst. 1 
písm. a) nebo o vnitrostátní povolení 
v souladu s kapitolou V.

5. Jestliže je na základě rozhodnutí podle 
odstavce 4 biocidnímu přípravku zamítnuto 
udělení povolení Společenství, neboť 
nesplňuje kritéria biocidního přípravku 
s nízkým rizikem v souladu s článkem 17, 
může žadatel případně zažádat o 
vnitrostátní povolení v souladu s kapitolou 
V.

Or. en

Pozměňovací návrh 353
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Držitel povolení nebo jeho zástupce 
předloží žádost o obnovení povolení 
Společenství agentuře alespoň 18 měsíců 
před skončením platnosti povolení.

1. Držitel povolení nebo jeho zástupce 
předloží žádost o obnovení povolení 
Společenství agentuře alespoň 12 měsíců 
před skončením platnosti povolení.

Or.en

Odůvodnění

Pokud nebudou pro hodnocení k dispozici nové údaje, není pro obnovení povolení přípravku 
nezbytná doba 18 měsíců. Mnohem vhodnějším časovým rámcem by bylo 12 měsíců.

Pozměňovací návrh 354
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Držitel povolení nebo jeho zástupce 
předloží žádost o obnovení povolení 
Společenství agentuře alespoň 18 měsíců 
před skončením platnosti povolení.

1. Držitel povolení nebo jeho zástupce 
předloží žádost o obnovení povolení 
Společenství agentuře alespoň 12 měsíců 
před skončením platnosti povolení.

Or.it

Odůvodnění

Lhůta 12 měsíců se jeví jako doba vhodná pro obnovení povolení.

Pozměňovací návrh 355
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nové poznatky nebo informace o 
účincích účinné látky nebo biocidního 
přípravku na člověka nebo na životní 
prostředí;

a) nové poznatky nebo informace o 
účincích účinné látky nebo biocidního 
přípravku na člověka nebo na životní 
prostředí, zejména ty, jež se týkají 
ohrožených skupin;

Or.en

Pozměňovací návrh 356
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nejsou splněny požadavky uvedené 
v článku 16;

a) nejsou splněny požadavky uvedené 
v článku 16 nebo v normách Společenství 
v oblasti ochrany zdraví lidí nebo 
životního prostředí, zejména normách 
stanovených v souladu se směrnicí 
2008/56/ES, směrnicí 2006/118/ES, 
směrnicí 2000/60/ES, směrnicemi 
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98/83/ES a 96/61/ES;

Or. en

Pozměňovací návrh 357
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1 – bod d a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) pokud se ukáže, že není zajištěno 
dodržování cílů stanovených v čl. 4 odst. 1 
písm. a) bodu iv a písm. b) bodu i a čl. 7 
odst. 2 a 3 směrnice 2000/60/EG 
Evropského parlamentu a Rady ze 23. 
října 2000, kterou se stanoví rámec pro 
činnost Společenství v oblasti vodní 
politiky. 

Or.nl

Odůvodnění

Pozměňovací návrh analogický k pozměňovacímu návrhu 39 zpravodajky. Kromě přezkumu 
zařazení účinné látky do přílohy I musí důkaz (získaný pomocí praktických měření), že cíle 
rámcové směrnice o vodě jsou ohroženy, vždy vést ke zrušení nebo změně povolení biocidního 
prostředku. 

Pozměňovací návrh 358
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Změna stávajícího povolení by měla 
spadat do jedné z těchto kategorií změn
a) „administrativní změna“;
b) „drobná změna“;
c) „významná změna“;
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a to podle ustanovení čl. 3 písm. ua) 
(nového), ub) (nového) a uc) (nového).

Or.enOdůvodnění

Je třeba, aby legislativní text jasně vymezoval hlavní zásady, které se použijí při změnách 
povolení, přestože podrobnosti těchto postupů mohou být stanoveny v prováděcích 
opatřeních. Zejména je nezbytné určit druhy možných změn stávajících povolení přípravků.

Pozměňovací návrh 359
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Změna stávajícího povolení by měla 
spadat do jedné z těchto kategorií změn
a) „administrativní změna“;
b) „drobná změna“;
c) „významná změna“;
a to podle ustanovení článků 3a (nového), 
3b (nového) a 3c (nového).

Or.en

Odůvodnění

Je třeba, aby legislativní text jasně vymezoval hlavní zásady, které se použijí při změnách 
povolení, přestože podrobnosti těchto postupů mohou být stanoveny v prováděcích 
opatřeních. Zejména je nezbytné určit druhy možných změn stávajících povolení přípravků.

Pozměňovací návrh 360
Christa Klaß

Návrh nařízení
Článek 42 – název 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prováděcí opatření Podrobné prováděcí postupy zrušení a 
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změn

Or.en

Odůvodnění

Za účelem přizpůsobení režimu projednávání ve výborech novému systému aktů v přenesené 
pravomoci podle článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Pozměňovací návrh 361
Christa Klaß

Návrh nařízení
Čl. 42 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme prováděcí opatření, v nichž 
jsou stanovena kritéria a postupy týkající 
se zrušení povolení nebo změn podmínek 
povolení podle článků 39 až 41, včetně 
mechanismu řešení sporů.

Aby zajistila bezproblémové fungování 
postupů zrušení a změn, přijme Komise
další podrobná prováděcí opatření, v nichž 
jsou stanovena kritéria a postupy týkající 
se zrušení povolení nebo změn podmínek 
povolení podle článků 39 až 41, včetně 
mechanismu řešení sporů prostřednictvím 
aktů v přenesené pravomoci podle článku 
71a a podle podmínek uvedených 
v článcích 71b a 71c.

Or.en

Odůvodnění

Za účelem přizpůsobení režimu projednávání ve výborech novému systému aktů v přenesené 
pravomoci podle článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Pozměňovací návrh 362
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Kritéria a postupy podle odstavce 1 
tohoto článku vychází například z těchto 
zásad:
a)v případě administrativních změn 
povolení se uplatní zjednodušený postup 
s oznámením;
b)v případě drobných změn povolení se 
zavádí zkrácené hodnotící období;
c) v případě významných změn by mělo 
být hodnotící období přiměřené rozsahu 
navrhované změny.

Or.en

Odůvodnění

Je třeba, aby legislativní text jasně vymezoval hlavní zásady, které se použijí při změnách 
povolení, přestože podrobnosti těchto postupů mohou být stanoveny v prováděcích 
opatřeních. Zejména je nezbytné stanovit, že by se různé druhy postupů změn měly uplatňovat 
podle rozsahu a významu předpokládaných změn (administrativní, drobné, významné) 
biocidního přípravku (v porovnání s původním povolením).

Pozměňovací návrh 363
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Kritéria a postupy podle odstavce 1 
tohoto článku vychází například z těchto 
zásad, aniž by se na ně omezovaly:
a)v případě administrativních změn 
povolení se uplatní zjednodušený postup 
s oznámením;
b)v případě drobných změn povolení se 
zavádí zkrácené hodnotící období;
c) v případě významných změn by mělo 
být hodnotící období přiměřené rozsahu 
navrhované změny.
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Or.en

Odůvodnění

Je třeba, aby text jasně vymezoval hlavní zásady, které se použijí při změnách povolení. 
Zejména je nezbytné stanovit, že by se různé druhy postupů změn měly uplatňovat podle 
rozsahu a významu určit druhy předpokládaných změn (administrativní, drobné, významné) u 
biocidních přípravků (v porovnání s původním povolením). Zjednodušený postup 
s oznámením by měl umožňovat provádění drobných změn, aniž by příslušný orgán požadoval 
zatěžující a časově náročný administrativní postup. 

Pozměňovací návrh 364
Christa Klaß

Návrh nařízení
Čl. 42 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení jeho doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 72 odst. 4.

vypouští se

Or.en

Odůvodnění

Za účelem přizpůsobení režimu projednávání ve výborech novému systému aktů v přenesené 
pravomoci podle článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Pozměňovací návrh 365
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušný orgán členského státu (dále jen 
„členský stát dovozu“) může udělit 
povolení k paralelnímu obchodu pro 
biocidní přípravek, který je povolen 
v jiném členském státě (dále jen „členský 

1. Příslušný orgán členského státu (dále jen 
„členský stát dovozu“) může udělit 
povolení k paralelnímu obchodu pro 
biocidní přípravek, který je povolen 
v jiném členském státě (dále jen „členský 
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stát původu“), aby byl uveden na trh a 
používán v členském státě dovozu, pokud 
zjistí, že složení biocidního přípravku je 
v zásadě shodné se složením biocidního 
přípravku, jenž je v uvedeném členském 
státě již povolen (dále jen „referenční 
přípravek“).

stát původu“), aby byl uveden na trh a 
používán v členském státě dovozu, pokud 
zjistí, že složení biocidního přípravku je 
shodné se složením biocidního přípravku, 
jenž je v uvedeném členském státě již 
povolen (dále jen „referenční přípravek“).

Or.enOdůvodnění

Za účelem nalezení správné rovnováhy mezi volným obchodem se zbožím a bezpečným trhem 
by se tento článek o paralelním obchodu měl omezovat na shodné přípravky vycházející ze 
stejných specifikací a se stejným obsahem účinných látek a formulačních přísad.

Pozměňovací návrh 366
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1 – pododstavec 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Spolu s žádostí se předloží všechny 
informace nezbytné k prokázání toho, že 
biocidní přípravek je v zásadě shodný 
s referenčním přípravkem vymezeným 
v odstavci 3.

Spolu s žádostí se předloží všechny 
informace nezbytné k prokázání toho, že 
biocidní přípravek je shodný s referenčním 
přípravkem vymezeným v odstavci 3.

Or.en

Odůvodnění

Za účelem nalezení správné rovnováhy mezi obchodem se zbožím a bezpečným trhem by se 
tento článek o paralelním obchodu měl omezovat na shodné přípravky vycházející ze stejných 
specifikací a se stejným obsahem účinných látek a formulačních přísad.

Pozměňovací návrh 367
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Povolení k paralelnímu obchodu se udělí 2. Povolení k paralelnímu obchodu se udělí 
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do dvou měsíců od předložení žádosti. 
Příslušný orgán členského státu dovozu si 
může u příslušného orgánu členského státu 
původu vyžádat doplňkové informace 
nezbytné ke zjištění toho, zda je přípravek 
v zásadě shodný s referenčním přípravkem. 
Příslušný orgán členského státu původu 
poskytne požadované informace do 
jednoho měsíce od obdržení žádosti.

do dvou měsíců od předložení žádosti. 
Příslušný orgán členského státu dovozu si 
může u příslušného orgánu členského státu 
původu vyžádat doplňkové informace 
nezbytné ke zjištění toho, zda je přípravek 
shodný s referenčním přípravkem. 
Příslušný orgán členského státu původu 
poskytne požadované informace do 
jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Or.en

Odůvodnění

Za účelem nalezení správné rovnováhy mezi volným obchodem se zbožím a bezpečným trhem 
by se tento článek o paralelním obchodu měl omezovat na shodné přípravky vycházející ze 
stejných specifikací a se stejným obsahem účinných látek a formulačních přísad.

Pozměňovací návrh 368
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 3 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Biocidní přípravek je považován za 
přípravek v zásadě shodný s referenčním 
přípravkem, je-li splněna jedna z těchto 
podmínek:

3. Biocidní přípravek je považován za 
přípravek shodný s referenčním 
přípravkem, jsou-li splněny všechny tyto 
podmínky:

Or.en

Odůvodnění

Za účelem nalezení správné rovnováhy mezi volným obchodem se zbožím a bezpečným trhem 
by se tento článek o paralelním obchodu měl omezovat na shodné přípravky vycházející ze 
stejných specifikací a se stejným obsahem účinných látek a formulačních přísad.

Pozměňovací návrh 369
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 3 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Biocidní přípravek je považován za 
přípravek v zásadě shodný s referenčním 
přípravkem, je-li splněna jedna z těchto 
podmínek:

3. Biocidní přípravek je považován za 
přípravek shodný s referenčním 
přípravkem, jsou-li splněny všechny tyto 
podmínky:

Or.en

Odůvodnění

Podmínky by měly být kumulativní. 

Pozměňovací návrh 370
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 3 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) účinné látky obsažené v biocidním 
přípravku pocházejí od stejného výrobce a 
jsou vyráběny stejným závodem;

a) je vyráběn stejným výrobcem nebo 
přidruženým podnikem nebo na základě 
licence podle stejného výrobního postupu;

Or.en

Odůvodnění

Za účelem nalezení správné rovnováhy mezi volným obchodem se zbožím a bezpečným trhem 
by se tento článek o paralelním obchodu měl omezovat na shodné přípravky vycházející ze 
stejných specifikací a se stejným obsahem účinných látek a formulačních přísad.

Pozměňovací návrh 371
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 3 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) přípravek je stejný nebo podobný
s ohledem na obsah látek jiných než 

b) přípravek je totožný s ohledem na 
specifikace a obsah účinných látek a na 
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účinných a na typ formulace přípravku; typ formulace přípravku;

Or.en

Odůvodnění

Za účelem nalezení správné rovnováhy mezi volným obchodem se zbožím a bezpečným trhem 
by se tento článek o paralelním obchodu měl omezovat na shodné přípravky vycházející ze 
stejných specifikací a se stejným obsahem účinných látek a formulačních přísad.

Pozměňovací návrh 372
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 3 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) přípravek je stejný nebo podobný s 
ohledem na obsah látek jiných než 
účinných a na typ formulace přípravku;

b) přípravek je stejný nebo podobný 
s ohledem na obsah účinných látek a látek 
jiných než účinných a na typ formulace 
přípravku;

Or.en

Odůvodnění

Nepostačuje, aby byl přípravek stejný nebo podobný s ohledem na látky jiné než účinné. Je 
třeba, aby toto platilo i pro účinné látky.

Pozměňovací návrh 373
Tiziano Motti

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 3 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) přípravek je stejný nebo rovnocenný s 
ohledem na možný nepříznivý dopad na 
bezpečnost přípravku, pokud jde o lidské 
zdraví nebo zdraví zvířat nebo o životní 

c) přípravek je stejný nebo rovnocenný 
s ohledem na okamžitý nebo pozdější 
možný nepříznivý dopad na bezpečnost 
přípravku, pokud jde o lidské zdraví, 
zejména u dětí, nebo zdraví zvířat nebo 
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prostředí. o životní prostředí.

Or.it

Odůvodnění

Upřesnění, kterým se dává najevo, že děti mají nižší schopnost přijímat škodlivé výrobky než 
dospělí, na nichž má návrh nařízení zakládat parametry přijatelné škodlivosti. Děti se totiž 
často – a neuvědoměle – nacházejí na místech, kde se rozprašují biocidní látky a pesticidy, a 
trpí důsledky, jež lze přímo nebo nepřímo, okamžitě nebo s odstupem času, přičítat škodlivým 
látkám.

Pozměňovací návrh 374
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 3 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) přípravek je stejný nebo rovnocenný 
s ohledem na možný nepříznivý dopad na 
bezpečnost přípravku, pokud jde o lidské 
zdraví nebo zdraví zvířat nebo o životní 
prostředí.

c) přípravek je stejný nebo rovnocenný,
pokud jde o obsažené formulační přísady 
a rozměry balení, materiál nebo formu a 
s ohledem na možný nepříznivý dopad na 
bezpečnost přípravku, pokud jde o lidské 
zdraví nebo zdraví zvířat nebo o životní 
prostředí.

Or.en

Odůvodnění

Za účelem nalezení správné rovnováhy mezi volným obchodem se zbožím a bezpečným trhem 
by se tento článek o paralelním obchodu měl omezovat na shodné přípravky vycházející ze 
stejných specifikací a se stejným obsahem účinných látek a formulačních přísad.

Pozměňovací návrh 375
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 4 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) jméno a adresu držitele povolení v c) jméno a adresu držitele povolení 
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členském státě původu; v členském státě původu a potvrzení o 
přístupu podle článku 50 od držitele 
povolení;

Or.it

Odůvodnění

Žádost o povolení k paralelnímu obchodu musí obsahovat i informace týkající se potvrzení o 
přístupu, jak je stanoveno v článku 50 nařízení.

Pozměňovací návrh 376
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Odchylně od článků 15 a 16 může 
příslušný orgán na dobu nepřesahující 
devět měsíců povolit uvedení biocidních 
přípravků na trh, které nevyhovují 
ustanovením tohoto nařízení, na omezené a 
kontrolované použití, jestliže je takové 
opatření nezbytné z důvodu ohrožení 
veřejného zdraví nebo životního prostředí, 
jež nelze zvládnout jinými prostředky.

1. Odchylně od článků 15 a 16 může 
příslušný orgán na dobu nepřesahující čtyři 
měsíce povolit uvedení biocidních 
přípravků na trh, které nevyhovují 
ustanovením tohoto nařízení, na omezené a 
kontrolované použití, jestliže jsou splněny 
všechny tyto podmínky:

a) takové opatření je nezbytné z důvodu 
ohrožení veřejného zdraví nebo životního 
prostředí, jež nelze zvládnout jinými 
prostředky, a
b) dotčené účinné látky jsou schváleny 
pro zařazení do přílohy I, nebo jsou 
posouzeny podle článku 4 tohoto nařízení 
a je předložena úplná dokumentace;
c) jsou-li příslušné účinné látky 
klasifikovány jako látky k vyřazení nebo 
jako látky, které se mají nahradit, žadatel 
nebo příslušný orgán vypracují a 
provedou povinný plán náhrady, aby byly 
příslušné látky do 2 let po schválení 
nahrazeny bezpečnými chemickými nebo 
nechemickými alternativami; a 
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d) aplikace přípravku je omezena na 
odborné uživatele, kteří jsou certifikováni 
podle požadavků v oblasti integrované 
ochrany rostlin, a použití tohoto 
přípravku je řádně kontrolováno.

Or. en

Pozměňovací návrh 377
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Odchylně od článků 15 a 16 může 
příslušný orgán na dobu nepřesahující 
devět měsíců povolit uvedení biocidních 
přípravků na trh, které nevyhovují 
ustanovením tohoto nařízení, na omezené a 
kontrolované použití, jestliže je takové 
opatření nezbytné z důvodu ohrožení 
veřejného zdraví nebo životního prostředí, 
jež nelze zvládnout jinými prostředky.

1. Odchylně od článků 15 a 16 může 
příslušný orgán na dobu nepřesahující 
devět měsíců povolit uvedení biocidních 
přípravků na trh, které nevyhovují 
ustanovením tohoto nařízení, na omezené a 
kontrolované použití, jestliže je takové 
opatření nezbytné z důvodu ohrožení 
veřejného zdraví nebo životního prostředí, 
jež nelze zvládnout jinými prostředky, 
které představují nižší riziko.

Or.en

Odůvodnění

Riziko představované účinnou látkou, která je povolena podle Odchylek od požadavků, musí 
být co nejvíce kontrolováno.
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Pozměňovací návrh 378
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od čl. 16 odst. 1 písm. a) a až 
do doby, než je účinná látka uvedena 
v příloze I, mohou příslušné orgány a 
Komise povolit na dobu nepřesahující tři 
roky uvedení biocidního přípravku na trh, 
který obsahuje novou účinnou látku, jež 
není uvedena v příloze I.
Takové povolení lze udělit, pouze pokud 
hodnotící příslušný orgán po vyhodnocení 
dokumentace v souladu s článkem 8 
předložil doporučení pro zařazení nové 
účinné látky do přílohy I a pokud 
příslušný orgán, který obdržel žádost o 
dočasné povolení, nebo v případě povolení 
Společenství agentura má za to, že 
v případě biocidního přípravku lze 
očekávat, že bude v souladu s čl. 16 odst. 1 
písm. c) a d).

vypouští se

Příslušné orgány nebo Komise 
zaznamenají informace o povolení 
uvedené v čl. 23 odst. 5 do registru 
Společenství pro biocidní přípravky.
Pokud Komise rozhodne, že účinnou látku 
nezařadí do přílohy I, příslušný orgán, 
který udělil povolení uvedené v prvním 
pododstavci, nebo Komise uvedené 
povolení zruší.
Jestliže Komise do uplynutí tříletého 
období nepřijme rozhodnutí o zařazení 
účinné látky do přílohy I, může příslušný 
orgán, který udělil dočasné povolení, nebo
Komise prodloužit dočasné povolení na 
dobu nepřesahující jeden rok za 
předpokladu, že existují dostatečné 
důvody k domněnce, že účinná látka bude 
splňovat požadavky článku 4. Příslušné 
orgány, které prodloužily dočasné 
povolení, informují o takovém opatření 
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ostatní příslušné orgány a případně 
Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 379
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě vědeckého výzkumu a vývoje 
osoba, která zamýšlí provést pokus nebo 
zkoušku, informuje před zahájením 
příslušný orgán. Dotyčná osoba vede a 
uchovává písemné záznamy podrobně 
uvádějící identitu biocidního přípravku 
nebo účinné látky, údaje o označování,
dodávaná množství, jména a adresy osob, 
které obdržely biocidní přípravek nebo 
účinnou látku, a sestaví dokumentaci 
obsahující všechny dostupné údaje o 
možných účincích na zdraví člověka nebo 
zvířat nebo o dopadu na životní prostředí. 
Dotyčné osoby tyto informace poskytnou 
příslušnému orgánu, jestliže o ně požádá.

V případě vědeckého výzkumu a vývoje, 
včetně výzkumu a vývoje zaměřeného na 
výrobky a postupy, osoba, která zamýšlí 
provést pokus nebo zkoušku, informuje 
před zahájením příslušný orgán. Dotyčná 
osoba vede a uchovává písemné záznamy 
podrobně uvádějící identitu biocidního 
přípravku nebo účinné látky, údaje o 
označování a dodávaná množství a sestaví 
dokumentaci obsahující všechny dostupné 
údaje o možných účincích na zdraví 
člověka nebo zvířat nebo o dopadu na 
životní prostředí. Dotyčné osoby tyto 
informace poskytnou příslušnému orgánu, 
jestliže o ně požádá.

Or.en

Odůvodnění

Požadavek na vnitrostátní povolení významně brání inovaci, protože ukládá velmi dlouhou 
čekací lhůtu před tím, než lze provádět zkoušky. Namísto toho se navrhuje, aby při zachování 
předběžného hodnocení příslušným orgánem byla pro tento orgán stanovena 30denní lhůta, 
aby posoudil, zdali navrhovaná zkouška / navrhovaný pokus zavdává důvod k obavám, a aby 
vydal stanovisko. Konečně, pokud je zkouška prováděna v jednom členském státě, nemá 
oznámení Komisi a příslušnému orgánu žádný zřejmý účel a neposkytuje žádný užitek.
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Pozměňovací návrh 380
Tiziano Motti

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě vědeckého výzkumu a vývoje 
osoba, která zamýšlí provést pokus nebo 
zkoušku, informuje před zahájením 
příslušný orgán. Dotyčná osoba vede a 
uchovává písemné záznamy podrobně 
uvádějící identitu biocidního přípravku 
nebo účinné látky, údaje o označování, 
dodávaná množství, jména a adresy osob, 
které obdržely biocidní přípravek nebo 
účinnou látku, a sestaví dokumentaci 
obsahující všechny dostupné údaje o 
možných účincích na zdraví člověka nebo 
zvířat nebo o dopadu na životní prostředí. 
Dotyčné osoby tyto informace poskytnou 
příslušnému orgánu, jestliže o ně požádá.

V případě vědeckého výzkumu a vývoje 
osoba, která zamýšlí provést pokus nebo 
zkoušku, informuje před zahájením 
příslušný orgán. Dotyčná osoba vede a 
uchovává písemné záznamy podrobně 
uvádějící identitu biocidního přípravku 
nebo účinné látky, údaje o označování, 
dodávaná množství, jména a adresy osob, 
které obdržely biocidní přípravek nebo 
účinnou látku, a sestaví dokumentaci 
obsahující všechny dostupné údaje o 
možných okamžitých nebo pozdějších
účincích na zdraví člověka, zejména dětí,
nebo zvířat nebo o dopadu na životní 
prostředí. Dotyčné osoby tyto informace 
poskytnou příslušnému orgánu, jestliže o 
ně požádá.

Or.it

Odůvodnění

Upřesnění, kterým se dává najevo, že děti mají nižší schopnost přijímat škodlivé výrobky než 
dospělí, na nichž má návrh nařízení zakládat parametry přijatelné škodlivosti. Děti se totiž 
často – a neuvědoměle – nacházejí na místech, kde se rozprašují biocidní látky a pesticidy, a 
trpí důsledky, jež lze přímo nebo nepřímo, okamžitě nebo s odstupem času, přičítat škodlivým 
látkám.

Pozměňovací návrh 381
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě vědeckého výzkumu a vývoje 
osoba, která zamýšlí provést pokus nebo 
zkoušku, informuje před zahájením 

V případě vědeckého výzkumu a vývoje, 
včetně výzkumu a vývoje zaměřeného na 
výrobky a postupy, osoba, která zamýšlí 
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příslušný orgán. Dotyčná osoba vede a 
uchovává písemné záznamy podrobně 
uvádějící identitu biocidního přípravku 
nebo účinné látky, údaje o označování,
dodávaná množství, jména a adresy osob, 
které obdržely biocidní přípravek nebo 
účinnou látku, a sestaví dokumentaci 
obsahující všechny dostupné údaje o 
možných účincích na zdraví člověka nebo 
zvířat nebo o dopadu na životní prostředí. 
Dotyčné osoby tyto informace poskytnou 
příslušnému orgánu, jestliže o ně požádá.

provést pokus nebo zkoušku, informuje 
před zahájením příslušný orgán. Dotyčná 
osoba vede a uchovává písemné záznamy 
podrobně uvádějící identitu biocidního 
přípravku nebo účinné látky, údaje o 
označování a dodávaná množství a sestaví 
dokumentaci obsahující všechny dostupné 
údaje o možných účincích na zdraví 
člověka nebo zvířat nebo o dopadu na 
životní prostředí. Dotyčné osoby tyto 
informace poskytnou příslušnému orgánu, 
jestliže o ně požádá.

Or.en

Odůvodnění

Podle návrhu je v případě neschváleného biocidního přípravku pro uskutečnění pokusu nebo 
zkoušky za účelem výzkumu a vývoje, kdy může dojít k uvolnění přípravku do životního 
prostředí, vyžadováno před tím, než lze zkoušku/pokus uskutečnit, vnitrostátní povolení. To 
zcela zřejmě brání inovaci, protože je uložena velmi dlouhá čekací lhůta před tím, než lze tuto 
zkoušku provést. Proto by měla být, při zachování nezbytného předběžného hodnocení 
příslušným orgánem, stanovena 30denní lhůta, v jejímž rámci bude posouzeno, zda tato 
zkouška / tento pokus zavdává důvod k obavám.

Pozměňovací návrh 382
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 V případě vědeckého výzkumu a vývoje 
osoba, která zamýšlí provést pokus nebo 
zkoušku, informuje před zahájením 
příslušný orgán.  Dotyčná osoba vede a 
uchovává písemné záznamy podrobně 
uvádějící identitu biocidního přípravku 
nebo účinné látky, údaje o označování,
dodávaná množství, jména a adresy osob, 
které obdržely biocidní přípravek nebo 
účinnou látku, a sestaví dokumentaci 
obsahující všechny dostupné údaje o 
možných účincích na zdraví člověka nebo 
zvířat nebo o dopadu na životní prostředí. 

 V případě vědeckého výzkumu a vývoje, 
včetně výzkumu a vývoje zaměřeného na 
výrobky a postupy, osoba, která zamýšlí 
provést pokus nebo zkoušku, informuje 
před zahájením příslušný orgán. Dotyčná 
osoba vede a uchovává písemné záznamy 
podrobně uvádějící identitu biocidního 
přípravku nebo účinné látky, údaje o 
označování a dodávaná množství a sestaví 
dokumentaci obsahující všechny dostupné 
údaje o možných účincích na zdraví 
člověka nebo zvířat nebo o dopadu na 
životní prostředí. Dotyčné osoby tyto 
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Dotyčné osoby tyto informace poskytnou 
příslušnému orgánu, jestliže o ně požádá.

informace poskytnou příslušnému orgánu, 
jestliže o ně požádá.

Or.fr

Odůvodnění

V návrhu Komise se v případě neschváleného biocidního přípravku k provedení zkoušky za 
účelem výzkumu a vývoje, v jejímž rámci je zapotřebí uvolnit nepovolený biocidní přípravek 
do životního prostředí, vyžaduje předchozí vnitrostátní povolení. Doba pro jeho získání může 
být překážkou inovace. Místo toho se navrhuje stanovit lhůtu 14 dní, během níž příslušný 
orgán posoudí, zda navrhovaná zkouška nezavdává důvod k obavám, a vydá stanovisko. 

Pozměňovací návrh 383
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1 – pododstavec 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě výzkumu a vývoje zaměřeného 
na výrobky a postupy oznámí osoba, která 
zamýšlí provést pokus nebo zkoušku, před 
uvedením biocidního přípravku nebo 
účinné látky na trh informace požadované 
v druhém pododstavci příslušnému 
orgánu členského státu, v němž má 
k uvedení na trh dojít.

vypouští se

Or.en

Justification

In the Commission’s proposal, in order to proceed with an experiment or test for the purposes 
of research and development, an unauthorised biocidal product which may involve release of 
the product into to the environment requires a national authorisation before the 
test/experiment can be done. This clearly constitutes a significant barrier to innovation, as it 
implies a very long waiting period before the test can be carried out. It is proposed instead, 
whilst maintaining the need for a prior evaluation by the competent authority, that a 15-day 
period is set to for it to assess if the proposed test/experiment raises any concerns, and to 
issue its opinion. 
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Pozměňovací návrh 384
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1 – pododstavec 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě výzkumu a vývoje zaměřeného 
na výrobky a postupy oznámí osoba, která 
zamýšlí provést pokus nebo zkoušku, před 
uvedením biocidního přípravku nebo 
účinné látky na trh informace požadované 
v druhém pododstavci příslušnému 
orgánu členského státu, v němž má 
k uvedení na trh dojít.

vypouští se

Or.en

Odůvodnění

Podle návrhu je v případě neschváleného biocidního přípravku pro uskutečnění pokusu nebo 
zkoušky za účelem výzkumu a vývoje, kdy může dojít k úniku přípravku do životního prostředí, 
vyžadováno před tím, než lze zkoušku/pokus uskutečnit, vnitrostátní povolení. To zcela zřejmě 
brání inovaci, protože je uložena velmi dlouhá čekací lhůta před tím, než lze tuto zkoušku 
provést. Proto by měla být, při zachování nezbytného předběžného hodnocení příslušným 
orgánem, stanovena 30denní lhůta, v jejímž rámci bude posouzeno, zda tato zkouška / tento 
pokus zavdává důvod k obavám.

Pozměňovací návrh 385
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1 – pododstavec 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě výzkumu a vývoje zaměřeného 
na výrobky a postupy oznámí osoba, která 
zamýšlí provést pokus nebo zkoušku, před 
uvedením biocidního přípravku nebo 
účinné látky na trh informace požadované 
v druhém pododstavci příslušnému orgánu 
členského státu, v němž má k uvedení na 
trh dojít.

vypouští se
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Or.fr

Pozměňovací návrh 386
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nepovolený biocidní přípravek nebo 
účinná látka určená pro výhradní použití 
v biocidním přípravku nesmějí být uvedeny 
na trh pro účely jakéhokoli pokusu nebo 
zkoušky, které by mohly mít za následek 
nebo způsobit únik biocidního přípravku 
do životního prostředí, pokud příslušný 
orgán neposoudí údaje, jež předložila 
osoba hodlající uvést tento přípravek na 
trh, a nevydá pro tento účel vnitrostátní 
povolení, kterým se omezí množství, jež 
mají být použita, a prostory, jež mají být 
ošetřeny, a které může uložit další 
podmínky. Příslušný orgán neprodleně 
informuje Komisi a ostatní příslušné 
orgány o vydaném vnitrostátním povolení.

2. Nepovolený biocidní přípravek nebo 
účinná látka určená pro výhradní použití 
v biocidním přípravku nesmějí být uvedeny 
na trh pro účely jakéhokoli pokusu nebo 
zkoušky, které by mohly mít za následek 
nebo způsobit únik biocidního přípravku 
do životního prostředí, pokud příslušný 
orgán neposoudí údaje, jež předložila 
osoba hodlající uvést tento přípravek na 
trh, a nevydá pro tento účel kladné 
stanovisko, které může uložit další 
podmínky. Nevydá-li příslušný orgán 
stanovisko do 30 dnů po oznámení 
informace požadované v odstavci 1, měl 
by být dotčený biocidní přípravek či 
účinná látka uveden na trh za účelem 
pokusu či oznámené zkoušky.

Or.fr

Odůvodnění

V návrhu Komise se v případě neschváleného biocidního přípravku k provedení zkoušky za 
účelem výzkumu a vývoje, v jejímž rámci je zapotřebí uvolnit nepovolený biocidní přípravek 
do životního prostředí, vyžaduje předchozí vnitrostátní povolení. Doba pro jeho získání může 
být překážkou inovace. Místo toho se navrhuje stanovit lhůtu 14 dní, během níž příslušný 
orgán posoudí, zda navrhovaná zkouška nezavdává důvod k obavám, a vydá stanovisko.

Pozměňovací návrh 387
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nepovolený biocidní přípravek nebo 
účinná látka určená pro výhradní použití 
v biocidním přípravku nesmějí být uvedeny 
na trh pro účely jakéhokoli pokusu nebo 
zkoušky, které by mohly mít za následek 
nebo způsobit únik biocidního přípravku 
do životního prostředí, pokud příslušný 
orgán neposoudí údaje, jež předložila 
osoba hodlající uvést tento přípravek na 
trh, a nevydá pro tento účel vnitrostátní 
povolení, kterým se omezí množství, jež 
mají být použita, a prostory, jež mají být 
ošetřeny, a které může uložit další 
podmínky. Příslušný orgán neprodleně 
informuje Komisi a ostatní příslušné 
orgány o vydaném vnitrostátním povolení.

2. Nepovolený biocidní přípravek nebo 
účinná látka určená pro výhradní použití 
v biocidním přípravku nesmějí být uvedeny 
na trh pro účely jakéhokoli pokusu nebo
zkoušky, které by mohly mít za následek 
nebo způsobit únik biocidního přípravku 
do životního prostředí, pokud příslušný 
orgán neposoudí údaje, jež předložila 
osoba hodlající uvést tento přípravek na 
trh, a nevydá pro tento účel kladné 
stanovisko, které může uložit další 
podmínky. Nevydá-li příslušný orgán 
stanovisko do 30 dnů od oznámení 
informací požadovaných v odstavci 1, smí 
být dotčený biocidní přípravek nebo 
dotčená účinná látka uvedeny na trh za 
účelem oznámeného pokusu či zkoušky.

Or.en

Odůvodnění

Požadavek na vnitrostátní povolení významně brání inovaci, protože ukládá velmi dlouhou 
čekací lhůtu před tím, než lze provádět zkoušky. Namísto toho se navrhuje, aby při zachování 
předběžného hodnocení příslušným orgánem byla pro tento orgán stanovena 30denní lhůta, 
aby posoudil, zdali navrhovaná zkouška / navrhovaný pokus zavdává důvod k obavám, a aby 
vydal stanovisko. Konečně, pokud je zkouška prováděna v jednom členském státě, nemá 
oznámení Komisi a příslušnému orgánu žádný zřejmý účel a neposkytuje žádný užitek.

Pozměňovací návrh 388
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nepovolený biocidní přípravek nebo 
účinná látka určená pro výhradní použití 
v biocidním přípravku nesmějí být uvedeny 
na trh pro účely jakéhokoli pokusu nebo 
zkoušky, které by mohly mít za následek 
nebo způsobit únik biocidního přípravku 

2. Nepovolený biocidní přípravek nebo 
účinná látka určená pro výhradní použití 
v biocidním přípravku nesmějí být uvedeny 
na trh pro účely jakéhokoli pokusu nebo 
zkoušky, které by mohly mít za následek 
nebo způsobit únik biocidního přípravku 
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do životního prostředí, pokud příslušný 
orgán neposoudí údaje, jež předložila 
osoba hodlající uvést tento přípravek na 
trh, a nevydá pro tento účel vnitrostátní 
povolení, kterým se omezí množství, jež 
mají být použita, a prostory, jež mají být 
ošetřeny, a které může uložit další 
podmínky. Příslušný orgán neprodleně 
informuje Komisi a ostatní příslušné 
orgány o vydaném vnitrostátním povolení.

do životního prostředí, pokud příslušný 
orgán neposoudí údaje, jež předložila 
osoba hodlající uvést tento přípravek na 
trh, a nevydá pro tento účel kladné 
stanovisko, které může uložit další 
podmínky. Nevydá-li příslušný orgán 
stanovisko do 30 dnů od oznámení 
informací požadovaných v odstavci 1, smí 
být dotčený biocidní přípravek nebo 
dotčená účinná látka uvedeny na trh za 
účelem oznámeného pokusu či zkoušky.

Or.en

Odůvodnění

Podle návrhu je v případě neschváleného biocidního přípravku pro uskutečnění pokusu nebo 
zkoušky za účelem výzkumu a vývoje, kdy může dojít k úniku přípravku do životního prostředí, 
vyžadováno před tím, než lze zkoušku/pokus uskutečnit, vnitrostátní povolení. To zcela zřejmě 
brání inovaci, protože je uložena velmi dlouhá čekací lhůta před tím, než lze tuto zkoušku 
provést. Proto by měla být, při zachování nezbytného předběžného hodnocení příslušným 
orgánem, stanovena 30denní lhůta, v jejímž rámci bude posouzeno, zda tato zkouška / tento 
pokus zavdává důvod k obavám.

Pozměňovací návrh 389
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 3 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě, že se jakýkoliv pokus nebo 
zkouška uskuteční v jiném členském státě, 
než je členský stát, v němž má dojít 
k uvedení biocidního přípravku na trh, 
musí žadatel obdržet povolení k provedení 
pokusu nebo zkoušky od příslušného
orgánu členského státu, na jehož území se 
mají pokusy nebo zkoušky provádět.

3. V případě, že se jakýkoliv pokus nebo 
zkouška uskuteční v jiném členském státě, 
než je členský stát, v němž má dojít 
k uvedení biocidního přípravku na trh, 
musí je žadatel oznámit příslušnému
orgánu členského státu, na jehož území se 
mají pokusy nebo zkoušky provádět. 
Žadatel vede a uchovává písemné 
záznamy podrobně uvádějící identitu 
biocidního přípravku nebo účinné látky, 
údaje o označování, dodávaná množství, a 
sestaví dokumentaci obsahující všechny 
dostupné údaje o možných účincích na 
zdraví člověka nebo zvířat nebo o dopadu 
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na životní prostředí. Žadatel tyto 
informace poskytne příslušnému orgánu, 
jestliže o ně tento požádá.

Or.en

Odůvodnění

Pravidla provádění zkoušek/pokusů na území jiného členského státu, než je členský stát, 
v němž má dojít k uvedení biocidního přípravku na trh, by měla být totožná jako pravidla 
uvedená v odstavci 1 stejného článku.

Pozměňovací návrh 390
Tiziano Motti

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 3 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mohou-li mít navrhované pokusy nebo 
zkoušky uvedené v odstavcích 1 a 2 
škodlivé účinky na zdraví člověka nebo 
zvířat anebo mohou-li mít nepřijatelný 
nepříznivý dopad na životní prostředí, 
může je příslušný orgán dotyčného 
členského státu zakázat, nebo podrobit 
takovým podmínkám, které považuje za 
nezbytné pro zabránění těmto následkům. 
Příslušný orgán o takových opatřeních 
neprodleně informuje Komisi a ostatní 
příslušné orgány.

Mohou-li mít navrhované pokusy nebo 
zkoušky uvedené v odstavcích 1 a 2 
okamžité nebo pozdější škodlivé účinky na 
zdraví člověka, zejména dětí, nebo zvířat 
anebo mohou-li mít nepřijatelný nepříznivý 
dopad na životní prostředí, na člověka 
nebo na zvířata, může je příslušný orgán 
dotyčného členského státu zakázat, nebo 
podrobit takovým podmínkám, které 
považuje za nezbytné pro zabránění těmto 
následkům. Příslušný orgán o takových 
opatřeních neprodleně informuje Komisi a 
ostatní příslušné orgány.

Or.it

Odůvodnění

Upřesnění, kterým se dává najevo, že děti mají nižší schopnost přijímat škodlivé výrobky než 
dospělí, na nichž má návrh nařízení zakládat parametry přijatelné škodlivosti. Děti se totiž 
často – a neuvědoměle – nacházejí na místech, kde se rozprašují biocidní látky a pesticidy, a 
trpí důsledky, jež lze přímo nebo nepřímo, okamžitě nebo s odstupem času, přičítat škodlivým 
látkám.



AM\810555CS.doc 39/87 PE439.891v02-00

CS

Pozměňovací návrh 391
Christa Klaß

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 4 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme opatření ke stanovení 
celkových použitelných maximálních 
množství účinných látek nebo biocidních 
přípravků, která lze uvolnit během pokusů, 
a minimální údaje, které mají být 
předloženy v souladu s odstavcem 2.

4. Za účelem podpory výzkumu a vývoje 
účinných látek a biocidních přípravků
přijme Komise prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 71a a podle podmínek 
uvedených v článcích 71b a 71c opatření 
ke stanovení celkových použitelných 
maximálních množství účinných látek nebo 
biocidních přípravků, která lze uvolnit 
během pokusů, a minimální údaje, které 
mají být předloženy v souladu s odstavcem 
2.

Or.enOdůvodnění

Za účelem přizpůsobení režimu projednávání ve výborech novému systému aktů v přenesené 
pravomoci podle článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Pozměňovací návrh 392
Christa Klaß

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 4 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uvedená opatření, jejichž předmětem je 
změna jiných než podstatných prvků 
tohoto nařízení jeho doplněním, se 
přijímají regulativním postupem s 
kontrolou podle čl. 72 odst. 4.

vypouští se

Or.en

Odůvodnění

Za účelem přizpůsobení režimu projednávání ve výborech novému systému aktů v přenesené 
pravomoci podle článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie.
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Pozměňovací návrh 393
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Ošetřené materiály nebo předměty 
obsahující jeden nebo více biocidních 
přípravků smějí být uvedeny na trh, pouze 
pokud je tento biocidní přípravek 
používaný k ošetřování materiálů nebo 
předmětů povolen pro toto použití ve 
Společenství nebo alespoň v jednom 
členském státě.

1. Ošetřené materiály nebo předměty 
obsahující jednu nebo více účinných látek
smějí být uvedeny na trh, pouze pokud je 
tato účinná látka používána k ošetřování 
materiálů nebo předmětů uvedena 
v příloze I (pozitivní seznam účinných 
látek),pochází od zdroje udaného 
uvedeným žadatelem který je uveden vedle 
zápisu této účinné látky do přílohy I a 
povolena pro toto použití ve Společenství 
nebo alespoň v jednom členském státě.

Or.en

Odůvodnění

Je nutné zajistit, aby byly k ošetřování materiálů nebo předmětů používány pouze účinné látky 
uvedené v pozitivním seznamu přílohy I. Mnoho předmětů je vyráběno mimo EU, a proto 
neúčinné složky biocidního přípravku většinou nebudou mít v EU povolení. Protože uvolnění 
těchto neúčinných složek není za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek použití 
zamýšleno, není důvod klást na ošetřené předměty dovážené do EU právní požadavek 
povolení celého formulovaného biocidního přípravku.

Pozměňovací návrh 394
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Ošetřené materiály nebo předměty 
obsahující jeden nebo více biocidních 
přípravků smějí být uvedeny na trh, pouze 
pokud je tento biocidní přípravek 
používaný k ošetřování materiálů nebo 
předmětů povolen pro toto použití ve 

1. Ošetřené materiály nebo předměty 
obsahující jeden nebo více biocidních 
přípravků smějí být uvedeny na trh, pouze 
pokud je tento biocidní přípravek 
používaný k ošetřování materiálů nebo 
předmětů povolen pro toto použití ve 
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Společenství nebo alespoň v jednom 
členském státě.

Společenství nebo alespoň v jednom 
členském státě, nebo je tento biocidní 
přípravek obsažen v těchto předmětech 
v koncentraci nepřesahující 0,01 % 
hmotnostních. Případně může Výbor pro 
biocidní přípravky navrhnout odlišné 
mezní hodnoty koncentrace pro konkrétní 
biocidní přípravky nebo skupiny 
biocidních přípravků.

Or.en

Odůvodnění

Některé biocidní přípravky, které nejsou povoleny v EU, se v zemích mimo Evropskou unii 
běžně používají, proto nelze zcela vyloučit křížovou kontaminaci předmětů. Pro tyto biocidní 
přípravky musí být stanovena obecná mezní hodnota, přičemž by Výbor pro biocidní 
přípravky měl mít možnost případného stanovení odlišných mezních hodnot.

Pozměňovací návrh 395
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Ošetřené materiály nebo předměty 
obsahující jeden nebo více biocidních 
přípravků smějí být uvedeny na trh, pouze 
pokud je tento biocidní přípravek 
používaný k ošetřování materiálů nebo 
předmětů povolen pro toto použití ve 
Společenství nebo alespoň v jednom 
členském státě.

1. Ošetřené materiály nebo předměty 
obsahující jeden nebo více biocidních 
přípravků smějí být uvedeny na trh, pouze 
pokud je tento biocidní přípravek 
používaný k ošetřování materiálů nebo 
předmětů povolen pro toto použití ve 
Společenství nebo alespoň v jednom 
členském státě, nebo pokud je tento 
biocidní přípravek obsažen v těchto 
předmětech v koncentraci nepřesahující 
0,01 % hmotnostních.

Or.en

Odůvodnění

Některé biocidní přípravky, které nejsou povoleny v EU, se běžně používají v zemích mimo 
Evropskou unii, proto nelze zcela vyloučit křížovou kontaminaci předmětů. Pro tyto biocidní 
přípravky musí být stanovena obecná mezní hodnota.
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Pozměňovací návrh 396
Esther De Lange

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Ošetřené materiály nebo předměty 
obsahující jeden nebo více biocidních 
přípravků smějí být uvedeny na trh, pouze 
pokud je tento biocidní přípravek 
používaný k ošetřování materiálů nebo 
předmětů povolen pro toto použití ve 
Společenství nebo alespoň v jednom 
členském státě.

1. Ošetřené materiály nebo předměty 
obsahující jeden nebo více biocidních 
přípravků smějí být uvedeny na trh, pouze 
pokud je příslušná účinná látka používaná
k ošetřování materiálů nebo předmětů pro 
toto použití ve Společenství povolena.

Or.en

Pozměňovací návrh 397
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 2 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) názvy všech účinných látek použitých 
k ošetření předmětu nebo materiálů nebo 
v předmětech či materiálech obsažených;

a) názvy všech účinných látek použitých 
k ošetření předmětu nebo materiálů nebo 
v předmětech či materiálech obsažených, a 
to za použití společného názvosloví (např. 
INCI) kdykoliv to bude možné, a ve všech 
příslušných případech a pro všechny 
účinné látky, které jsou určeny k uvolnění 
z ošetřeného předmětu nebo materiálu za 
běžných nebo předvídatelných podmínek 
použití, pokud již podle zvláštních 
právních předpisů vztahujících se na dané 
odvětví neexistují požadavky na 
označování nebo alternativní prostředky 
ke splnění informačních požadavků;

Or.en
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Odůvodnění

Ustanovení o označování ošetřených předmětů a materiálů by neměla vytvářet požadavky na 
podávání informací, které nejsou nezbytné, a neměla by se krýt se stávajícími požadavky 
podle odvětvových právních předpisů. Vždy je třeba přihlížet ke stávajícím odvětvovým 
právním předpisům a jejich požadavkům na podávání informací (např. označení). Například 
podle nařízení o detergentech musí být na přípravcích určených široké veřejnosti název 
konzervační přísady uveden podle INCI a u přípravků pro průmyslové a institucionální 
použití v bezpečnostním listu. Další požadavky na označování jsou tedy nezbytné.

Pozměňovací návrh 398
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 2 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) názvy všech účinných látek použitých 
k ošetření předmětu nebo materiálů nebo 
v předmětech či materiálech obsažených;

a) slovy „ošetřeno biocidními přípravky“ a 
názvy všech účinných látek použitých 
k ošetření předmětu nebo materiálů nebo 
v předmětech či materiálech obsažených; 
za názvy všech nanomateriálů bude 
v závorkách uvedeno slovo „nano“; 

Or.en

Odůvodnění

Protože spotřebitelé nemusí nutně znát názvy biocidních přípravků, mělo by označení před 
výčtem názvů účinných látek jasně uvádět, že předměty byly ošetřeny biocidními přípravky. 
Nanomateriály by měly být označovány samostatně, jak je již schváleno v případě 
kosmetických přípravků. 

Pozměňovací návrh 399
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 2 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) názvy všech účinných látek použitých k 
ošetření předmětu nebo materiálů nebo v 

a) názvy všech účinných látek použitých 
k ošetření předmětu nebo materiálů nebo 
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předmětech či materiálech obsažených; v předmětech či materiálech obsažených, a 
to za použití společného názvosloví (např. 
INCI) kdykoliv to bude možné, a ve všech 
příslušných případech a pro všechny 
účinné látky, které jsou určeny k uvolnění 
z ošetřeného předmětu nebo materiálu za 
běžných nebo předvídatelných podmínek 
použití, pokud již podle zvláštních 
právních předpisů vztahujících se na dané 
odvětví neexistují požadavky na 
označování nebo alternativní prostředky
ke splnění informačních požadavků;

Or.en

Justification

The labelling provisions for treated articles and materials should not lead to requirements for 
unnecessary information and should not overlap with existing requirements under sectoral 
legislation. Existing sectoral legislation and their information requirements (e.g. labelling, 
Safety Data Sheets) should always be taken into consideration. For example under the 
Detergent Regulation, the INCI name of the preservative must be labelled on products for the 
general public and reported in the SDS for Institutional and Industrial products. Hence any 
additional labelling requirements are unnecessary. 

Pozměňovací návrh 400
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 2 – písm. a a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) poznámkou „ošetřeno biocidními 
přípravky“

Or.fr

Odůvodnění

Označení ošetřených materiálů musí výslovně zmiňovat, že přípravek byl ošetřen biocidními 
přípravky. Jedná se o zásadní prvek informovanosti spotřebitele. 
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Pozměňovací návrh 401
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 2 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) případně biocidními vlastnostmi, jež 
jsou ošetřeným předmětům či materiálům 
připisovány;

b) případně biocidními vlastnostmi, jež 
jsou ošetřeným předmětům či materiálům 
připisovány, má-li obsažený biocidní 
přípravek přijít do přímého kontaktu 
s člověkem a životním prostředím;

Or.en

Odůvodnění

Tyto požadavky na označování by se měly týkat pouze těch předmětů, jež byly ošetřeny 
biocidními přípravky, které mohou přijít do kontaktu s člověkem a životním prostředím, 
protože pouze tyto přípravky se mohou skutečně projevit jako nebezpečné. 

Pozměňovací návrh 402
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 2 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) případně biocidními vlastnostmi, jež 
jsou ošetřeným předmětům či materiálům
připisovány;

b) biocidními vlastnostmi, jež jsou 
ošetřeným materiálům či výrobkům
připisovány, mají-li se obsažené biocidní 
přípravky za běžných a rozumně 
předvídatelných podmínek použití 
uvolňovat;

Or.de

Odůvodnění

Pro předměty mající vnější biocidní účinek by měla platit přísnější pravidla. V tomto případě 
je třeba znění článku 47 vyjasnit.
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Pozměňovací návrh 403
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 2 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) případně biocidními vlastnostmi, jež 
jsou ošetřeným předmětům či materiálům
připisovány;

b) případně biocidními vlastnostmi, jež 
jsou ošetřeným předmětům připisovány;

Or.en

Odůvodnění

V případě uvedení na označení ošetřeného materiálu by doplňující věty o nebezpečnosti nebo 
pokyny pro bezpečné zacházení stanovené v povolení biocidního přípravku byly zavádějícími
informacemi. S tímto materiálem nemusí být nakládáno jako s biocidním přípravkem, který 
byl pro ošetřený materiál použit, a věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení tedy 
pro samotný ošetřený materiál nejsou relevantní.

Pozměňovací návrh 404
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 2 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) číslem povolení všech biocidních 
přípravků, které byly použity k ošetření 
nebo jsou v předmětech nebo materiálech 
obsaženy;

vypouští se

Or.en

Odůvodnění

Uvedení čísla povolení není nijak přínosné, pokud jde o bezpečnost spotřebitele. Naopak by 
důsledkem mohl být dlouhý seznam čísel povolení, protože není neobvyklé, že jednu účinnou 
látku dodává více dodavatelů, což by mohlo spotřebitele zmást. Pro účely prosazování 
příslušnými orgány by mělo být možné získat číslo povolení jinými prostředky.
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Pozměňovací návrh 405
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 2 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) číslem povolení všech biocidních 
přípravků, které byly použity k ošetření 
nebo jsou v předmětech nebo materiálech 
obsaženy;

vypouští se

Or.it

Odůvodnění

Má se za to, že číslo povolení nepřináší spotřebiteli žádné informace o produktu.

Pozměňovací návrh 406
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 2 – písm. d 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) standardními větami o nebezpečnosti 
nebo pokyny pro bezpečné zacházení 
uvedenými v povolení biocidního 
přípravku.

d) pouze u ošetřených předmětů a 
v příslušných případech standardními 
větami o nebezpečnosti nebo pokyny pro 
bezpečné zacházení uvedenými v povolení 
biocidního přípravku.

Or.en

Odůvodnění

Uvedení čísla povolení biocidního přípravku na označení výrobku používaného k ošetření 
předmětu odhalí vztah mezi příjemcem a dodavatelem, a kromě toho zcela jasně omezí 
pružnost výrobce při změně dodavatele, protože by změna vyžadovala úpravu kresby. Uvedení 
čísla povolení není navíc nijak přínosné, pokud jde o bezpečnost spotřebitele. Naopak by 
důsledkem mohl být dlouhý seznam čísel povolení, protože není neobvyklé, že jednu účinnou 
látku dodává více dodavatelů, což by mohlo spotřebitele zmást.
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Pozměňovací návrh 407
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 2 – písm. d 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) standardními větami o nebezpečnosti 
nebo pokyny pro bezpečné zacházení 
uvedenými v povolení biocidního 
přípravku.

d) standardními větami o nebezpečnosti 
nebo pokyny pro bezpečné zacházení 
uvedenými v povolení biocidního 
přípravku, mají-li se obsažené biocidní 
přípravky za běžných a rozumně 
předvídatelných podmínek použití 
uvolňovat.

Or.de

Odůvodnění

Pro předměty mající vnější biocidní účinek by měla platit přísnější pravidla. V tomto případě 
je třeba znění článku 47 vyjasnit.

Pozměňovací návrh 408
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 2 – písm. d 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) standardními větami o nebezpečnosti 
nebo pokyny pro bezpečné zacházení 
uvedenými v povolení biocidního 
přípravku.

d) standardními větami o nebezpečnosti 
nebo pokyny pro bezpečné zacházení 
uvedenými v povolení biocidního 
přípravku, má-li obsažený biocidní 
přípravek přijít do přímého kontaktu 
s člověkem a životním prostředím.

Or.en

Odůvodnění

Tyto požadavky na označování by se měly týkat pouze těch předmětů, jež byly ošetřeny 
biocidními přípravky, které mohou přijít do kontaktu s člověkem a životním prostředím, 
protože pouze tyto přípravky se mohou skutečně projevit jako nebezpečné.
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Pozměňovací návrh 409
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 2 – písm. d 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) standardními větami o nebezpečnosti 
nebo pokyny pro bezpečné zacházení 
uvedenými v povolení biocidního 
přípravku.

d) standardními větami o nebezpečnosti 
nebo pokyny pro bezpečné zacházení 
uvedenými v povolení biocidního 
přípravku, pokud je třeba, a pro účinné 
látky, které mají být uvolněny za běžných 
nebo předvídatelných podmínek použití 
ošetřených předmětů nebo materiálů.

Or.it

Odůvodnění

Informace o biocidních přípravcích a o účinné látce nepřinášejí spotřebiteli bezpečnostní 
informace v případech, kdy účinná látka nemá být ošetřeným materiálem nebo předmětem 
uvolněna.

Pozměňovací návrh 410
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 2 – písm. d 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) standardními větami o nebezpečnosti 
nebo pokyny pro bezpečné zacházení 
uvedenými v povolení biocidního 
přípravku.

d) standardními větami o nebezpečnosti 
nebo pokyny pro bezpečné zacházení 
uvedenými v povolení biocidního 
přípravku, zejména s ohledem na 
ohrožené skupiny.

Or.en
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Pozměňovací návrh 411
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 2 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Označení musí být jasně viditelné, zřetelně 
čitelné a dostatečně trvanlivé.

Označení musí být jasně viditelné, zřetelně 
čitelné a dostatečně trvanlivé a natištěné 
na předmětu nebo materiálu.

Or.it

Pozměňovací návrh 412
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 2 – pododstavec 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je-li to nezbytné kvůli velikosti nebo 
funkci ošetřeného předmětu nebo 
materiálu, musí být označení vytištěno na 
obalu, návodu k použití nebo záruce 
ošetřeného předmětu nebo materiálu.

Je-li to nezbytné kvůli velikosti nebo 
funkci ošetřeného předmětu nebo 
materiálu, musí být označení vytištěno na 
obalu, návodu k použití nebo záruce 
ošetřeného předmětu nebo materiálu. 
V případě ošetřených materiálů nebo 
předmětů navržených a vyráběných mimo 
rámec sériové výroby na základě zvláštní 
objednávky se výrobce může se 
zákazníkem dohodnout na jiné formě 
poskytnutí informací.

Or.de

Odůvodnění

V případě výroby na zakázku a malosériové výroby, zejména v odvětví stavebnictví, mohou být 
se zákazníkem bez problémů individuálně dohodnuty jiné formy označení. 
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Pozměňovací návrh 413
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 2 – pododstavec 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je-li to nezbytné kvůli velikosti nebo 
funkci ošetřeného předmětu nebo 
materiálu, musí být označení vytištěno na 
obalu, návodu k použití nebo záruce 
ošetřeného předmětu nebo materiálu.

Označení musí být vytištěno na obalu, 
návodu k použití a záruce ošetřeného 
předmětu nebo materiálu.

Or.fr

Odůvodnění

Označení musí být pro spotřebitele jasné, čitelné a snadno dostupné. 

Pozměňovací návrh 414
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 2 – pododstavec 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Osoba odpovídající za uvedení ošetřených 
předmětů nebo materiálů na trh musí mít 
potvrzení vystavené držitelem povolení, 
které se vztahuje na všechny biocidní 
přípravky použité na ošetření předmětů 
nebo materiálů, nebo v předmětech nebo 
materiálech obsažené.

Or.it

Odůvodnění

I ten, kdo uvádí na trh předměty nebo materiály ošetřené biocidními přípravky, musí mít 
potvrzení, které osvědčuje všechny biocidní přípravky, jež byly v předmětech nebo 
materiálech použity.
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Pozměňovací návrh 415
Christa Klaß

Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zrušení potvrzení o přístupu před datem 
skončení jeho platnosti nemá vliv na 
platnost povolení vydaného na základě 
dotyčného potvrzení o přístupu.

2. Zrušení potvrzení o přístupu před datem 
skončení jeho platnosti s okamžitým 
účinkem zneplatňuje povolení vydané na 
základě dotyčného potvrzení o přístupu, 
pokud držitel povolení do čtyř měsíců 
nepředloží jiné potvrzení o přístupu pro 
rovnocennou účinnou látku.

Or.de

Odůvodnění

Návrh Komise by umožnil zneužívání systému, protože podnik, který by získal potvrzení 
o přístupu, by mohl bez problémů přejít k jinému dodavateli. Subjekt vlastnící/sdílející 
informace by tak nemohl získat zpět vynaložené náklady. Potvrzení o přístupu jsou zpravidla 
vystavována bezplatně a jsou spojena s uzavřením dohody o dodávkách. Možnost zrušit 
potvrzení o přístupu, je-li tato dohoda porušena, představuje nástroj k ochraně investic 
vlastníků informací.

Pozměňovací návrh 416
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zrušení potvrzení o přístupu před datem 
skončení jeho platnosti nemá vliv na 
platnost povolení vydaného na základě 
dotyčného potvrzení o přístupu.

2. Zrušení potvrzení o přístupu před datem 
skončení jeho platnosti zneplatní povolení 
vydané na základě dotyčného potvrzení o 
přístupu, pokud držitel povolení do čtyř 
měsíců nepředloží jiné potvrzení o 
přístupu pro rovnocennou účinnou látku.

Or.it

Odůvodnění

Potvrzení o přístupu jsou podle předpisu vydávána bezplatně a jsou připojena k dohodám o 
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dodávkách. Možnost zrušení potvrzení o přístupu v případech, kdy jsou dohody porušeny 
například alternativní dodávkou, představuje ochranu investic držitele informací. Na ochranu 
uživatele je stanoveno období, v němž je možno zachovat u produktu platnost povolení s cílem 
získat nové potvrzení o přístupu.

Pozměňovací návrh 417
Tiziano Motti

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S cílem zamezit zkouškám na zvířatech 
se zkoušky na obratlovcích pro účely 
tohoto nařízení uskuteční pouze v krajním 
případě. Zkoušky na obratlovcích se pro 
účely tohoto nařízení neprovádějí 
opakovaně.

1. Vzhledem k tomu, že by se mělo zamezit 
zkouškám na zvířatech, se zkoušky na 
obratlovcích pro účely tohoto nařízení 
uskuteční pouze v krajním případě a pokud 
neexistují alternativní řešení, která 
nezasahují do přirozenosti lidí a zvířat. 
Zkoušky na obratlovcích se pro účely 
tohoto nařízení neprovádějí opakovaně.

Or.it

Odůvodnění

Nařízení se zaměřuje na přístup přijatelný pro bezpečnost biocidních přípravků a slučitelný se 
zdravím lidí, dobrými životními podmínkami zvířat a ochranou životního prostředí.

Pozměňovací návrh 418
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Není-li do dvou měsíců od předložení 
žádosti podle čl. 51 odst. 2 dosažena 
dohoda, budoucí žadatel o tom neprodleně 
informuje agenturu a vlastníka informací. 
Agentura do dvou měsíců od obdržení 
informací o tom, že nebyla dosažena 
dohoda, udělí budoucímu žadateli právo 
odvolávat se na zkoušky nebo studie 

3. Není-li do dvou měsíců od předložení 
žádosti podle čl. 51 odst. 2 dosažena 
dohoda, vlastník informací i budoucí 
žadatel o tom neprodleně informují
agenturu a vlastníka informací. Agentura 
do dvou měsíců od obdržení informací o 
tom, že nebyla dosažena dohoda, udělí 
budoucímu žadateli právo odvolávat se na 
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zahrnující pokusy na obratlovcích. 
Vnitrostátní soudy rozhodnou o 
poměrném podílu nákladů, které budoucí 
žadatel uhradí vlastníkovi údajů.

zkoušky nebo studie zahrnující pokusy na 
obratlovcích. Vlastník informací i budoucí 
žadatel se podrobí právně závaznému 
rozhodčímu řízení. Toto rozhodčí řízení se 
uskuteční podle pravidel uznávaného 
nezávislého rozhodčího orgánu určeného 
vlastníkem informací po konzultaci 
s budoucím žadatelem. Rozhodčí řízení 
bude zahájeno a bude probíhat bez 
prodlení a bude v každém případě 
uzavřeno do 6 měsíců od doby, kdy 
smluvní strany informovaly agenturu o 
svém neúspěchu při uzavírání dohody. 
Rozhodčí řízení rozhodne o poměrném 
podílu všech nákladů souvisejících 
s vytvářením a využíváním informací, 
které budoucí žadatel uhradí vlastníkovi 
údajů.

Or.en

Odůvodnění

Vlastníci údajů a budoucí žadatelé mezi sebou již dlouho úspěšně dojednávají podmínky 
úhrad za údaje. Zkušenost vnitrostátních soudů je v tomto ohledu malá právě proto, že ve 
většině případů si tyto záležitosti řeší přímo smluvní strany. Pro řešení situací, kdy nelze 
dosáhnout dohody, by byly vhodnější uznávané nezávislé arbitrážní orgány.

Pozměňovací návrh 419
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Do čtyř let od vstupu tohoto nařízení 
v platnost budou na vnitrostátní úrovni 
vypracovány a provedeny akční plány, 
které podpoří udržitelné použití biocidních 
přípravků. Akční plány se každé tři roky 
přezkoumají.

Or.en
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Odůvodnění

Členské státy vypracují udržitelná opatření pro fázi použití.

Pozměňovací návrh 420
Csaba Sándor Tabajdi

Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 3 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Od roku 2013 podávají příslušné orgány 
Komisi každé tři roky zprávu o provádění 
tohoto nařízení na území svého státu. Tato 
zpráva zahrnuje:

3. Od roku 2013 podávají příslušné orgány 
Komisi každoročně zprávu o provádění 
tohoto nařízení na území svého státu. 
Zprávy o provádění se každoročně 
zveřejňují na příslušné internetové 
stránce Komise. Tato zpráva zahrnuje:

Or.en

Odůvodnění

Zprávy o provádění by měly být co nejaktuálnější a v členských státech je třeba pravidelně 
šířit osvědčené postupy.

Pozměňovací návrh 421
Csaba Sándor Tabajdi

Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 3 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) informace o otravách v souvislosti 
s biocidními přípravky.

b) informace o otravách v souvislosti 
s biocidními přípravky a o opatřeních 
přijatých za účelem snížení rizika 
budoucích případů.

Or.en

Odůvodnění

V členských státech je třeba šířit osvědčené postupy.
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Pozměňovací návrh 422
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 3 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) informace o otravách v souvislosti 
s biocidními přípravky.

b) informace o otravách v souvislosti 
s biocidními přípravky, zejména pokud jde 
o ohrožené skupiny.

Or.en

Pozměňovací návrh 423
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 4 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Nejpozději dva roky po vstupu tohoto 
nařízení v platnost, předloží Komise 
zprávu o hodnocení rizik pro lidské zdraví 
a životní prostředí, která představuje 
použití nanomateriálů v biocidních 
přípravcích, a o zvláštních opatřeních, 
která je třeba v tomto ohledu přijmout.

Or.fr

Odůvodnění

Do oblasti působnosti nařízení spadají látky obsahující nanomateriály. Avšak dopad těchto 
látek na zdraví a životní prostředí je stále málo znám. Je velmi důležité rychle zahájit 
studium, které by zhodnotilo tento dopad způsobem, jenž umožní přijmout případná zvláštní 
opatření. 
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Pozměňovací návrh 424
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 4 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Pět let po vstupu tohoto nařízení 
v platnost vypracuje Komise zprávu o 
dopadu rozšíření biocidů na životní 
prostředí. Zprávu předloží Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or.fr

Odůvodnění

Mnohé biocidy se nepoužívají v uzavřených systémech, nýbrž dochází k jejich únikům do 
životního prostředí, například do odpadních vod. O této oblasti nejsou k dispozici dostatečné 
údaje. Je proto nezbytné vypracovat podrobnou studii dopadu na životní prostředí. 

Pozměňovací návrh 425
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 4 c (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4c. Dva roky po vstupu tohoto nařízení 
v platnost navrhne Komise jeho revizi, 
která bude obsahovat zjednodušený 
postup hodnocení látek složených 
z výtažků z přírodních rostlin, jejichž 
toxikologický profil neohrožuje lidské 
zdraví.

Or.fr

Pozměňovací návrh 426
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 2 – úvodní část 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Za narušení ochrany obchodních zájmů 
dotyčné osoby se považuje poskytnutí 
těchto informací:

2. Za narušení ochrany obchodních zájmů 
dotyčné osoby se považuje poskytnutí 
těchto informací, které nesmějí být 
zveřejněny:

Or.it

Pozměňovací návrh 427
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) přesného použití, funkce nebo aplikace 
látky nebo směsi;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 428
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 2 – písm. d a – d d (nová) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) výrobců účinných látek (jména a 
adresy včetně umístění výrobních 
závodů);
db) umístění výrobního závodu biocidního 
přípravku;
dc) data vydání povolení a data jeho 
ukončení;
dd) dávkování a návodu k použití.

Or.it
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Odůvodnění

Mezi důvěrné informace, které jsou z obchodního hlediska citlivé, se zařazuje i datum vydání 
povolení a datum jeho ukončení, dávkování a návod k použití a rovněž umístění výrobního 
závodu biocidního přípravku.

Pozměňovací návrh 429
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 2 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Je-li však nutné přijmout naléhavá 
opatření na ochranu lidského zdraví, 
bezpečnosti nebo životního prostředí, může
agentura nebo příslušné orgány informace 
uvedené v tomto odstavci poskytnout.

 Je-li však nutné přijmout naléhavá 
opatření na ochranu lidského zdraví, 
bezpečnosti nebo životního prostředí, 
přijmou agentura nebo příslušné orgány 
nezbytná opatření pro poskytnutí
informací uvedených v tomto odstavci.

Or.fr

Odůvodnění

V naléhavých případech ochrany zdraví, bezpečnosti osob i životního prostředí musí být 
nezbytně zaručena transparentnost.  

Pozměňovací návrh 430
Csaba Sándor Tabajdi

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 1 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Veřejnosti se bezplatně zpřístupní tyto 
informace o účinných látkách uchovávané 
příslušnými orgány, agenturou nebo 
případně Komisí:

1. Veřejnosti se bezplatně, v jedné databázi 
a ve strukturovaném formátu alespoň na 
příslušné internetové stránce Komise
zpřístupní tyto informace o účinných 
látkách uchovávané příslušnými orgány, 
agenturou nebo případně Komisí:

Or.en
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Odůvodnění

Informace o biocidních přípravcích se zpřístupní na internetu ve strukturované formě 
umožňující dohledání, především na internetové stránce Komise určené biocidním 
přípravkům.

Pozměňovací návrh 431
Csaba Sándor Tabajdi

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 1 – písm. d a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) jednoznačný odkaz zda je účinná látka 
kvalifikována jako perzistentní, 
bioakumulativní a toxická (PBT) nebo 
vysoce perzistentní a vysoce 
bioakumulativní (vPvB) podle přílohy III 
nařízení (ES) č. 1907/2006 nebo jako 
látka s vlastnostmi, které narušují činnost 
endokrinního systému, nebo je v souladu 
s nařízením (ES) č. 1272/2008 
klasifikována jako jedna z těchto látek: 
karcinogenní, mutagenní, toxická pro 
reprodukci, senzibilizující.

Or.en

Odůvodnění

Je nutný odkaz na klasifikaci určitých biocidních látek podle platných právních předpisů 
Společenství.

Pozměňovací návrh 432
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 1 – písm. h 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) analytické metody, jsou-li vyžadovány 
podle přílohy II nebo III tohoto 
nařízení, které umožňují odhalit 

h) analytické metody, jsou-li vyžadovány 
podle přílohy II nebo III tohoto 
nařízení, které umožňují odhalit 
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nebezpečnou látku při jejím úniku do 
životního prostředí a určit přímou expozici 
člověka.

nebezpečnou látku při jejím úniku do 
životního prostředí (včetně vodních zdrojů 
a pitné vody) a určit přímou expozici 
člověka.

Or.en

Odůvodnění

Je třeba vyjasnit, že by měly být k dispozici rovněž analytické metody k analýze vody a pitné 
vody. 

Pozměňovací návrh 433
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Veřejnosti se bezplatně zpřístupní 
seznam, v němž budou uvedeny biocidní 
přípravky povolené podle čl. 16 odst. 3 a 
jejich výrobce.

Or.de

Odůvodnění

Konečný spotřebitel musí získat možnost volby mezi biocidním přípravkem s nízkým rizikem a 
biocidním přípravkem s vysokým rizikem, a podle toho se řídit při rozhodování o nákupu.

Pozměňovací návrh 434
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Výrobci, dovozci a profesionální 
uživatelé biocidních přípravků vedou 
záznamy o biocidních přípravcích, které 
vyrábějí, uvádějí na trh nebo používají po 
dobu nejméně tří let. Všechny náležité 

1. Výrobci, dovozci a profesionální 
uživatelé biocidních přípravků vedou 
záznamy o biocidních přípravcích, které 
používají, a to včetně názvu biocidního 
přípravku, aplikační doby a dávky, oblasti 
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informace obsažené v těchto záznamech na 
žádost zpřístupní příslušnému orgánu.

v níž a předmětů a materiálů na nichž byl 
biocidní přípravek použit, po dobu 
nejméně tří let.
Všechny náležité informace obsažené 
v těchto záznamech na žádost zpřístupní 
příslušnému orgánu. Třetí strany, 
například odvětví pitné vody, 
maloobchodníci nebo místní obyvatelé, 
mohou u příslušného orgánu požádat o 
přístup k těmto informacím.
Po získání povolení provádějí výrobci 
biocidních přípravků na žádost 
příslušných orgánů sledování. Jeho 
výsledky oznamují příslušným orgánům.

Or. en

Odůvodnění

Tento přístup je rovněž začleněn do nařízení o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh 
(1107/2009), čl. 67 Vedení záznamů, odst. 1–3, a měl by být také součástí nového nařízení o 
biocidních přípravcích.

Pozměňovací návrh 435
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Výrobci, dovozci a profesionální 
uživatelé biocidních přípravků vedou 
záznamy o biocidních přípravcích, které 
vyrábějí, uvádějí na trh nebo používají po 
dobu nejméně tří let. Všechny náležité 
informace obsažené v těchto záznamech na 
žádost zpřístupní příslušnému orgánu.

1. Výrobci, dovozci a profesionální 
uživatelé biocidních přípravků vedou 
záznamy o biocidních přípravcích, které 
vyrábějí, uvádějí na trh nebo používají po 
dobu nejméně deseti let. Všechny náležité 
informace obsažené v těchto záznamech na 
žádost zpřístupní příslušnému orgánu.

Or.fr

Odůvodnění

Doba uchovávání registrů musí být dostatečně dlouhá, aby byly zaručeny kontroly příslušným 
orgánem. Navrhovaná doba deseti let je doba, která se používá v nařízení REACH. 
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Pozměňovací návrh 436
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 2 – úvodní část 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Etikety nesmí být zavádějící a v žádném 
případě nesmí osahovat údaje „biocidní 
přípravek s nízkým rizikem“, „netoxický“, 
„neškodný“ nebo podobné údaje. Kromě 
toho musí být na etiketě zřetelně a 
nesmazatelně uvedeny tyto informace:

2. Etikety nesmí být zavádějící a v žádném 
případě nesmí osahovat údaje „netoxický“, 
„neškodný“ nebo podobné údaje. Kromě 
toho musí být na etiketě zřetelně a 
nesmazatelně uvedeny tyto informace:

Or.it

Odůvodnění

V případě biocidního produktu s nízkým rizikem je na etiketě možné uvést, že produkt spadá 
do této kategorie.

Pozměňovací návrh 437
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 2 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Etikety nesmí být zavádějící a v žádném 
případě nesmí osahovat údaje „biocidní 
přípravek s nízkým rizikem“, „netoxický“, 
„neškodný“ nebo podobné údaje. Kromě 
toho musí být na etiketě zřetelně a 
nesmazatelně uvedeny tyto informace:

2. Etikety nesmí být zavádějící a v žádném 
případě nesmí osahovat údaje, „netoxický“, 
„neškodný“ nebo podobné údaje. Etikety 
„biocidní přípravek s nízkým rizikem“ 
jsou přípustné pouze pro přípravky 
povolené podle čl. 16 odst. 3. Kromě toho 
musí být na etiketě zřetelně a nesmazatelně 
uvedeny tyto informace:

Or.de

Odůvodnění

Konečný spotřebitel musí získat možnost volby mezi biocidním přípravkem s nízkým rizikem a 
biocidním přípravkem s vysokým rizikem, a podle toho se řídit při rozhodování o nákupu.
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Pozměňovací návrh 438
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 2 – písm. b a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) v případě nutnosti údaje o tom, zda 
přípravek obsahuje nanomateriály, a o 
případných souvisejících zvláštních 
rizicích;

Or.fr

Odůvodnění

Dopad nanomateriálů na zdraví a životní prostředí je stále málo znám. Je nezbytné, aby 
spotřebitelé byli řádně informování. 

Pozměňovací návrh 439
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 2 – písm. c a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) všechny nanomateriály, za nimiž je 
v závorkách uvedeno slovo „nano“;

Or.en

Odůvodnění

U nanomateriálů v biocidních přípravcích by mělo být jasně označeno, že se jedná o tyto 
materiály.

Pozměňovací návrh 440
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 2 – písm. e 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) návod k použití a dávkování vyjádřené v 
metrických jednotkách pro každé použití 
stanovené v podmínkách povolení;

e) návod k použití a dávkování vyjádřené 
způsobem příznačným a srozumitelným
pro uživatele pro každé použití stanovené 
v podmínkách povolení;

Or.it

Odůvodnění

Dávkování vyjádřené v metrických jednotkách není srozumitelné pro neprofesionální 
uživatele, a je tedy pro spotřebitele těžko srozumitelné. Požaduje se, aby dávkování bylo na 
etiketě vyjádřeno způsobem příznačným a vhodným pro koncového spotřebitele.

Pozměňovací návrh 441
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 2 – písm. g 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) věta „Před použitím si přečtěte přiložené 
pokyny“, je-li k přípravku přiložen 
příbalový leták;

g) věta „Před použitím si přečtěte přiložené 
pokyny“, je-li k přípravku přiložen 
příbalový leták, a případně varování pro 
ohrožené skupiny;

Or.en

Odůvodnění

Na označení biocidních přípravků pro ohrožené skupiny by měly být uvedeny podrobnější 
pokyny.

Pozměňovací návrh 442
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 2 – písm. m a (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ma) v případě potřeby etiketu „biocidní 
přípravek s nízkým rizikem“ u přípravků, 
které jsou povoleny podle čl. 16 odst. 3.

Or.de

Odůvodnění

Konečný spotřebitel musí získat možnost volby mezi biocidním přípravkem s nízkým rizikem a 
biocidním přípravkem s vysokým rizikem, a podle toho se řídit při rozhodování o nákupu.

Pozměňovací návrh 443
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou požadovat, aby
biocidní přípravky uváděné na trh na jejich
území byly označeny v jejich národním 
jazyce nebo jazycích.

3. Biocidní přípravky uváděné na trh na 
území členských států se označují
v národním jazyce nebo jazycích země, kde 
jsou uváděny na trh.

Or.fr

Odůvodnění

Spotřebitelé i pracovníci kontrolních orgánů musí mít přístup k informacím v mateřském 
jazyce. 

Pozměňovací návrh 444
Christa Klaß

Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise může postupem podle čl. 72 
odst. 2 přijmout prováděcí pravidla pro 
druhy informací, které mají být 

5. Aby se zajistilo správné fungování 
registru biocidních přípravků 
Společenství, může Komise 
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zaznamenány do registru biocidních 
přípravků Společenství, a pro související 
postupy.

prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 71a a 
podle podmínek uvedených v článcích 71b 
a 71c přijmout prováděcí pravidla pro 
druhy informací, které mají být 
zaznamenány do tohoto registru, a pro 
související postupy.

Or.en

Odůvodnění

Správné fungování registru biocidních přípravků Společenství v celé EU vyžaduje, aby byla 
podrobná opatření týkající se fungování tohoto registru stanovena akty v přenesené 
pravomoci. 

Pozměňovací návrh 445
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Reklamy na biocidní přípravky nesmějí 
informovat o přípravku způsobem, který je 
zavádějící s ohledem na rizika přípravku 
pro lidské zdraví nebo pro životní 
prostředí. Za žádných okolností nesmí 
reklama na biocidní přípravek obsahovat 
údaje „biocidní přípravek s nízkým 
rizikem“, „netoxický“, „neškodný“ nebo 
jiné podobné údaje.

3. Reklamy na biocidní přípravky nesmějí 
informovat o přípravku způsobem, který je 
zavádějící s ohledem na rizika přípravku 
pro lidské zdraví nebo pro životní 
prostředí. Za žádných okolností nesmí 
reklama na biocidní přípravek obsahovat 
údaje „netoxický“, „neškodný“ nebo jiné 
podobné údaje.

Or.it

Odůvodnění

V případě biocidního přípravku s nízkým rizikem je možné v reklamě uvést, že přípravek 
spadá do této kategorie.
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Pozměňovací návrh 446
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Reklamy na biocidní přípravky nesmějí 
informovat o přípravku způsobem, který je 
zavádějící s ohledem na rizika přípravku 
pro lidské zdraví nebo pro životní 
prostředí. Za žádných okolností nesmí 
reklama na biocidní přípravek obsahovat 
údaje „biocidní přípravek s nízkým 
rizikem“, „netoxický“, „neškodný“ nebo 
jiné podobné údaje.

3. Reklamy na biocidní přípravky nesmějí 
informovat o přípravku způsobem, který je 
zavádějící s ohledem na rizika přípravku 
pro lidské zdraví nebo pro životní 
prostředí. Za žádných okolností nesmí 
reklama na biocidní přípravek obsahovat 
údaje „biocidní přípravek s nízkým 
rizikem“, „netoxický“, „neškodný“ nebo 
jiné podobné údaje. Reklamy s údajem 
„biocidní přípravek s nízkým rizikem“ 
jsou přípustné pouze u přípravků 
povolených podle čl. 16 odst. 3.

Or.de

Odůvodnění

Konečný spotřebitel musí získat možnost volby mezi biocidním přípravkem s nízkým rizikem a 
biocidním přípravkem s vysokým rizikem, a podle se řídit při rozhodování o nákupu

Pozměňovací návrh 447
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. f a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) případně návrhy mezních hodnot pro 
konkrétní biocidní přípravky nebo 
skupiny biocidních přípravků 
v přepravovaných předmětech.

Or.enOdůvodnění

Některé biocidní přípravky, které nejsou povoleny v EU, se běžně používají v zemích mimo 
Evropskou unii, proto nelze zcela vyloučit křížovou kontaminaci předmětů. Agentuře musí být 
umožněno, aby se případně odchýlila od obecné mezní hodnoty 0,01 % pro přepravované 



AM\810555CS.doc 69/87 PE439.891v02-00

CS

ošetřené předměty uvedené v čl. 47 odst. 1.

Pozměňovací návrh 448
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 2 – písm. i a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) poskytování pokynů a nástrojů pro fázi 
použití, zejména ohledně:
– opatření v oblasti ochrany rostlin, pro 
konkrétní druhy škůdců,
– monitorování použití biocidních 
přípravků,
– osvědčených postupů v oblasti použití 
biocidních přípravků za účelem omezení 
těchto přípravků na nejnižší nezbytnou 
dávku,
– ochrany rostlin v citlivých oblastech, 
jako jsou školy, pracoviště, školky, veřejné 
prostory, břehy jezer, kanálů a řek, 
střediska péče o starší osoby,
– technického vybavení pro aplikaci 
biocidních přípravků a jeho kontroly.

Or.en

Pozměňovací návrh 449
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 2 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pro malé a střední podniky se stanoví 
nižší poplatek ve smyslu doporučení 
Komise 2003/361/ES týkajícího se definice 
mikropodniků a malých a středních 
podniků;

a) pro malé a střední podniky se stanoví 
nižší poplatek ve smyslu doporučení 
Komise 2003/361/ES týkajícího se definice 
mikropodniků a malých a středních 
podniků; to v žádném případě nemá vliv 
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na povinnost příslušného hodnotícího 
orgánu provádět důkladné hodnocení 
podle tohoto nařízení;

Or.de

Odůvodnění

Poplatky by se měly vztahovat na potřebnou práci, která byla odvedena přiměřeným 
a účinným způsobem. Z tohoto důvodu nelze přijmout roční poplatek bez řádného zdůvodnění, 
a poplatky by měly být vyžadovány jen tehdy, je-li to skutečně zapotřebí.

Pozměňovací návrh 450
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 2 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pro malé a střední podniky se stanoví 
nižší poplatek ve smyslu doporučení 
Komise 2003/361/ES týkajícího se definice 
mikropodniků a malých a středních 
podniků;

a) pro malé a střední podniky se stanoví 
nižší poplatek ve smyslu doporučení 
Komise 2003/361/ES týkajícího se definice 
mikropodniků a malých a středních 
podniků; to v žádném případě nemá vliv 
na povinnost příslušného hodnotícího 
orgánu provádět důkladné hodnocení 
podle tohoto nařízení;

Or.en

Odůvodnění

Roční poplatek by se neměl uplatňovat bez řádného zdůvodnění a před zahájením provádění 
těchto opatření by měl být uskutečněn celý konzultační program. Přijímá se skutečnost, že 
Komise a členské státy musí být schopny pokrýt své náklady, ale poplatky by z čistě 
ekonomických důvodů neměly bránit obchodu, protože biocidní přípravky jsou klíčové ve 
všech oblastech veřejného zdraví.

Pozměňovací návrh 451
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 2 – písm. b a (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) struktura poplatků zohlední, že 
přípravek předložený ke schválení 
odpovídá kritériím přípravku s nízkým 
rizikem;

Or.fr

Odůvodnění

Struktura poplatků může podpořit výrobu přípravků s nízkým rizikem. 

Pozměňovací návrh 452
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 2 – písm. d 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) osoby uvádějící na trh biocidní 
přípravky hradí roční poplatek; a

vypouští se

Or.de

Odůvodnění

Poplatky by se měly vztahovat na potřebnou práci, která byla vykonána přiměřeným 
a účinným způsobem. Z tohoto důvodu nelze roční poplatek přijmout bez řádného 
zdůvodnění,a poplatky by měly být vyžadovány jen tehdy, je-li to skutečně zapotřebí.

Pozměňovací návrh 453
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 2 – písm. d 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) osoby uvádějící na trh biocidní 
přípravky hradí roční poplatek; a

d) poplatek musí být uhrazen jen 
v případě, že je skutečně nezbytný; a

Or.it
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Odůvodnění

Nelze předem stanovit úhradu ročního poplatku. Ten by měl být uložen jen v případě, že je 
skutečně nezbytný.

Pozměňovací návrh 454
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 2 – písm. d 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) osoby uvádějící na trh biocidní 
přípravky hradí roční poplatek; a

d) poplatek je vyžadován pouze tehdy, je-li 
to skutečně zapotřebí.

Or.enOdůvodnění

Roční poplatek by se neměl uplatňovat bez řádného zdůvodnění a před zahájením provádění 
těchto opatření by měl být uskutečněn celý konzultační program. Přijímá se skutečnost, že 
Komise a členské státy musí být schopny pokrýt své náklady, ale poplatky by z čistě 
ekonomických důvodů neměly bránit obchodu, protože biocidní přípravky jsou klíčové ve 
všech oblastech veřejného zdraví.

Pozměňovací návrh 455
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 2 – písm. e 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) struktura a výše poplatků odráží práci, 
kterou agentura a příslušné orgány musí na 
základě tohoto nařízení vykonat, a stanoví 
se na takové úrovni, aby se zajistilo, 
že příjmy z těchto poplatků spolu s dalšími 
zdroji příjmů agentury podle tohoto 
nařízení dostačují k pokrytí nákladů na 
poskytované služby.

e) poplatky jsou vyžadovány jen tehdy, je-
li to nezbytně nutné; struktura a výše 
poplatků odráží práci, kterou agentura 
a příslušné orgány musí na základě tohoto 
nařízení vykonat, a stanoví se na takové 
úrovni, aby se zajistilo, že příjmy z těchto 
poplatků spolu s dalšími zdroji příjmů 
agentury podle tohoto nařízení dostačují 
k pokrytí nákladů na poskytované služby.

Or.de
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Odůvodnění

Poplatky by se měly vztahovat na potřebnou práci, která byla vykonána přiměřeným 
a účinným způsobem. Z tohoto důvodu nelze roční poplatek přijmout bez řádného zdůvodnění, 
a poplatky by měly být vyžadovány jen tehdy, je-li to skutečně zapotřebí.

Pozměňovací návrh 456
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 2 – písm. e a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) poplatky nesmí přesáhnout částku 
45 000 EUR.

Or.de

Odůvodnění

Stanovené rozmezí poplatků se musí pohybovat v rozmezí poplatků, které v současné době 
v Evropě platí.

Pozměňovací návrh 457
Christa Klaß

Návrh nařízení
Článek 71 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 71a
Výkon přenesených pravomoci

1. Pravomoci k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 4, čl. 8 
odst. 5, čl. 12 odst. 5, čl. 13 odst. 1, 
článku 14, čl. 19 odst. 3, čl. 21 odst. 5, 
článku 42, čl. 46 odst. 4, čl. 60 odst. 5, 
čl. 70 odst. 1, článku 73 a čl. 77 odst. 1 se 
na dobu 5 let od vstupu této směrnice 
v platnost svěřují Komisi. Komise 
vypracuje zprávu týkající se přenesených 
pravomocí nejpozději do 6 měsíců před 
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koncem tohoto pětiletého období. Výkon 
přenesených pravomocí se automaticky 
prodlužuje o období stejné délky, pokud 
jej Evropský parlament a Rada nezruší 
podle článku 71b.
2. Jakmile Komise přijme akt v přenesené 
pravomoci, oznámí tuto skutečnost 
současně Evropskému parlamentu a 
Radě.
3. Pravomoci k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci jsou Komisi svěřeny podle 
podmínek uvedených v článcích 71b a 
71c.

Or.en

Odůvodnění

Podle článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie musí být v tomto nařízení stanovena 
podrobná ustanovení o přenesení pravomocí.

Pozměňovací návrh 458
Christa Klaß

Návrh nařízení
Článek 71 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 71b
Zrušení výkonu přenesených pravomoci

1. Evropský parlament a Rada mohou 
kdykoliv zrušit výkon přenesených 
pravomocí uvedených v čl. 6 odst. 4, čl. 8 
odst. 5, čl. 12 odst. 5, čl. 13 odst. 1, článku 
14, čl. 19 odst. 3, čl. 21 odst. 5, článku 42, 
čl. 46 odst. 4, čl. 60 odst. 5, čl. 70 odst. 1, 
členku 73 a čl. 77 odst. 1.
2. Orgán, který zahájil vnitřní postup 
rozhodování, zdali zruší výkon přenesené 
pravomoci, bude usilovat o to, aby 
informoval druhý orgán a Komisi 
v dostatečném předstihu před přijetím 
konečného rozhodnutí, přičemž uvede 
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přenesené pravomoci, které mohou být 
předmětem zrušení, a možné důvody 
zrušení.
3. Rozhodnutí o zrušení ukončí výkon 
přenesené pravomoci uvedené v tomto 
rozhodnutí. Nabývá účinnosti okamžitě 
nebo k pozdějšímu datu, které bude 
v tomto rozhodnutí uvedeno. 
Rozhodnutím není dotčena platnost již 
platných aktů v přenesené pravomoci. 
Rozhodnutí se zveřejní v Úředním 
věstníku Evropské unie.

Or.en

Odůvodnění

Podle článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie musí být v tomto nařízení stanovena 
podrobná ustanovení o přenesení pravomocí.

Pozměňovací návrh 459
Christa Klaß

Návrh nařízení
Článek 71 c (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 71c
Námitky proti aktům v přenesené 

pravomoci
1. Evropský parlament nebo Rada mohou 
vznést námitku proti aktu v přenesené 
pravomoci ve lhůtě tří měsíců od 
oznámení.
Z podnětu Evropského parlamentu nebo 
rady se toto období prodlužuje o jeden 
měsíc.
2. Pokud do vypršení tohoto období 
Evropský parlament ani Rada nevznesou 
námitku proti aktu v přenesené 
pravomoci, bude zveřejněn v Úředním 
věstníku Evropské unie a vstoupí 
v platnost k datu, které v něm bude 
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uvedeno.
3. Pokud Evropský parlament nebo Rada 
vznesou námitku proti aktu v přenesené 
pravomoci, nevstoupí tento akt v platnost. 
Orgán, který vznáší námitku, uvede 
důvody této námitky proti aktu 
v přenesené pravomoci.

Or.en

Odůvodnění

Podle článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie musí být v tomto nařízení stanovena 
podrobná ustanovení o přenesení pravomocí.

Pozměňovací návrh 460
Christa Klaß

Návrh nařízení
Čl. 72 – odst. 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použijí se čl. 5a odst. 1, 2, 4 a 6 a článek 7 
rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na 
článek 8 uvedeného rozhodnutí.

vypouští se

Or.en

Odůvodnění

Z důvodu přizpůsobení režimu projednávání ve výborech novému systému aktů v přenesené 
pravomoci podle článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie se pro uplatňování tohoto 
nařízení nepoužije regulativní postup s kontrolou.

Pozměňovací návrh 461
Christa Klaß

Návrh nařízení
Čl. 73 – pododstavec 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může přizpůsobit přílohy 
vědeckému a technickému pokroku.

Za účelem zohlednění technického 
pokroku může Komise prostřednictvím 
aktů v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 71a a za podmínek uvedených 
v článcích 71b a 71c přizpůsobit přílohy 
vědeckému a technickému pokroku.

Or.en

Odůvodnění

Za účelem přizpůsobení režimu projednávání ve výborech novému systému aktů v přenesené 
pravomoci podle článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Pozměňovací návrh 462
Christa Klaß

Návrh nařízení
Čl. 73 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může přizpůsobit přílohy 
vědeckému a technickému pokroku.

Komise přizpůsobí přílohy vědeckému a 
technickému pokroku.

Or.de

Pozměňovací návrh 463
Christa Klaß

Návrh nařízení
Čl. 73 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 72 odst. 4.

vypouští se

Or.en
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Odůvodnění

Za účelem přizpůsobení režimu projednávání ve výborech novému systému aktů v přenesené 
pravomoci podle článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Pozměňovací návrh 464
Tiziano Motti

Návrh nařízení
Čl. 76 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Má-li členský stát na základě nových 
důkazů oprávněné důvody domnívat se, že 
biocidní přípravek představuje vážné riziko 
pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat nebo 
pro životní prostředí, přestože splňuje 
požadavky tohoto nařízení, může přijmout 
vhodná prozatímní opatření. Členský stát 
o nich neprodleně informuje Komisi a 
ostatní členské státy a uvede důvody svého 
rozhodnutí na základě nových důkazů.

Má-li členský stát na základě nových 
důkazů oprávněné důvody domnívat se, že 
biocidní přípravek představuje vážné 
okamžité nebo pozdější riziko pro lidské 
zdraví, zejména pro zdraví dětí, nebo 
zdraví zvířat nebo pro životní prostředí, 
přestože splňuje požadavky tohoto 
nařízení, může přijmout vhodná prozatímní 
opatření. Členský stát o nich neprodleně 
informuje Komisi a ostatní členské státy 
a uvede důvody svého rozhodnutí na 
základě nových důkazů.

Or.it

Odůvodnění

Upřesnění, kterým se dává najevo, že děti mají nižší schopnost přijímat škodlivé výrobky než 
dospělí, na nichž má návrh nařízení zakládat parametry přijatelné škodlivosti. Děti se totiž 
často – a neuvědoměle – nacházejí na místech, kde se rozprašují biocidní látky a pesticidy, a 
trpí důsledky, jež lze přímo nebo nepřímo, okamžitě nebo s odstupem času, přičítat škodlivým 
látkám.

Pozměňovací návrh 465
Csaba Sándor Tabajdi

Návrh nařízení
Čl. 76 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Má-li členský stát na základě nových Má-li členský stát na základě nových 
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důkazů oprávněné důvody domnívat se, že 
biocidní přípravek představuje vážné riziko 
pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat nebo 
pro životní prostředí, přestože splňuje 
požadavky tohoto nařízení, může přijmout 
vhodná prozatímní opatření. Členský stát 
o nich neprodleně informuje Komisi a 
ostatní členské státy a uvede důvody svého 
rozhodnutí na základě nových důkazů.

důkazů oprávněné důvody domnívat se, že 
biocidní přípravek, přestože splňuje 
požadavky tohoto nařízení, představuje 
vážné riziko pro lidské zdraví nebo zdraví 
zvířat nebo pro životní prostředí, zejména 
pro ohrožené skupiny a s ohledem na 
riziko nesplnění norem kvality podle 
směrnice 2000/60/ES, může přijmout 
vhodná prozatímní opatření. Členský stát
o nich neprodleně informuje Komisi a 
ostatní členské státy a uvede důvody svého 
rozhodnutí.

Or.en

Odůvodnění

Zajišťuje uplatňování zásady subsidiarity a zásady obezřetnosti. Členské státy musí 
uplatňovat evropské sekundární právo, například rámcovou směrnici o vodě. Díky nově 
přijatému nařízení o přípravcích na ochranu rostlin mají členské státy dostatečný 
manévrovací prostor k ochraně svých občanů a ohrožených ekosystémů.

Pozměňovací návrh 466
Csaba Sándor Tabajdi

Návrh nařízení
Čl. 76 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise postupem podle čl. 72 odst. 3 buď 
prozatímní opatření schválí na dobu 
stanovenou v rozhodnutí, nebo členský 
stát vyzve, aby prozatímní opatření zrušil.

vypouští se

Or.en

Odůvodnění

Podle článku 193 nově přijaté Smlouvy o EU mohou členské státy zachovat nebo zavést 
přísnější ochranná opatření, jejichž cílem je zlepšení kvality životního prostředí a ochrany 
zdraví lidí. 
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Pozměňovací návrh 467
Christa Klaß

Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 1 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise pokračuje v provádění 
pracovního programu systematického 
přezkumu všech stávajících účinných látek, 
jejž zahájila v souladu s čl. 16 odst. 2 
směrnice 98/8/ES, a dokončí ho do 
14. května 2014. Komise může přijmout 
prováděcí pravidla pracovního programu a 
stanovit příslušná práva a povinnosti 
příslušných orgánů a účastníků programu. 
Tato opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení jeho doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 72 odst. 4.

1. Komise pokračuje v provádění 
pracovního programu systematického 
přezkumu všech stávajících účinných látek, 
jejž zahájila v souladu s čl. 16 odst. 2 
směrnice 98/8/ES, a dokončí ho do 
14. května 2014. Pro zajištění 
bezproblémového přechodu může Komise
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 71a a za 
podmínek uvedených v článcích 71b a 71c 
přijmout prováděcí pravidla pracovního 
programu a stanovit příslušná práva a 
povinnosti příslušných orgánů a účastníků 
programu a v závislosti na pokroku 
pracovního programu prodloužit dobu 
trvání pracovního programu o určitou 
dobu.

Or.en

Odůvodnění

Za účelem přizpůsobení režimu projednávání ve výborech novému systému aktů v přenesené 
pravomoci podle článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Pozměňovací návrh 468
Christa Klaß

Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 1 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může v závislosti na pokroku 
pracovního programu prodloužit dobu 
trvání pracovního programu na určitou 
dobu. Opatření, jejichž předmětem je 
změna jiných než podstatných prvků 
tohoto nařízení jeho doplněním, se 

vypouští se
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přijímají regulativním postupem 
s kontrolou podle čl. 72 odst. 4.

Or.en

Odůvodnění

Za účelem přizpůsobení režimu projednávání ve výborech novému systému aktů v přenesené 
pravomoci podle článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Pozměňovací návrh 469
Christa Klaß

Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 1 – pododstavec 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V průběhu pracovního programu Komise 
postupem podle čl. 72 odst. 4 rozhodne 
o zařazení účinné látky do přílohy I tohoto 
nařízení a o podmínkách jejího zařazení, a 
pokud nejsou splněny požadavky článku 4 
nebo pokud nebyly během stanovené lhůty 
předloženy požadované informace a údaje, 
rozhodne o tom, že tato účinná látka 
nebude zařazena do přílohy I tohoto 
nařízení. V rozhodnutí se stanoví datum, 
kdy zařazení do přílohy I nabude účinku.

Za účelem dosažení pokroku pracovního 
programu Komise prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci a za podmínek 
uvedených v článcích 71b a 71c rozhodne 
o zařazení účinné látky do přílohy I tohoto 
nařízení a o podmínkách jejího zařazení, a 
pokud nejsou splněny požadavky článku 4 
nebo pokud nebyly během stanovené lhůty 
předloženy požadované informace a údaje, 
rozhodne o tom, že tato účinná látka 
nebude zařazena do přílohy I tohoto 
nařízení. V rozhodnutí se stanoví datum, 
kdy zařazení do přílohy I nabude účinku.

Or.en

Odůvodnění

Za účelem přizpůsobení režimu projednávání ve výborech novému systému aktů v přenesené 
pravomoci podle článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Pozměňovací návrh 470
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 1 – pododstavec 3 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V průběhu pracovního programu Komise 
postupem podle čl. 72 odst. 4 rozhodne 
o zařazení účinné látky do přílohy I tohoto 
nařízení a o podmínkách jejího zařazení, a 
pokud nejsou splněny požadavky článku 4 
nebo pokud nebyly během stanovené lhůty 
předloženy požadované informace a údaje, 
rozhodne o tom, že tato účinná látka 
nebude zařazena do přílohy I tohoto 
nařízení. V rozhodnutí se stanoví datum, 
kdy zařazení do přílohy I nabude účinku.

 V průběhu pracovního programu Komise 
postupem podle čl. 72 odst. 4 rozhodne 
o zařazení účinné látky do přílohy I tohoto 
nařízení a o podmínkách jejího zařazení, a 
pokud nejsou splněny požadavky článku 4 
nebo pokud nebyly během stanovené lhůty 
předloženy požadované informace a údaje, 
rozhodne o tom, že tato účinná látka 
nebude zařazena do přílohy I tohoto 
nařízení. V rozhodnutí se stanoví datum, 
kdy zařazení do přílohy I nabude účinku, 
což je dva roky po rozhodnutí.

Or.en

Odůvodnění

Legislativní text by měl jasně uváděl příslušné lhůty. Na dvou letech se již dříve dohodly 
příslušné orgány.

Pozměňovací návrh 471
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Biocidní přípravky, v jejichž případě 
příslušný orgán členského státu zamítl 
žádost o povolení předloženou podle 
odstavce 3 nebo rozhodl o neudělení 
povolení, se nesmí uvádět na trh s účinkem 
šest měsíců od tohoto zamítnutí nebo 
rozhodnutí.

4. Biocidní přípravky, v jejichž případě 
příslušný orgán členského státu zamítl 
žádost o povolení předloženou podle 
odstavce 3 nebo rozhodl o neudělení 
povolení, se nesmí uvádět na trh s účinkem 
šest měsíců od tohoto zamítnutí nebo 
rozhodnutí. Zneškodňování, skladování a 
používání stávajících zásob biocidních 
přípravků, v jejichž případě příslušný
orgán členského státu zamítl žádost o 
povolení přeloženou v souladu s třetím 
odstavcem, nebo rozhodl o neudělení 
povolení, jsou povoleny po dobu osmnácti 
měsíců od data, kdy zařazení nabude 
účinku.
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Or.en

Odůvodnění

Lhůty pro zneškodňování, skladování a používání stávajících zásob biocidních přípravků by 
měly být v celém článku jednotné.

Pozměňovací návrh 472
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Článek 81

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od článku 47 smí být ošetřené 
předměty a materiály obsahující biocidní 
přípravky, které nejsou povoleny ve 
Společenství nebo alespoň v jednom 
členském státě a které byly na trhu ke 
dni… [Úř. věst.: vložte datum uvedené 
v čl. 85 prvním pododstavci], být nadále 
uváděny na trh až do data rozhodnutí o 
povolení těchto biocidních přípravků, je-li 
žádost předložena nejpozději do 1. ledna 
2017. V případě zamítnutí povolení 
k uvedení tohoto biocidního přípravku na 
trh se musí ošetřené předměty a materiály 
obsahující tento biocidní přípravek přestat 
uvádět na trh do šesti měsíců od takového 
rozhodnutí.

Odchylně od článku 47 smí být ošetřené 
předměty a materiály obsahující biocidní 
přípravky, které nejsou povoleny ve 
Společenství nebo alespoň v jednom 
členském státě a které byly na trhu ke 
dni… [Úř. věst.: vložte datum uvedené 
v čl. 85 prvním pododstavci], být nadále 
uváděny na trh až do data rozhodnutí o 
povolení těchto biocidních přípravků, je-li 
žádost předložena nejpozději do 1. ledna 
2013. V případě zamítnutí povolení 
k uvedení tohoto biocidního přípravku na 
trh se musí ošetřené předměty a materiály 
obsahující tento biocidní přípravek přestat 
uvádět na trh do šesti měsíců od takového 
rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 473
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Článek 81

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od článku 47 smí být ošetřené 
předměty a materiály obsahující biocidní 
přípravky, které nejsou povoleny ve 

Odchylně od článku 47 smí být ošetřené 
předměty a materiály obsahující biocidní 
přípravky, které nejsou povoleny ve 
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Společenství nebo alespoň v jednom 
členském státě a které byly na trhu ke 
dni… [Úř. věst.: vložte datum uvedené 
v čl. 85 prvním pododstavci], být nadále 
uváděny na trh až do data rozhodnutí o 
povolení těchto biocidních přípravků, je-li 
žádost předložena nejpozději do 1. ledna 
2017. V případě zamítnutí povolení 
k uvedení tohoto biocidního přípravku na 
trh se musí ošetřené předměty a materiály 
obsahující tento biocidní přípravek přestat 
uvádět na trh do šesti měsíců od takového 
rozhodnutí.

Společenství nebo alespoň v jednom 
členském státě a které byly na trhu ke 
dni… [Úř. věst.: vložte datum uvedené 
v čl. 85 prvním pododstavci], být nadále 
uváděny na trh až do data rozhodnutí o 
povolení těchto biocidních přípravků, je-li 
žádost předložena nejpozději do 1. ledna 
2017. V případě zamítnutí povolení 
k uvedení tohoto biocidního přípravku na 
trh se musí ošetřené předměty a materiály 
obsahující tento biocidní přípravek přestat 
uvádět na trh do dvanácti měsíců od 
takového rozhodnutí.

Or.de

Odůvodnění

Stanovená lhůta musí být prodloužena podle obchodních cyklů dovozců. Obchodníci 
objednávají své zboží až 18 měsíců před tím, než je uvedou do prodeje. Dvanáctiměsíční lhůta 
by dovozcům zaručila nezbytnou právní jistotu.

Pozměňovací návrh 474
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zneškodňování, skladování a používání 
stávajících zásob biocidních přípravků, 
které příslušný orgán nebo Komise 
nepovolily pro příslušné použití, je 
povoleno do uplynutí lhůty dvanácti 
měsíců od data rozhodnutí uvedeného 
v prvním pododstavci článku 80 nebo do 
dvanácti měsíců od data uvedeného 
v druhém pododstavci stejného článku 
podle toho, která z těchto okolností 
nastane později.

Or.en
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Odůvodnění

Doplnění tohoto odstavce převzatého z článku 80 zajišťuje jednotnost opatření pro nové 
přípravky, které budou spadat do působnosti nařízení o biocidních přípravcích.

Pozměňovací návrh 475
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Návrh nařízení
Článek 82 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 82
Přechodná opatření týkající se materiálů 
určených pro styk s potravinami

vypouští se

1. Žádosti o povolení biocidních 
přípravků, které patří k materiálům 
určeným pro styk s potravinami a které 
byly na trhu ke dni [Úř. věst.:  vložte 
datum uvedené v čl. 85 prvním 
pododstavci], se předkládají nejpozději do 
1. ledna 2017.
Materiály určené pro styk s potravinami, 
které byly na trhu ke dni [Úř. věst.:  vložte 
datum uvedené v čl. 85 prvním 
pododstavci] a v jejichž případě byla 
předložena žádost v souladu s odstavcem 
1, mohou být nadále uváděny na trh až do 
data rozhodnutí o udělení povolení nebo o 
zamítnutí povolení. V případě zamítnutí 
povolení k uvedení tohoto biocidního 
přípravku na trh se tento biocidní 
přípravek musí přestat uvádět na trh do
šesti měsíců od takového rozhodnutí.
Materiály určené pro styk s potravinami, 
které byly na trhu ke dni [Úř. věst.:  vložte 
datum uvedené v čl. 85 prvním 
pododstavci] a v jejichž případě nebyla 
předložena žádost v souladu s odstavcem 
1, mohou být nadále uváděny na trh až do 
uplynutí lhůty šesti měsíců od data 
uvedeného v odstavci 1.
2. Zneškodňování, skladování a používání 
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stávajících zásob biocidních přípravků, 
které příslušný orgán nebo Komise 
nepovolily pro příslušné použití, je 
povoleno do uplynutí lhůty dvanácti 
měsíců od data rozhodnutí uvedeného v 
odst. 1 druhém pododstavci nebo do 
uplynutí lhůty dvanácti měsíců od data 
uvedeného v odst. 1 třetím pododstavci 
podle toho, která z těchto okolností 
nastane později.

Or.fr

Odůvodnění

Materiály určené pro styk s potravinami již upravuje nařízení (ES) č. 1935/2004. Toto 
nařízení možná nepokrývá všechny aspekty hodnocení těchto materiálů a jejich použití, nová 
omezení musí být nicméně provedena prostřednictvím revize právních předpisů týkajících se 
materiálů určených pro styk s potravinami a nařízení „biocidní přípravky“, aby nedocházelo 
k duplicitě v předpisech a hodnoceních.

Pozměňovací návrh 476
Julie Girling

Návrh nařízení
Článek 82 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 82
Přechodná opatření týkající se materiálů 
určených pro styk s potravinami

vypouští se

1. Žádosti o povolení biocidních 
přípravků, které patří k materiálům 
určeným pro styk s potravinami a které 
byly na trhu ke dni [Úř. věst.: vložte 
datum uvedené v čl. 85 prvním 
pododstavci], se předkládají nejpozději do 
1. ledna 2017.
Materiály určené pro styk s potravinami, 
které byly na trhu ke dni [Úř. věst.: vložte 
datum uvedené v čl. 85 prvním 
pododstavci] a v jejichž případě byla 
předložena žádost v souladu s odstavcem 
1, mohou být nadále uváděny na trh až do 
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data rozhodnutí o udělení povolení nebo o 
zamítnutí povolení. V případě zamítnutí 
povolení k uvedení tohoto biocidního 
přípravku na trh se tento biocidní 
přípravek musí přestat uvádět na trh do 
šesti měsíců od takového rozhodnutí.
Materiály určené pro styk s potravinami, 
které byly na trhu ke dni [Úř. věst.: vložte 
datum uvedené v čl. 85 prvním 
pododstavci] a v jejichž případě nebyla 
předložena žádost v souladu 
s odstavcem 1, mohou být nadále uváděny 
na trh až do uplynutí lhůty šesti měsíců od 
data uvedeného v odstavci 1.
2. Zneškodňování, skladování a používání 
stávajících zásob biocidních přípravků, 
které příslušný orgán nebo Komise 
nepovolily pro příslušné použití, je 
povoleno do uplynutí lhůty dvanácti 
měsíců od data rozhodnutí uvedeného 
v odst. 1 druhém pododstavci nebo do 
uplynutí lhůty dvanácti měsíců od data 
uvedeného v odst. 1 třetím pododstavci 
podle toho, která z těchto okolností 
nastane později.

Or.en

Odůvodnění

Materiály určené pro styk s potravinami by neměly spadat do působnosti tohoto návrhu, 
protože by to mohlo způsobit duplicitu právní úpravy a posuzování. Materiály určené pro styk 
s potravinami jsou již upraveny v rámcovém nařízení o materiálech určených pro styk 
s potravinami (ES) č. 1935/2004. Pokud by mělo dojít k jakýmkoliv změnám předpisů 
upravujících oblast materiálů určených pro styk s potravinami, měly by být provedeny revizí 
právních předpisů v oblasti styku s potravinami, nikoliv rozšířením působnosti nařízení o 
biocidních přípravcích.


