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Pozměňovací návrh 227
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Žádost o povolení podává osoba 
odpovědná za uvedení biocidního 
přípravku na trh v konkrétním členském 
státě či ve Společenství nebo osoba 
jednající jejím jménem.

2. Žádost o povolení podává osoba 
odpovědná za prvotní uvedení biocidního 
přípravku na trh v konkrétním členském 
státě či ve Společenství nebo osoba 
jednající jejím jménem.

Or.de

Odůvodnění

Přizpůsobení pozměňovacímu návrhu téhož autora k čl. 3 odst. 1 písm. i).  Stejně jako 
v nařízení REACH by„uvedením na trh“ mělo být rozuměno nikoli pouze „první dodání“, 
nýbrž „jakékoli dodání“ tak, aby bylo zajištěno, že předpisy pro ochranu zdraví a životního 
prostředí budou platné v každé fázi.
Žádost o povolení je samozřejmě nezbytná pouze pro prvotní uvedení na trh.

Pozměňovací návrh 228
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Žádost o povolení podává osoba 
odpovědná za uvedení biocidního 
přípravku na trh v konkrétním členském 
státě či ve Společenství nebo osoba 
jednající jejím jménem.

2. Žádost o povolení podává osoba, která 
je držitelem povolení, nebo osoba jednající 
jejím jménem. Tato osoba nemusí být 
nezbytně odpovědná za uvedení biocidního 
přípravku na trh v konkrétním členském 
státě či ve Společenství.

Or.it

Pozměňovací návrh 229
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Žádost o povolení podává osoba 
odpovědná za uvedení biocidního 
přípravku na trh v konkrétním členském 
státě či ve Společenství nebo osoba 
jednající jejím jménem.

2. Žádost o povolení podává osoba, která 
bude držitelem povolení, nebo osoba 
jednající jejím jménem. Tato osoba 
nemusí být nezbytně odpovědná za 
uvedení biocidního přípravku na trh 
v konkrétním členském státě či ve 
Společenství.

Or.fr

Odůvodnění

Osoba odpovědná za uvedení povolených přípravků na trh není vždy totožná s držitelem 
povolení. V tomto odvětví se vyžaduje, aby zásobovací řetězec byl v tomto ohledu pružný. V 
nařízení by mělo být jasně specifikováno, že v případě žádosti o povolení pro rámcové složení 
musí být předložena pouze jediná žádost o povolení, která zahrnuje všechny přípravky, které 
mají být do tohoto rámcového složení zahrnuty. 

Pozměňovací návrh 230
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Žádost o povolení podává osoba 
odpovědná za uvedení biocidního 
přípravku na trh v konkrétním členském 
státě či ve Společenství nebo osoba 
jednající jejím jménem.

2. Žádost o povolení podává osoba, která 
bude držitelem povolení, nebo osoba 
jednající jejím jménem. Tato osoba 
nemusí být nezbytně odpovědná za 
uvedení biocidního přípravku na trh 
v konkrétním členském státě či ve 
Společenství.

Or.en

Odůvodnění

V tomto odvětví je nezbytné, aby zásobovací řetězec byl pružnější. Je vlastně běžnou praxí, že 
za dovoz a uvedení přípravku na trh v jedné zemi odpovídá distributor, který není držitelem 
povolení, nebo v případě nadnárodních společností je za uvedení přípravku na trh ve vlastní 
zemi odpovědná každá jednotlivá sesterská společnost. Ustanovení, podle kterého držitel 
povolení a osoba odpovědná za uvedení přípravku na trh musí být tatáž osoba, by vytvořilo 
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velmi přísný a nepraktický rámec pro činnost v tomto odvětví.

Pozměňovací návrh 231
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 15. – odst. 2 – pododstavec 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Žadatel může pro skupinu přípravků, pro 
něž si přeje získat povolení na základě 
rámcového složení, předložit jedinou 
žádost o povolení.

Or.en

Odůvodnění

V tomto odvětví je nezbytné, aby zásobovací řetězec byl v tomto ohledu pružný. Text by měl 
explicitně stanovit, že v případě, že by žadatel chtěl získat povolení udělené pro rámcové 
složení, musí předložit jedinou žádost zahrnující všechny přípravky, které mají být součástí 
rámce. V textu se nyní takovéto upřesnění neobjevuje. 

Pozměňovací návrh 232
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 15. – odst. 2 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Žadatel může pro skupinu přípravků, pro 
něž si přeje v souvislosti s rámcovým 
složením získat povolení, předložit jedinou 
žádost o povolení.

Or.fr

Odůvodnění

Osoba odpovědná za uvádění povolených přípravků na trh není vždy totožná s držitelem 
povolení. V tomto odvětví je nezbytné, aby zásobovací řetězec byl v tomto ohledu pružný. V 
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nařízení by mělo být jasně specifikováno, že v případě žádosti o povolení pro rámcové složení 
musí být předložena pouze jediná žádost o povolení, která zahrnuje všechny přípravky, které 
mají být do tohoto rámcového složení zahrnuty. 

Pozměňovací návrh 233
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 15. – odst. 5 – pododstavec 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prostřednictvím rámcové směrnice pro 
činnost Společenství budou přijata 
a provedena závazná opatření za účelem 
dosažení udržitelného odborného 
používání biocidních přípravků, včetně 
zavedení vnitrostátních akčních plánů, 
integrované ochrany rostlin, opatření ke 
snížení rizika a podpory alternativ.
Dva roky od přijetí tohoto nařízení 
předloží Komise návrh Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or.en

Pozměňovací návrh 234
Christa Klaß

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 5 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Nemá- li dojít k zamoření škodlivými 
organismy, je třeba přijmout vhodná 
odrazující opatření, s jejichž pomocí dojde 
k odstranění nebo odpuzení těchto 
organismů. Kromě toho musí být učiněna 
další preventivní opatření, jako např. 
vhodné skladování zboží, dodržování 
hygienických norem a okamžitá likvidace 
odpadu. Další kroky by měly být 
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podniknuty pouze v případě, že tato 
opatření budou neúčinná.  Biocidní 
přípravky, které pro člověka, zvířata a 
životní prostředí představují nízké riziko, 
by vždy měly být používány přednostně. 
Biocidní přípravky, které jsou určeny ke 
zranění, zabití nebo zneškodnění zvířat, 
která jsou schopna vnímat bolest a strach, 
by měly být použity pouze v krajním 
případě.

Or.en

Odůvodnění

Článek 15 by měl být rozšířen o nový odstavec 1 tak, aby obsahoval ustanovení o udržitelném 
používání biocidních přípravků. 

Pozměňovací návrh 235
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – písm. b – bod i 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) je dostatečně účinný; i) je nezbytný a dostatečně účinný;

Or.en

Odůvodnění

Zajišťuje odpovídající ochranu životního prostředí a lidského zdraví. Je nezbytné dodržovat 
všechny příslušné standardy Společenství na ochranu životního prostředí. To zajišťuje rovněž 
směrnice 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh. Kromě toho je třeba přihlížet k 
ochraně zranitelných skupin, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 1107/2009 týkajícím se 
přípravků na ochranu rostlin, a k účinkům kombinací látek. 

Pozměňovací návrh 236
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – písm. b – bod ii 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) nemá nepřijatelné účinky na cílové 
organismy, jako je zejména nepřijatelná 
rezistence nebo křížová rezistence nebo 
zbytečné utrpení a bolest obratlovců;

ii) nemá skutečné nebo možné účinky na 
cílové organismy, jako je zejména 
nepřijatelná rezistence nebo křížová 
rezistence nebo zbytečné utrpení a bolest 
obratlovců;

Or.en

Odůvodnění

Zajišťuje odpovídající ochranu životního prostředí a lidského zdraví. Je nezbytné dodržovat 
všechny příslušné standardy Společenství na ochranu životního prostředí. To zajišťuje rovněž 
směrnice 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh. Kromě toho je třeba přihlížet k 
ochraně zranitelných skupin, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 1107/2009 týkajícím se 
přípravků na ochranu rostlin, a k účinkům kombinací látek. 

Pozměňovací návrh 237
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – písm. b – bod iii 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) nemá sám o sobě ani v důsledku svých 
reziduí přímo nebo nepřímo nepřijatelné 
účinky na zdraví člověka nebo zvířat;

iii) nemá sám o sobě ani v důsledku svých 
reziduí žádný bezprostřední ani zpožděný 
škodlivý účinek na lidské zdraví, a to ani 
na zdraví zranitelných skupin, nebo zdraví
zvířat, ať už přímo či prostřednictvím 
pitné vody (s ohledem na látky, které 
vznikají při úpravě vody), potravin, krmiv 
či ovzduší, nebo následky na pracovišti 
nebo prostřednictvím jiných nepřímých 
účinků, přičemž se vezmou v úvahu 
známé kumulativní a synergické účinky, 
jsou-li pro jejich posouzení k dispozici 
vědecké metody schválené agenturou, ani 
na podzemní vody;

Or.en
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Odůvodnění

Není přijatelné používat pojem „nepřijatelné“ účinky v souvislosti se zdravím lidí. V kontextu 
povolení přípravků na ochranu rostlin byl pojem „nepřijatelný“ použit pouze v souvislosti 
s účinky na životní prostředí. V tomto případě by mělo být použito znění uvedené v nařízení 
o přípravcích na ochranu rostlin, a to tím spíše, že zahrnuje také kumulativní a synergické 
účinky. 

Pozměňovací návrh 238
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – písm. b – bod iii 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) nemá sám o sobě ani v důsledku svých 
reziduí přímo nebo nepřímo nepřijatelné
účinky na zdraví člověka nebo zvířat;

iii) nemá sám o sobě ani v důsledku svých 
metabolitů a reziduí přímo nebo nepřímo 
skutečné nebo možné nepříznivé účinky na 
zdraví lidí, zejména zdraví zranitelných 
skupin, nebo zvířat;

Or.en

Odůvodnění

Zajišťuje odpovídající ochranu životního prostředí a lidského zdraví. Je nezbytné dodržovat 
všechny příslušné standardy Společenství na ochranu životního prostředí. To zajišťuje rovněž 
směrnice 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh. Kromě toho je třeba přihlížet k 
ochraně zranitelných skupin, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 1107/2009 týkajícím se 
přípravků na ochranu rostlin, a k účinkům kombinací látek. 

Pozměňovací návrh 239
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – písm. b – bod iii 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) nemá sám o sobě ani v důsledku svých 
reziduí přímo nebo nepřímo nepřijatelné 
účinky na zdraví člověka nebo zvířat;

iii) nemá sám o sobě ani v důsledku svých 
reziduí přímo nebo nepřímo bezprostřední 
ani zpožděné nepřijatelné účinky na zdraví 
člověka nebo zvířat, přičemž v úvahu se 
berou i zranitelné skupiny;
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Or.en

Pozměňovací návrh 240
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – písm. b – bod iv – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) nemá sám o sobě ani v důsledku svých 
reziduí nepřijatelné účinky na životní 
prostředí, zvláště s ohledem na:

iv) nemá sám o sobě ani v důsledku svých 
reziduí skutečné nebo možné nepříznivé
účinky na životní prostředí, zvláště s 
ohledem na:

Or.en

Odůvodnění

Zajišťuje odpovídající ochranu životního prostředí a lidského zdraví. Je nezbytné dodržovat 
všechny příslušné standardy Společenství na ochranu životního prostředí. To zajišťuje rovněž 
směrnice 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh. Kromě toho je třeba přihlížet k 
ochraně zranitelných skupin, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 1107/2009 týkajícím se 
přípravků na ochranu rostlin, a k účinkům kombinací látek. 

Pozměňovací návrh 241
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – písm. b – bod iv – odrážka 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– svůj rozpad a distribuci v životním 
prostředí;

– svůj rozpad a distribuci v životním 
prostředí, včetně distribuce na velké 
vzdálenosti;

Or.en

Odůvodnění

Zajišťuje odpovídající ochranu životního prostředí a lidského zdraví. Je nezbytné dodržovat 
všechny příslušné standardy Společenství na ochranu životního prostředí. To zajišťuje rovněž 
směrnice 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh. Kromě toho je třeba přihlížet k 
ochraně zranitelných skupin, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 1107/2009 týkajícím se 
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přípravků na ochranu rostlin, a k účinkům kombinací látek. 

Pozměňovací návrh 242
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – písm. b – bod iv – odrážka 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– kontaminaci povrchových vod (včetně 
ústí řek a mořské vody), podzemních vod a 
pitné vody, ovzduší a půdy;

– kontaminaci povrchových vod (včetně 
ústí řek a mořské vody), podzemních vod a 
pitné vody, ovzduší a půdy, přičemž 
v úvahu se vezmou i místa vzdálená od 
místa použití v souvislosti 
s environmentálním přenosem na velkou 
vzdálenost;

Or.en

Odůvodnění

Uvedení  v soulad s přijatým zněním nařízení o přípravcích na ochranu rostlin. 

Pozměňovací návrh 243
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podle příslušných požadavků uvedených 
v přílohách II a III je možné stanovit 
povahu, množství a technickou 
rovnocennost účinných látek v biocidním 
přípravku a případně všech toxikologicky 
nebo ekotoxikologicky závažných nečistot 
a látek jiných než účinných a dále jeho 
reziduí s toxikologickou nebo 
environmentální závažností, která z 
povolovaných použití vyplývají;

c) podle příslušných požadavků uvedených 
v přílohách II a III by měla být stanovena
povaha, množství a technická
rovnocennost účinných látek v biocidním 
přípravku a případně všech toxikologicky 
nebo ekotoxikologicky závažných nečistot 
a látek jiných než účinných a dále jeho 
metabolitů a reziduí s toxikologickou nebo 
environmentální závažností, která z 
povolovaných použití vyplývají;

Or.en
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Pozměňovací návrh 244
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) všechny běžné podmínky, za kterých 
může být biocidní přípravek používán;

a) všechny běžné podmínky či další reálné 
scénáře jako nehody, za kterých může být 
biocidní přípravek používán;

Or.en

Odůvodnění

Zajišťuje odpovídající ochranu životního prostředí a lidského zdraví. Je nezbytné dodržovat 
všechny příslušné standardy Společenství na ochranu životního prostředí. To zajišťuje rovněž 
směrnice 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh. Kromě toho je třeba přihlížet k 
ochraně zranitelných skupin, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 1107/2009 týkajícím se 
přípravků na ochranu rostlin, a k účinkům kombinací látek. 

Pozměňovací návrh 245
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 – písm. c a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) kumulativní a synergické účinky.

Or.en

Odůvodnění

Zajišťuje odpovídající ochranu životního prostředí a lidského zdraví. Je nezbytné dodržovat 
všechny příslušné standardy Společenství na ochranu životního prostředí. To zajišťuje rovněž 
směrnice 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh. Kromě toho je třeba přihlížet k 
ochraně zranitelných skupin, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 1107/2009 týkajícím se 
přípravků na ochranu rostlin, a k účinkům kombinací látek. 
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Pozměňovací návrh 246
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Povolení, kterým se na trh uvádí 
biocidní přípravek s nízkým rizikem, musí 
splňovat požadavky stanovené v odst. 1 
písm. b), c) a d).

3. Povolení, kterým se na trh uvádí 
biocidní přípravek s nízkým rizikem, může 
být uděleno, pouze pokud jsou účinné 
látky ohodnoceny jako nízkorizikové a 
jsou obsaženy v příloze I (nebo v 
samostatné příloze) v souladu s články 4 a 
5. Povolení musí dále splňovat požadavky 
stanovené v odst. 1 písm. a), b), c) a d).

Or.en

Odůvodnění

Návrh Komise nezaručuje na úrovni EU žádný typ hodnocení účinných látek s nízkým rizikem. 
Není vůbec jasné, jaké účinné látky mohou přípravky s nízkým rizikem obsahovat. Aby 
přípravek mohl být kategorizován jako nízkorizikový, je zásadní mít informace o tom, co 
obsahuje. Účinné látky přípravků s nízkým rizikem by tedy měly minimálně být hodnoceny na 
úrovni EU a začleněny do přílohy I tak, aby tyto přípravky byly uznány za nizkorizikové. 

Pozměňovací návrh 247
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 5 – písm. b a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) předpokládá se, že má vlastnosti 
vyvolávající narušení endokrinní činnosti.

Or.en

Odůvodnění

Tyto přípravky by kvůli ohrožení zdraví neměly být dostupné široké veřejnosti. 
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Pozměňovací návrh 248
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 5 – písm. b a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) neurotoxické nebo imunotoxické 
účinky z hlediska vývoje.

Or.en

Pozměňovací návrh 249
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Biocidní přípravek se považuje za 
biocidní přípravek s nízkým rizikem, jsou-
li splněny obě tyto podmínky:

1. Biocidní přípravek se považuje za 
biocidní přípravek s nízkým rizikem, 
pokud účinné látky v něm obsažené jsou 
zařazeny do přílohy I a jsou-li splněny obě 
tyto podmínky:

Or.en

Odůvodnění

Návrh Komise nezaručuje na úrovni EU žádný typ hodnocení účinných látek s nízkým rizikem. 
Není vůbec jasné jaké účinné látky mohou přípravky s nízkým rizikem obsahovat. Aby 
přípravek mohl být kategorizován jako nízkorizikový, je zásadní mít informace o tom, co 
obsahuje. Účinné látky přípravků s nízkým rizikem by tedy měly minimálně být hodnoceny na 
úrovni EU a začleněny do přílohy I tak, aby tyto přípravky byly uznány za nizkorizikové. 

Pozměňovací návrh 250
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Biocidní přípravek se považuje za 
biocidní přípravek s nízkým rizikem, jsou-
li splněny obě tyto podmínky:

1. Biocidní přípravek se považuje za 
biocidní přípravek s nízkým rizikem, jsou-
li splněny obě tyto podmínky nebo jedna z 
nich:

Or.en

Pozměňovací návrh 251
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) kumulativní účinky účinných 
i neúčinných látek jsou brány v úvahu 
a vymezeny jako nízkorizikové.

Or.en

Pozměňovací návrh 252
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – pododstavec 2 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Biocidní přípravek se však nepovažuje za
biocidní přípravek s nízkým rizikem, je-li 
splněna alespoň jedna z těchto podmínek:

Zvláštní opatření zajišťující udržitelné 
použití a příslušné technologie sloužící ke 
kontrole použití jsou však nezbytné,
splňuje-li biocidní přípravek alespoň dvě z 
těchto podmínek:

Or.en
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Pozměňovací návrh 253
Rovana Plumb

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) obsahuje jednu nebo více účinných 
látek, které splňují kritéria pro látky 
perzistentní, bioakumulativní a toxické 
(PBT) nebo vysoce perzistentní a vysoce 
bioakumulativní (vPvB) v souladu s 
přílohou XIII nařízení (ES) č. 1907/2006;

a) uvolňuje jednu anebo více chemických 
látek při běžném použití nebo obsahuje 
jednu nebo více účinných látek, které 
splňují kritéria pro látky perzistentní, 
bioakumulativní a toxické (PBT) nebo 
vysoce perzistentní a vysoce 
bioakumulativní (vPvB) v souladu s 
přílohou XIII nařízení (ES) č. 1907/2006;

Or.en

Odůvodnění

Navrhuji upravit znění tak, aby bylo přesnější. 

Pozměňovací návrh 254
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) obsahuje jednu nebo více účinných
látek, které splňují kritéria pro látky 
perzistentní, bioakumulativní a toxické 
(PBT) nebo vysoce perzistentní a vysoce 
bioakumulativní (vPvB) v souladu s 
přílohou XIII nařízení (ES) č. 1907/2006;

a) obsahuje jednu nebo více látek, které 
splňují kritéria pro perzistentní organické 
znečišťující látky a látky perzistentní, 
bioakumulativní a toxické (PBT, vP) nebo 
vysoce perzistentní a vysoce 
bioakumulativní (vPvB) v souladu s 
přílohou XIII nařízení (ES) č. 1907/2006;

Or.en
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Pozměňovací návrh 255
Rovana Plumb

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) obsahuje jednu nebo více účinných látek 
kvalifikovaných jako látky vyvolávající 
narušení endokrinní činnosti;

b) uvolňuje jednu anebo více chemických 
látek při běžném použití, nebo obsahuje 
jednu nebo více účinných látek 
kvalifikovaných jako látky vyvolávající 
narušení endokrinní činnosti;

Or.en

Odůvodnění

Navrhuji upravit znění tak, aby bylo přesnější. 

Pozměňovací návrh 256
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) obsahuje jednu nebo více účinných 
látek kvalifikovaných jako látky 
vyvolávající narušení endokrinní činnosti;

b) obsahuje jakoukoli látku
kvalifikovanou jako látka vyvolávající 
narušení endokrinní činnosti;

Or.en

Pozměňovací návrh 257
Rovana Plumb

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) obsahuje jednu nebo více účinných 
látek, které byly v souladu s nařízením 

c) uvolňuje jednu anebo více chemických 
látek při běžném použití nebo obsahuje 
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(ES) č. 1272/2008 klasifikovány jako jedna 
z těchto látek nebo splňují kritéria pro tuto 
klasifikaci:

jednu nebo více účinných látek, které byly 
v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 
klasifikovány jako jedna z těchto látek 
nebo splňují kritéria pro tuto klasifikaci:

Or.en

Odůvodnění

Navrhuji upravit znění tak, aby bylo přesnější. 

Pozměňovací návrh 258
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) obsahuje jednu nebo více účinných 
látek, které byly v souladu s nařízením 
(ES) č. 1272/2008 klasifikovány jako jedna 
z těchto látek nebo splňují kritéria pro tuto 
klasifikaci:

c) obsahuje jednu nebo více účinných 
látek, které představují látky vzbuzující 
obavy a které byly v souladu s nařízením 
(ES) č. 1272/2008 klasifikovány jako jedna 
z těchto látek nebo splňují kritéria pro tuto 
klasifikaci:

Or.en

Odůvodnění

Definice v souladu s nařízením o přípravcích na ochranu rostlin, které stanoví, že přípravky 
s nízkým rizikem nesmí obsahovat žádnou látku vzbuzující obavy (čl. 47 odst. 1 písm. b). 

Pozměňovací návrh 259
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c – bod vi a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

via) výbušná;

Or.en
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Odůvodnění

Musí být zajištěno, aby biocidní přípravky s nízkým rizikem nebyly nebezpečné. 

Pozměňovací návrh 260
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c – bod vi a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

via) leptavá;

Or.en

Pozměňovací návrh 261
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c – bod vi b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vib)leptavá;

Or.en

Odůvodnění

Musí být zajištěno, aby biocidní přípravky s nízkým rizikem nebyly nebezpečné. 

Pozměňovací návrh 262
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c – bod vi c (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vic) velmi toxická nebo toxická.

Or.en
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Odůvodnění

Musí být zajištěno, aby biocidní přípravky s nízkým rizikem nebyly nebezpečné. 

Pozměňovací návrh 263
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) obsahující nanomateriály.

Or.en

Odůvodnění

Biocidní přípravky obsahující nanomateriály nelze při současné úrovni znalostí klasifikovat 
jako nízkorizikové. 

Pozměňovací návrh 264
Esther De Lange

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c a - c c (nová) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) přípravek je výbušný;
cb) přípravek je vysoce hořlavý;
cc) přípravek je samovznětlivý při teplotě 
použití.

Or.en

Pozměňovací návrh 265
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c a (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) přípravek je nebo má být zařazen do 
jakékoli kategorie podle nařízení (ES) č. 
1272/2008;

Or.en

Pozměňovací návrh 266
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c b (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) obsahuje jakékoli látky vzbuzující 
obavy.

Or.en

Pozměňovací návrh 267
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Žadatel o povolení příslušným 
orgánům za výše uvedených okolností 
poskytne:
i) konkrétní informace o místu prodeje,
ii) konkrétní doporučení a/nebo 
ustanovení o použití ochranných 
prostředků,
iii) příručku o rizicích, výhodách 
a zodpovědném používání přípravku,
iv) výroční zprávu o nehodách, pokud 
k nim došlo.
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Or.en

Odůvodnění

O vhodnosti účinné látky pro přípravky s nízkým rizikem by se nemělo rozhodovat pouze na 
základě jejích vnitřních charakteristik, neboť rizika mohou vyplývat spíše z expozice tomuto 
přípravku než z nebezpečných vlastností jeho účinné látky. Vzhledem k tomu, že některé 
biocidní přípravky mohou používat neodborníci, je důležité zaručit bezpečnost těchto 
přípravků pomocí lepší informovanosti a opatření zajišťujících jejich správné používání. Dále 
je důležité podporovat výrobce v tom, aby svůj výzkum a inovace zaměřovali na vyvíjení 
přípravků s nízkým rizikem. 

Pozměňovací návrh 268
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž je dotčen odstavec 1, biocidní 
přípravek se považuje za biocidní 
přípravek s nízkým rizikem, pokud jsou 
účinné látky v tomto biocidním přípravku 
obsaženy tak, že za běžných podmínek 
použití dochází jen k zanedbatelné 
expozici, a pokud se s přípravkem během 
všech ostatních fází jeho životního cyklu 
manipuluje za přísně kontrolovaných 
podmínek.

vypouští se

Or.en

Odůvodnění

Přípravek nemůže být zařazen do kategorie přípravků s nízkým rizikem, pokud nesplňuje 
kritéria stanovená ve výše uvedených článcích. 

Pozměňovací návrh 269
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž je dotčen odstavec 1, biocidní 
přípravek se považuje za biocidní 
přípravek s nízkým rizikem, pokud jsou 
účinné látky v tomto biocidním přípravku 
obsaženy tak, že za běžných podmínek 
použití dochází jen k zanedbatelné 
expozici, a pokud se s přípravkem během 
všech ostatních fází jeho životního cyklu 
manipuluje za přísně kontrolovaných 
podmínek.

vypouští se

Or.en

Odůvodnění

Pojem „zanedbatelný“, tak jak je vymezen, je příliš nejasný na to, aby byl součástí 
příslušných kritérií pro podporu ochrany lidského zdraví a životního prostředí. 

Pozměňovací návrh 270
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž je dotčen odstavec 1, biocidní 
přípravek se považuje za biocidní 
přípravek s nízkým rizikem, pokud jsou 
účinné látky v tomto biocidním přípravku 
obsaženy tak, že za běžných podmínek 
použití dochází jen k zanedbatelné 
expozici, a pokud se s přípravkem během 
všech ostatních fází jeho životního cyklu 
manipuluje za přísně kontrolovaných 
podmínek.

2. Aniž je dotčen odstavec 1, biocidní 
přípravek se považuje za biocidní 
přípravek s nízkým rizikem, pokud jsou 
účinné látky v tomto biocidním přípravku 
obsaženy tak, že za běžných podmínek 
použití dochází jen k zanedbatelné 
expozici, tj. přípravek se používá v 
uzavřených systémech nebo v jiných 
podmínkách, které vylučují kontakt 
s člověkem, a rezidua účinné látky 
nepřekročí mez detekce, a pokud se s 
přípravkem během všech ostatních fází 
jeho životního cyklu manipuluje za přísně 
kontrolovaných podmínek.

Or.en
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Pozměňovací návrh 271
Esther De Lange

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž je dotčen odstavec 1, biocidní 
přípravek se považuje za biocidní 
přípravek s nízkým rizikem, pokud jsou 
účinné látky v tomto biocidním přípravku 
obsaženy tak, že za běžných podmínek 
použití dochází jen k zanedbatelné 
expozici, a pokud se s přípravkem během 
všech ostatních fází jeho životního cyklu 
manipuluje za přísně kontrolovaných 
podmínek.

2. Aniž je dotčen odstavec 1, biocidní 
přípravek se považuje za biocidní 
přípravek s nízkým rizikem, pokud jsou 
účinné látky v tomto biocidním přípravku 
obsaženy tak, že za běžných podmínek 
použití dochází jen k zanedbatelné 
expozici, a pokud se s přípravkem během 
všech ostatních fází jeho životního cyklu 
manipuluje za přísně kontrolovaných 
podmínek a pokud rizika uvedená v čl. 17 
odst. 1 písm. d) mohou být zmírněna 
správným použitím přípravku.

Or.en

Pozměňovací návrh 272
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž je dotčen odstavec 1, biocidní 
přípravek se považuje za biocidní 
přípravek s nízkým rizikem, pokud jsou 
účinné látky v tomto biocidním přípravku 
obsaženy tak, že za běžných podmínek 
použití dochází jen k zanedbatelné 
expozici, a pokud se s přípravkem během 
všech ostatních fází jeho životního cyklu 
manipuluje za přísně kontrolovaných 
podmínek.

2. Aniž je dotčen odstavec 1, biocidní 
přípravek se považuje za biocidní 
přípravek s nízkým rizikem, pokud jsou 
účinné látky v tomto biocidním přípravku 
obsaženy tak, že za předepsaných
podmínek použití dochází jen k 
zanedbatelné nebo řízené expozici 
prostřednictvím opatření zajišťujících 
udržitelné použití, a pokud se s přípravkem 
během všech ostatních fází jeho životního 
cyklu manipuluje za přísně kontrolovaných 
podmínek.
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Or.en

Odůvodnění

O vhodnosti účinné látky pro přípravky s nízkým rizikem by se nemělo rozhodovat pouze na 
základě jejích vnitřních charakteristik, neboť rizika mohou vyplývat spíše z expozice tomuto 
přípravku než z nebezpečných vlastností jeho účinné látky. Vzhledem k tomu, že některé 
biocidní přípravky mohou používat neodborníci, je důležité zaručit bezpečnost těchto 
přípravků pomocí lepší informovanosti a opatření zajišťujících jejich správné používání. Dále 
je důležité podporovat výrobce v tom, aby svůj výzkum a inovace zaměřovali na vyvíjení 
přípravků s nízkým rizikem. 

Pozměňovací návrh 273
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) u jiných biocidních přípravků než u 
biocidních přípravků s nízkým rizikem
dokumentaci nebo potvrzení o přístupu k 
dokumentaci splňující požadavky 
stanovené v příloze II pro každou účinnou 
látku v biocidním přípravku;

c) dokumentaci nebo potvrzení o přístupu k 
dokumentaci splňující požadavky 
stanovené v příloze II pro každou účinnou 
látku v biocidním přípravku

Or.en

Odůvodnění

Při hodnocení látek a přípravků s nízkým rizikem je nutno vycházet z dostatečného množství 
údajů. 

Pozměňovací návrh 274
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 – písm. d 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) u biocidních přípravků s nízkým rizikem 
všechny příslušné informace dokládající 
závěr, že daný biocidní přípravek je třeba 

d) u biocidních přípravků s nízkým rizikem 
dokumentaci nebo potvrzení o přístupu 
k dokumentaci biocidního přípravku 
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považovat za biocidní přípravek s nízkým 
rizikem.

splňující požadavky stanovené v příloze 
III;

Or.en

Odůvodnění

K hodnocení toho, zda účinná látka nebo přípravek představují nízké riziko, je nezbytné mít 
dostatečné množství údajů. 

Pozměňovací návrh 275
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Přijímající příslušný orgán může 
požadovat, aby žádosti o vnitrostátní 
povolení byly předkládány v jednom nebo 
více úředních jazycích členského státu, ve 
kterém se tento příslušný orgán nachází.

3. Přijímající příslušný orgán může 
požadovat, aby žádosti podávané výhradně 
za účelem získání vnitrostátního povolení 
byly předkládány v jednom nebo více 
úředních jazycích členského státu, ve 
kterém se tento příslušný orgán nachází.

Žádosti o vnitrostátní povolení, které 
zahrnují postup vzájemného uznávání, 
mohou být příslušnému orgánu 
předloženy v angličtině, včetně 
dokumentů uvedených v odstavci 1.

Or.en

Odůvodnění

Je velice důležité, aby přijímací příslušný orgán uznával v případě žádostí zahrnujících 
následné postupy vzájemného uznávání žádost a všechny související dokumenty psané 
anglicky. Velmi významně se tím ušetří za časově náročné a nákladné překlady stejné 
dokumentace do několika evropských jazyků. 

Pozměňovací návrh 276
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1  
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž je dotčen článek 18, žadatel 
nemusí poskytovat údaje požadované 
podle uvedeného článku, platí-li některá z 
těchto podmínek:

vypouští se

a) informace nejsou nutné vzhledem k 
expozici spojené s navrhovanými způsoby 
použití;
b) informace není z vědeckého hlediska 
třeba poskytnout;
c) informace není z technického hlediska 
možné poskytnout.

Or.en

Pozměňovací návrh 277
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Žadatel může navrhnout úpravu údajů 
požadovaných podle článku 18 v souladu 
s přílohou IV. V žádosti se jasně uvede 
odůvodnění navrhovaných úprav 
požadavků na údaje s odkazem na 
příslušná pravidla v příloze IV.

vypouští se

Or.en

Pozměňovací návrh 278
Christa Klaß

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise přijme opatření určená ke 3. Komise prostřednictvím aktů v 



PE439.904v02-00 28/56 AM\811561CS.doc

CS

stanovení kritérií pro vymezení 
přiměřeného odůvodnění úpravy údajů 
požadovaných podle článku 18 na základě 
podmínky uvedené v odst. 1 písm. a).

přenesené pravomoci v souladu s článkem 
71 a s výhradou podmínek stanovených 
v článcích 71b a 71c přijme kritéria pro 
vymezení přiměřeného odůvodnění úpravy 
údajů požadovaných podle článku 18 na 
základě podmínky uvedené v odst. 1 písm. 
a).

Or.en

Odůvodnění

V zájmu uvedení postupu pro projednávání ve výborech v soulad s novým systémem aktů v 
přenesené pravomoci podle článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie. 

Pozměňovací návrh 279
Christa Klaß

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 – 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

V zájmu uvedení postupu pro projednávání ve výborech v soulad s novým systémem aktů v 
přenesené pravomoci podle článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie. 

Pozměňovací návrh 280
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – písm. o a (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

oa) analytické metody včetně výtěžnosti a 
mezí stanovitelnosti toxikologicky a 
ekotoxikologicky závažných složek 
biocidního přípravku a/nebo jeho reziduí.

Or.en

Pozměňovací návrh 281
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V případě rámcového složení bude 
biocidním přípravkům, které patří 
k tomuto rámcovému složení, přiděleno 
jediné číslo povolení.

Or.en

Odůvodnění

Je třeba vložit nový odstavec, který stanoví, že v případě povoleného rámcového složení bude 
všem přípravkům, které patří k tomuto rámcovému složení, přiděleno jediné číslo povolení. 
Z návrhu nařízení toto není zatím jasné. 

Pozměňovací návrh 282
Catherine Soullie, Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 3 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) povolenou změnu složení tohoto 
referenčního biocidního přípravku 
vyjádřenou jako procentuální obsah látek
jiných než účinných obsažených 
v biocidních přípravcích, jež jsou 
považovány za přípravky patřící k 

b) povolenou změnu složení tohoto 
referenčního biocidního přípravku 
vyjádřenou jako snížení procentuálního 
obsahu účinných látek a/nebo jako změna 
v procentuálním obsahu jiných než 
účinných látek obsažených v biocidních 
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uvedenému rámcovému složení; přípravcích, jež jsou považovány za 
přípravky patřící k uvedenému rámcovému 
složení;

Or.fr

Odůvodnění

Odstavec 3b by měl být plně v souladu s čl. 16 odst. 6 („v případě rámcového složení lze 
povolit snížení procentuálního obsahu účinné látky v referenčním biocidním přípravku“). 
Tato možnost by tedy v obsahu povolení měla být zohledněna. 

Pozměňovací návrh 283
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 3 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) povolenou změnu složení tohoto 
referenčního biocidního přípravku 
vyjádřenou jako procentuální obsah látek 
jiných než účinných obsažených 
v biocidních přípravcích, jež jsou 
považovány za přípravky patřící k 
uvedenému rámcovému složení;

b) povolenou změnu složení tohoto 
referenčního biocidního přípravku 
vyjádřenou jako snížení procentuálního 
obsahu účinných látek a/nebo jako změna 
v procentuálním obsahu jiných než 
účinných látek obsažených v biocidních 
přípravcích, jež jsou považovány za 
přípravky patřící k uvedenému rámcovému 
složení;

Or.en

Odůvodnění

Odstavec 3b by měl být plně v souladu s čl. 16 odst. 6 („v případě rámcového složení lze 
povolit snížení procentuálního obsahu účinné látky v referenčním biocidním přípravku“). 
Obsah povolení by proto měl s tou možností počítat. 

Pozměňovací návrh 284
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 3 – písm. b 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) povolenou změnu složení tohoto 
referenčního biocidního přípravku 
vyjádřenou jako procentuální obsah látek 
jiných než účinných obsažených 
v biocidních přípravcích, jež jsou 
považovány za přípravky patřící k 
uvedenému rámcovému složení;

b) povolenou změnu složení tohoto 
referenčního biocidního přípravku 
vyjádřenou jako snížení procentuálního 
obsahu účinných látek nebo jako změna 
v procentuálním obsahu jiných než 
účinných látek obsažených v biocidních 
přípravcích, jež jsou považovány za 
přípravky patřící k uvedenému rámcovému 
složení;

Or.en

Odůvodnění

Odstavec 3b by měl být plně v souladu s čl. 16 odst. 6 („v případě rámcového složení lze 
povolit snížení procentuálního obsahu účinné látky v referenčním biocidním přípravku“). 
Obsah povolení by proto měl s tou možností počítat. 

Pozměňovací návrh 285
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V případě rámcového složení bude 
biocidním přípravkům, které patří 
k tomuto rámcovému složení, přiděleno 
jediné číslo povolení.

Or.en

Odůvodnění

Je třeba vložit nový odstavec, který stanoví, že v případě povoleného rámcového složení bude 
všem přípravkům, které patří k tomuto rámcovému složení, přiděleno jediné číslo povolení. 
Z návrhu nařízení toto není zatím jasné. 
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Pozměňovací návrh 286
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Přijímající příslušný orgán nebo v 
případě hodnocení žádosti o povolení 
Společenství hodnotící příslušný orgán 
provede v rámci hodnocení žádosti o 
povolení nebo obnovení povolení 
biocidního přípravku obsahujícího účinnou 
látku, kterou lze použít jako náhradu 
v souladu s čl. 9 odst. 1, srovnávací 
posouzení.

1. Přijímající příslušný orgán nebo v 
případě hodnocení žádosti o povolení 
Společenství hodnotící příslušný orgán 
provede srovnávací posouzení, a to v 
rámci v tomto nařízení uvedeného
hodnocení žádosti o obnovení povolení 
biocidního přípravku obsahujícího účinnou 
látku, kterou lze použít jako náhradu 
v souladu s čl. 9 odst. 1. Srovnávací 
posouzení by mělo být provedeno u všech 
biocidních přípravků určených ke 
stejnému účelu, pokud je s jejich 
používáním dostatečná zkušenost a pokud 
jsou používány alespoň pět let.

Or.it

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh si klade za cíl jasněji definovat způsob,jakým by se mělo 
srovnávacího posouzení provádět. Je třeba mít na paměti také dostatečnou zkušenost 
s použitím. To by mělo být pravidlem a ne výjimkou. 

Pozměňovací návrh 287
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Přijímající příslušný orgán nebo v 
případě hodnocení žádosti o povolení 
Společenství hodnotící příslušný orgán 
provede v rámci hodnocení žádosti o 
povolení nebo obnovení povolení 
biocidního přípravku obsahujícího 
účinnou látku, kterou lze použít jako 
náhradu v souladu s čl. 9 odst. 1, 

1. Přijímající příslušný orgán nebo v 
případě hodnocení žádosti o povolení 
Společenství hodnotící příslušný orgán 
provede v rámci hodnocení žádosti o 
povolení nebo obnovení povolení 
biocidního přípravku srovnávací 
posouzení. Srovnávací posouzení se 
provádí u všech biocidních přípravků 
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srovnávací posouzení. určených ke stejnému účelu, pokud je 
s nimi dostatečná zkušenost a jsou 
používány alespoň po dobu tří let.

Or.en

Odůvodnění

Riziko pro životní prostředí a lidské zdraví nespočívá ani tak v účinné látce, vezme-li se v 
úvahu její malé množství v každém přípravku, jako v přípravku samotném a jeho používání. 
Srovnávání pouze těch přípravků, jež obsahují látku, která se má nahradit, nebude dostatečně 
průkazné. Každý rok se objeví jen málo nových účinných látek, které jen stěží mohou nahradit 
ty staré, a látky, jež lze použít jako náhradu, zůstanou na trhu déle, než se očekávalo. V zájmu 
podpory inovací je zásadní upřednostňovat pouze ty nejbezpečnější přípravky na trhu. 

Pozměňovací návrh 288
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Přijímající příslušný orgán nebo v 
případě hodnocení žádosti o povolení 
Společenství hodnotící příslušný orgán 
provede v rámci hodnocení žádosti o 
povolení nebo obnovení povolení 
biocidního přípravku obsahujícího účinnou 
látku, kterou lze použít jako náhradu
v souladu s čl. 9 odst. 1, srovnávací 
posouzení.

1. Přijímající příslušný orgán nebo v 
případě hodnocení žádosti o povolení 
Společenství hodnotící příslušný orgán 
provede srovnávací posouzení pro v tomto 
nařízení uvedené obnovení povolení 
biocidního přípravku obsahujícího účinnou 
látku, která se má nahradit v souladu s čl. 
9 odst. 1.

Srovnávací posouzení se provádí u všech 
biocidních přípravků určených ke 
stejnému účelu, pokud je s nimi 
dostatečná zkušenost a jsou používány 
alespoň po dobu pěti let.

Or.de

Odůvodnění

Při použití systému srovnávacího posouzení by vždy měla být brána v potaz uživatelská 
zkušenost s přípravkem. Použití tohoto systému by tedy mělo být omezeno na obnovování 
povolení těch biocidních přípravků, které obsahují účinné látky pokládané v souladu s 
článkem 9 za látky, které se mají nahradit. 
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Pozměňovací návrh 289
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Přijímající příslušný orgán nebo v 
případě hodnocení žádosti o povolení 
Společenství hodnotící příslušný orgán 
provede v rámci hodnocení žádosti o 
povolení nebo obnovení povolení 
biocidního přípravku obsahujícího účinnou 
látku, kterou lze použít jako náhradu
v souladu s čl. 9 odst. 1, srovnávací 
posouzení.

1. Přijímající příslušný orgán nebo v 
případě hodnocení žádosti o povolení 
Společenství hodnotící příslušný orgán 
provede v rámci hodnocení žádosti o 
povolení nebo obnovení povolení 
biocidního přípravku obsahujícího účinnou 
či neúčinnou látku, která se má nahradit
v souladu s čl. 9 odst. 1, srovnávací 
posouzení.

Or.en

Pozměňovací návrh 290
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výsledky srovnávacího posouzení se 
neprodleně zasílají příslušným orgánům 
ostatních členských států a agentuře a v 
případě hodnocení žádosti o povolení 
Společenství také Komisi.

2. Výsledky srovnávacího posouzení se 
neprodleně zasílají příslušným orgánům 
ostatních členských států a agentuře a v 
případě obnovení povolení Společenství 
také Komisi.

Or.de

Odůvodnění

Při použití systému srovnávacího posouzení by vždy měla být brána v potaz uživatelská 
zkušenost s přípravkem. Použití tohoto systému by tedy mělo být omezeno na obnovování 
povolení těch biocidních přípravků, které obsahují účinné látky pokládané v souladu s 
článkem 9 za látky, které se mají nahradit. 
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Pozměňovací návrh 291
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výsledky srovnávacího posouzení se 
neprodleně zasílají příslušným orgánům 
ostatních členských států a agentuře a v 
případě hodnocení žádosti o povolení 
Společenství také Komisi.

2. Výsledky srovnávacího posouzení se 
neprodleně zasílají příslušným orgánům 
ostatních členských států a agentuře a v 
případě opětovného podání žádosti o 
povolení Společenství také Komisi.

Or.it

Odůvodnění

Komisi by se výsledky srovnávacího posouzení měly předávat pouze v případě obnovení 
povolení Společenství. 

Pozměňovací návrh 292
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Odchylně od odstavce 1 nemusí být 
srovnávací posouzení provedeno u 
biocidních přípravků, u kterých je 
prokázáno bezpečné použití.

Or.it

Odůvodnění

Srovnání by se mělo zaměřit na ty biocidní přípravky, které prokazatelně představují riziko a 
které je třeba nahradit. Srovnání by se nemělo provádět v případě biocidních přípravků, u 
kterých je prokázáno bezpečné použití. 
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Pozměňovací návrh 293
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Přijímající příslušný orgán nebo v 
případě rozhodování o žádosti o povolení 
Společenství Komise zakáže nebo omezí 
uvedení biocidního přípravku obsahujícího 
účinnou látku, kterou lze použít jako 
náhradu, na trh nebo jeho používání, 
pokud srovnávací posouzení rizik a výhod 
podle přílohy VI prokáže, že jsou splněna 
všechna tato kritéria:

3. Přijímající příslušný orgán nebo v 
případě rozhodování o obnovení povolení 
Společenství Komise zakáže nebo omezí 
uvedení biocidního přípravku obsahujícího 
účinnou látku, která se má nahradit, na trh 
nebo jeho používání, pokud srovnávací 
posouzení rizik a výhod podle přílohy VI 
prokáže, že jsou splněna všechna tato 
kritéria:

Or.de

Odůvodnění

Při použití systému srovnávacího posouzení by vždy měla být brána v potaz uživatelská 
zkušenost s přípravkem. Použití tohoto systému by tedy mělo být omezeno na obnovování
povolení těch biocidních přípravků, které obsahují účinné látky pokládané v souladu s 
článkem 9 za látky, které se mají nahradit. 

Pozměňovací návrh 294
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Přijímající příslušný orgán nebo v 
případě rozhodování o žádosti o povolení 
Společenství Komise zakáže nebo omezí 
uvedení biocidního přípravku obsahujícího 
účinnou látku, kterou lze použít jako 
náhradu, na trh nebo jeho používání, 
pokud srovnávací posouzení rizik a výhod 
podle přílohy VI prokáže, že jsou splněna 
všechna tato kritéria:

3. Přijímající příslušný orgán nebo v 
případě rozhodování o obnovení povolení 
Společenství Komise zakáže nebo omezí 
uvedení biocidního přípravku obsahujícího 
účinnou látku, která se má nahradit, na trh 
nebo jeho používání, pokud srovnávací 
posouzení rizik a výhod podle přílohy VI 
prokáže, že jsou splněna všechna tato 
kritéria:

Or.it
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Odůvodnění

Srovnávací posouzení by mělo být omezeno pouze na případy obnovení povolení. 

Pozměňovací návrh 295
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Přijímající příslušný orgán nebo v 
případě rozhodování o žádosti o povolení 
Společenství Komise zakáže nebo omezí 
uvedení biocidního přípravku obsahujícího 
účinnou látku, kterou lze použít jako 
náhradu, na trh nebo jeho používání, 
pokud srovnávací posouzení rizik a výhod 
podle přílohy VI prokáže, že jsou splněna 
všechna tato kritéria:

3. Přijímající příslušný orgán nebo v 
případě rozhodování o žádosti o povolení 
Společenství Komise zakáže nebo omezí 
uvedení biocidního přípravku na trh nebo 
jeho používání, pokud srovnávací 
posouzení rizik a výhod podle přílohy VI 
prokáže, že jsou splněna všechna tato 
kritéria:

Or.en

Pozměňovací návrh 296
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pro způsoby použití uvedené v žádosti 
již existuje jiný povolený biocidní 
přípravek či nechemická metoda regulace 
nebo prevence, která pro zdraví člověka 
nebo zvířat nebo pro životní prostředí 
představuje výrazně nižší riziko;

a) pro způsoby použití uvedené v žádosti 
již existují jiné povolené biocidní 
přípravky či nechemická metoda regulace 
nebo prevence, které pro zdraví člověka 
nebo zvířat nebo pro životní prostředí 
představují výrazně nižší riziko a které 
vykazují srovnatelnou účinnost a 
současně nepředstavují v žádném ohledu 
významné zvýšení rizik;

Or.de
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Odůvodnění

Při použití systému srovnávacího posouzení by vždy měla být brána v potaz uživatelská 
zkušenost s přípravkem. Použití tohoto systému by tedy mělo být omezeno na obnovování 
povolení těch biocidních přípravků, které obsahují účinné látky pokládané v souladu s 
článkem 9 za látky, jež se mají nahradit. 

Pozměňovací návrh 297
Tiziano Motti

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pro způsoby použití uvedené v žádosti 
již existuje jiný povolený biocidní 
přípravek či nechemická metoda regulace 
nebo prevence, která pro zdraví člověka 
nebo zvířat nebo pro životní prostředí 
představuje výrazně nižší riziko;

a) pro způsoby použití uvedené v žádosti 
již existuje jiný povolený biocidní 
přípravek či nechemická metoda regulace 
nebo prevence, která pro zdraví člověka, 
zejména dětí, nebo pro zdraví zvířat nebo 
pro životní prostředí představuje výrazně 
nižší okamžité či pozdější riziko;

Or.it

Odůvodnění

Bylo by vhodné zdůraznit, že děti jsou vůči škodlivým přípravkům zranitelnější než dospělí, 
podle nichž jsou v návrhu nařízení kritéria tolerance nastavena. Děti se často nacházejí na 
místech, kde byl proveden postřik biocidními přípravky a pesticidy, a projevuje se u nich –
okamžitě nebo v pozdější době – reakce, která má s těmito škodlivými látkami přímou či 
nepřímou souvislost. 

Pozměňovací návrh 298
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pro způsoby použití uvedené v žádosti 
již existuje jiný povolený biocidní 
přípravek či nechemická metoda regulace 
nebo prevence, která pro zdraví člověka 

a) pro způsoby použití uvedené v žádosti 
již existuje jiný povolený biocidní 
přípravek či nechemická metoda regulace 
nebo prevence, která pro zdraví člověka 
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nebo zvířat nebo pro životní prostředí 
představuje výrazně nižší riziko;

nebo zvířat nebo pro životní prostředí 
představuje výrazně nižší riziko a která 
vykazuje srovnatelnou účinnost a 
současně nepředstavuje v žádném ohledu 
významné zvýšení rizik;

Or.it

Odůvodnění

Využívání srovnávacího posouzení by mělo být omezeno na obnovení povolení biocidních 
přípravků obsahujících účinné látky, které jsou dle článku 9 tohoto nařízení látkami, jež se 
mají nahradit. 

Pozměňovací návrh 299
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pro způsoby použití uvedené v žádosti 
již existuje jiný povolený biocidní 
přípravek či nechemická metoda regulace 
nebo prevence, která pro zdraví člověka 
nebo zvířat nebo pro životní prostředí 
představuje výrazně nižší riziko;

a) pro způsoby použití uvedené v žádosti 
již existuje jiný povolený biocidní 
přípravek či nechemická metoda regulace 
nebo prevence, která pro zdraví člověka 
nebo zvířat nebo pro životní prostředí 
představuje výrazně nižší nebo omezené
riziko;

Or.en

Pozměňovací návrh 300
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) biocidní přípravek či nechemická 
metoda regulace nebo prevence uvedené 
v písmenu a) nepředstavují 
z hospodářského ani praktického hlediska 

b) biocidní přípravky uvedené v písmenu 
a) nepředstavují z hospodářského ani 
praktického hlediska podstatnou nevýhodu;
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podstatnou nevýhodu;

Or.de

Odůvodnění

Při použití systému srovnávacího posouzení by vždy měla být brána v potaz uživatelská 
zkušenost s přípravkem. Použití tohoto systému by tedy mělo být omezeno na obnovování 
povolení těch biocidních přípravků, které obsahují účinné látky pokládané v souladu s 
článkem 9 za látky, jež se mají nahradit. 

Pozměňovací návrh 301
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) biocidní přípravek či nechemická 
metoda regulace nebo prevence uvedené
v písmenu a) nepředstavují 
z hospodářského ani praktického hlediska 
podstatnou nevýhodu;

b) biocidní přípravek uvedený v písmenu 
a) nepředstavuje z hospodářského ani 
praktického hlediska podstatnou nevýhodu;

Or.it

Odůvodnění

Není vhodné provádět srovnávací posouzení mezi biocidními přípravky a nechemickými 
metodami regulace, které nebyly podrobeny shodnému posouzení účinnosti a rizik. 

Pozměňovací návrh 302
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise přijme na základě odstavce 3 
prováděcí opatření, která stanoví postup 
nezbytný pro definici žádosti o srovnávací 
posouzení pro biocidní přípravky. Tato 
opatření definují kritéria a algoritmy, 
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které se mají používat při provádění 
srovnávacího posouzení v zájmu zaručení 
jeho jednotného uplatňování ve 
Společenství.
Uvedená opatření, jejichž předmětem je 
změna jiných než podstatných prvků 
tohoto nařízení jeho doplněním, se 
přijímají regulativním postupem bez 
kontroly podle čl. 72 odst. 3.

Or.de

Odůvodnění

Při použití systému srovnávacího posouzení by vždy měla být brána v potaz uživatelská 
zkušenost s přípravkem. Použití tohoto systému by tedy mělo být omezeno na obnovování 
povolení těch biocidních přípravků, které obsahují účinné látky pokládané v souladu s 
článkem 9 za látky, jež se mají nahradit. 

Pozměňovací návrh 303
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od odstavce 1 se biocidní 
přípravek obsahující účinnou látku, 
kterou lze použít jako náhradu, povolí bez 
srovnávacího posouzení v případě, že je 
nezbytné nejprve získat zkušenosti 
praktickým používáním tohoto přípravku.

vypouští se

Or.de

Odůvodnění

Při použití systému srovnávacího posouzení by vždy měla být brána v potaz uživatelská 
zkušenost s přípravkem. Použití tohoto systému by tedy mělo být omezeno na obnovování 
povolení těch biocidních přípravků, které obsahují účinné látky pokládané v souladu s 
článkem 9 za látky, jež se mají nahradit. 
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Pozměňovací návrh 304
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od odstavce 1 se biocidní 
přípravek obsahující účinnou látku, 
kterou lze použít jako náhradu, povolí bez 
srovnávacího posouzení v případě, že je 
nezbytné nejprve získat zkušenosti 
praktickým používáním tohoto přípravku.

vypouští se

Or.en

Odůvodnění

Je-li látka označena za látku, která se má nahradit, je stanoveno, že je s ní spojeno nebezpečí 
pro zdraví a životní prostředí. Přípravky obsahující látky, jež je třeba nahradit, by proto vždy 
měly být předmětem srovnávacího posouzení dříve, než jsou uvedeny na trh. 

Pozměňovací návrh 305
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od odstavce 1 se biocidní 
přípravek obsahující účinnou látku, 
kterou lze použít jako náhradu, povolí bez 
srovnávacího posouzení v případě, že je 
nezbytné nejprve získat zkušenosti 
praktickým používáním tohoto přípravku.

4. Komise přijme prováděcí opatření, 
která budou specifikovat postup 
požadovaný pro definování žádosti o 
srovnávací posouzení pro biocidní 
přípravky, na základě ustanovení 
uvedených v odstavci 3. Tato opatření 
definují kritéria a algoritmy, které se mají 
používat při provádění srovnávacího 
posouzení v zájmu zaručení jeho 
jednotného uplatňování ve Společenství. 
Taková opatření se přijímají v souladu 
s postupy uvedenými v čl. 72 odst. 3.

Or.it
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Odůvodnění

Komise by v zájmu jednotného uplatňování srovnávacího posouzení biocidních přípravků 
měla vypracovat prováděcí opatření. 

Pozměňovací návrh 306
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od odstavce 1 se biocidní 
přípravek obsahující účinnou látku, kterou 
lze použít jako náhradu, povolí bez 
srovnávacího posouzení v případě, že je 
nezbytné nejprve získat zkušenosti 
praktickým používáním tohoto přípravku.

4. Odchylně od odstavce 1 se biocidní 
přípravek obsahující účinnou látku, která 
se má nahradit, povolí bez srovnávacího 
posouzení v případě, že je nezbytné 
nejprve získat zkušenosti praktickým 
používáním náhradního přípravku.

Or.en

Pozměňovací návrh 307
Christa Klaß

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 5 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme prováděcí pravidla, ve 
kterých uvede postupy spojené se 
srovnávacím posouzením zahrnujícím 
otázky v zájmu Společenství. Tato 
pravidla, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení jeho doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 72 odst. 4.

Za účelem stanovení postupů spojených
se srovnávacím posouzením zahrnujícím 
otázky v zájmu Společenství Komise 
přijme příslušná kritéria, a to 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 71 a 
s výhradou podmínek stanovených 
v článcích 71b a 71c.

Or.en
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Odůvodnění

V zájmu uvedení postupu pro projednávání ve výborech v soulad s novým systémem aktů v 
přenesené pravomoci podle článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie. 

Pozměňovací návrh 308
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 21. – odst. 6 – pododstavec 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy sestaví a provedou náhradní 
plán s cílem zajistit, aby od používání 
příslušného biocidního přípravku bylo 
v rámci lhůty pro vydání povolení 
postupně upouštěno a aby příslušnou 
účinnou látku nebo přípravek mohly 
nahradit vhodné chemické nebo 
nechemické alternativy.

Or.en

Pozměňovací návrh 309
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Aniž je dotčen čl. 15 odst. 4, uděluje se 
povolení pro biocidní přípravek obsahující 
účinnou látku, kterou lze použít jako 
náhradu, na dobu nepřesahující pět let.

6. Aniž je dotčen čl. 15 odst. 4, uděluje se 
povolení pro biocidní přípravek obsahující 
účinnou látku, která se má nahradit, na 
období, která nepřesáhnou pět let.

Or.en

Odůvodnění

Pokud existují nepostradatelné a akceptovatelné biocidní přípravky, které jsou založeny na 
účinných látkách, jež se mají nahradit, jejich povolení by mělo být možné obnovovat, a nikoliv 
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jej omezit jednorázovým obnovením na dobu nepřesahující pět let. 

Pozměňovací návrh 310
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Je-li přijato rozhodnutí o tom, že 
používání biocidního přípravku se podle 
odstavce 3 nepovolí nebo že se omezí, 
nabude toto zrušení nebo změna povolení 
platnosti pět let po přijetí rozhodnutí nebo 
na konci doby zařazení látky, kterou lze 
použít jako náhradu, podle toho, která z 
těchto okolností nastane dříve.

7. Je-li přijato rozhodnutí o tom, že 
používání biocidního přípravku se podle 
odstavce 3 nepovolí nebo že se omezí, 
nabude toto zrušení nebo změna povolení 
platnosti tři roky po přijetí rozhodnutí nebo 
na konci doby zařazení látky, která se má 
nahradit, podle toho, která z těchto 
okolností nastane dříve.

Or.en

Odůvodnění

Je nepřijatelné, aby biocidní přípravek mohl zůstat na trhu dalších pět let, jestliže existuje 
lepší alternativa. Měla by se uplatnit stejná doba jako v nařízení o přípravcích na ochranu 
rostlin. 

Pozměňovací návrh 311
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 7 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Odchylně od odstavce 1 nemusí být 
srovnávací posouzení provedeno u 
biocidních přípravků, u kterých je 
prokázáno bezpečné použití.

Or.de

Odůvodnění

Při použití systému srovnávacího posouzení by vždy měla být brána v potaz uživatelská 
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zkušenost s přípravkem. Použití tohoto systému by tedy mělo být omezeno na obnovování 
povolení těch biocidních přípravků, které obsahují účinné látky pokládané v souladu s 
článkem 9 za látky, jež lze použít jako náhradu. 

Pozměňovací návrh 312
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Přijímající příslušný orgán rozhodne o 
žádosti podle článku 16 do dvanácti
měsíců po schválení uvedeném v článku 
22.

1. Přijímající příslušný orgán rozhodne o 
žádosti podle článku 16 do šesti měsíců po 
schválení uvedeném v článku 22.

Or.it

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že před zařazením do přílohy I jsou účinné látky používané v biocidních 
přípravcích podrobeny dlouhému posuzování, domníváme se, že období dvanácti měsíců, 
které uvádí návrh nařízení, je příliš dlouhou dobou pro povolení biocidního přípravku 
s obsahem povolených účinných látek. 

Pozměňovací návrh 313
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Držitel povolení nebo jeho zástupce 
předloží žádost o obnovení vnitrostátního 
povolení přijímajícímu příslušnému orgánu 
alespoň osmnáct měsíců před skončením 
platnosti povolení.

1. Držitel povolení nebo jeho zástupce 
předloží žádost o obnovení vnitrostátního 
povolení přijímajícímu příslušnému orgánu 
alespoň dvanáct měsíců před skončením 
platnosti povolení.

Or.it

Odůvodnění

Dvanáct měsíců by bylo přiměřenější lhůtou pro obnovení povolení. 
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Pozměňovací návrh 314
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Přijímající příslušný orgán povolí 
dotyčný biocidní přípravek za stejných 
podmínek jako referenční příslušný orgán.

5. Přijímající příslušný orgán povolí 
dotyčný biocidní přípravek za stejných 
podmínek jako referenční příslušný orgán. 
Ve všech členských státech zapojených do 
vzájemného uznávání se používá jednotné 
číslo povolení.
V případě postupů vzájemného uznávání 
Komise přijme prováděcí opatření 
a specifikuje kritéria a postupy vztahující 
se k udělení jednotného čísla povolení ve 
všech členských státech.

Or.it

Odůvodnění

Pokud byl zvolen postup vzájemného uznávání, mělo by se používat jednotné číslo povolení 
pro všechny členské státy Evropské unie. Komise by měla odpovídat za přijetí prováděcích 
opatření pro zavedení tohoto jednotného čísla. 

Pozměňovací návrh 315
Esther De Lange

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Přijímající příslušný orgán povolí 
dotyčný biocidní přípravek za stejných 
podmínek jako referenční příslušný orgán.

5. Přijímající příslušný orgán povolí 
dotyčný biocidní přípravek za stejných 
podmínek jako referenční příslušný orgán, 
pokud konkrétní vnitrostátní poměry 
neodůvodňují odchylku v souladu 
s článkem 29.
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Or.en

Pozměňovací návrh 316
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Komise přijme rozhodnutí o tom, zda 
důvody stanovené příslušným orgánem 
opodstatňují neuznání nebo omezení 
vnitrostátního povolení, postupem podle čl. 
72 odst. 3.

 Komise po konzultaci se žadatelem přijme 
rozhodnutí o tom, zda důvody stanovené 
příslušným orgánem opodstatňují neuznání 
nebo omezení vnitrostátního povolení, 
postupem podle čl. 72 odst. 3.

Komise do tří měsíců od obdržení 
oznámení vypracuje návrh rozhodnutí. 
V případě, že si Komise vyžádá stanovisko 
agentury v souladu s postupem 
stanoveným v článku 30, bude běh lhůty 
tří měsíců přerušen až do obdržení 
stanoviska od agentury.

Or.it

Odůvodnění

Je vhodné, aby byla v textu nařízení stanovena lhůta, během níž je nutno vyřešit spory mezi 
členskými státy. Domníváme se, že tři měsíce jsou pro Komisi dostatečnou dobou, aby mohla 
připravit návrh rozhodnutí o neuznání nebo omezeném uznání. 

Pozměňovací návrh 317
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 8 – pododstavce 1 a a l b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve všech zúčastněných členských státech 
se používá jednotné číslo povolení.
V případě postupů vzájemného uznávání 
Komise přijme prováděcí opatření 
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a specifikuje kritéria a postupy vztahující 
se k udělení jednotného čísla povolení ve 
všech členských státech.

Or.it

Odůvodnění

V případě přípravků, na které byl použit postup vzájemného uznávání, je pro zjednodušení 
vhodné přiřadit jediné číslo povolení pro všechny členské státy.

Pozměňovací návrh 318
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 28. – odst. 9 – pododstavec 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise do tří měsíců od obdržení 
oznámení vypracuje návrh rozhodnutí. V 
případě, že si Komise vyžádá stanovisko 
agentury v souladu s postupem 
stanoveným v článku 30, bude běh lhůty 
tří měsíců přerušen až do obdržení 
stanoviska od agentury.

Or.it

Odůvodnění

Nařízení by mělo stanovit časový rámec nutný pro zajištění efektivního postupu při řešení 
sporů mezi členskými státy. Tři měsíce představují dostatečnou lhůtu, aby mohla Komise 
předložit návrh rozhodnutí, na jehož základě dojde k neuznání nebo omezenému uznání 
povolení. 

Pozměňovací návrh 319
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušný orgán, který obdržel žádost 1. Příslušný orgán, který obdržel žádost 
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o vzájemné uznání v souladu s články 25 
nebo 28, může do dvou měsíců od obdržení 
žádosti žadateli navrhnout, aby v žádosti 
přizpůsobil některé podmínky uvedené 
v čl. 58 odst. 2 písm. e), f), h), j) a l)
místním poměrům za účelem splnění 
podmínek pro vydání povolení 
stanovených v článku 16, a o této 
skutečnosti informuje Komisi, dospěje-li 
k závěru, že na jeho území je splněna jedna 
z těchto podmínek:

o vzájemné uznání v souladu s články 25 
nebo 28, může do dvou měsíců od obdržení 
žádosti žadateli navrhnout, aby v žádosti 
přizpůsobil některé podmínky uvedené 
v čl. 58 odst. 2 písm. d), e), f), h), j), k) a l)
místním poměrům za účelem splnění 
podmínek pro vydání povolení 
stanovených v článku 16, a o této 
skutečnosti informuje Komisi, dospěje-li 
k závěru, že na jeho území je splněna jedna 
z těchto podmínek:

Or.en

Odůvodnění

V souladu s nařízením o přípravcích na ochranu rostlin by mělo být členským státům 
umožněno přizpůsobit také použití biocidů (čl. 58 odst. 2 písm. d)) a kategorie uživatelů (čl. 
58 odst. 2 písm. k)). 

Pozměňovací návrh 320
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) příslušné podmínky používání, zejména 
podnebí nebo období rozmnožování 
cílového druhu, se významně liší od 
podmínek v členském státě, v němž bylo 
provedeno počáteční hodnocení, nebo 
v členském státě, v němž bylo vydáno 
původní vnitrostátní povolení, 
a nezměněné vnitrostátní povolení může 
tudíž představovat nepřijatelná rizika pro 
člověka nebo životní prostředí.

c) příslušné podmínky používání, zejména 
podnebí nebo období rozmnožování 
cílového druhu, se významně liší od 
podmínek v členském státě, v němž bylo 
provedeno počáteční hodnocení, nebo 
v členském státě, v němž bylo vydáno 
původní vnitrostátní povolení, 

Or.en

Odůvodnění

Členské státy by měly mít možnost se přizpůsobit místním podmínkám, kdykoli se výrazně liší 
podnebí nebo období rozmnožování. To je dokonce přísnější než nařízení o přípravcích na 
ochranu rostlin, které umožňuje přizpůsobení na vnitrostátní úrovni bez jakýchkoli podmínek 
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(viz čl. 36 odst. 3 nařízení o přípravcích na ochranu rostlin). 

Pozměňovací návrh 321
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. c a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) neprovedení změny vnitrostátního 
povolení může vést ke škodlivým účinkům 
na zdraví člověka nebo k nepřijatelným 
účinkům na životní prostředí.

Or.en

Odůvodnění

V nařízení o přípravcích na ochranu rostlin nejsou stanoveny podmínky pro přizpůsobení 
povolení místním poměrům. Proto by členské státy měly mít možnost přizpůsobovat je obecně 
v případě, kdy se domnívají, že nezměněné vnitrostátní povolení by mohlo vést ke škodlivým 
účinkům na zdraví člověka nebo k nepřijatelným účinkům na životní prostředí. 

Pozměňovací návrh 322
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pokud nelze obavy členského státu 
v souvislosti se zdravím člověka či zvířat 
nebo s životním prostředím rozptýlit 
zavedením vnitrostátních opatření ke 
zmírnění rizika podle odstavce 1, může 
členský stát neuznat povolení biocidního 
přípravku na svém území, má-li 
v důsledku svých velmi zvláštních 
ekologických či zemědělských poměrů 
oprávněné důvody se domnívat, že dotyčný 
přípravek stále představuje nepřijatelné 
riziko pro zdraví člověka či zvířat nebo pro 
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životní prostředí.

Or.nl

Odůvodnění

Pokud členský stát rozhoduje o žádosti v rámci postupu vzájemného uznávání, měl by mít 
možnost povolení neuznat, pokud jsou opodstatněné důvody k obavám, že určitý biocid 
představuje rizika pro člověka a životní prostředí v příslušném členském státě vzhledem ke 
konkrétním vnitrostátním poměrům, jako jsou klimatické podmínky nebo hydromorfologie. 
Podobně je tomu v ustanovení nařízení o povolení uvedení přípravků na ochranu rostlin na 
trh. 

Pozměňovací návrh 323
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Za předpokladu dodržení práva 
Společenství mohou být prosazeny vhodné 
podmínky s ohledem na požadavky 
uvedené v článku 15 a další opatření ke 
zmírnění rizika vyplývající z konkrétních 
podmínek použití.

Or.nl

Odůvodnění

Doplňující opatření s cílem zmírnit riziko pro člověka a životní prostředí s ohledem na 
používání biocidů a s přihlédnutím ke konkrétním poměrům v daném členském státě. 

Pozměňovací návrh 324
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme rozhodnutí o navrhovaném 
přizpůsobení podmínek vnitrostátního 

vypouští se
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povolení místním poměrům postupem 
podle čl. 72 odst. 3. Příslušný orgán 
dotčeného členského státu neprodleně 
přijme všechna vhodná opatření za 
účelem dosažení souladu s uvedeným 
rozhodnutím.

Or.en

Odůvodnění

Příslušné orgány by měly dbát na přizpůsobení místním poměrům. Svěřit rozhodovací 
pravomoc ohledně přizpůsobení místním poměrům Komisi odporuje zásadě subsidiarity. 

Pozměňovací návrh 325
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme rozhodnutí o navrhovaném 
přizpůsobení podmínek vnitrostátního 
povolení místním poměrům postupem 
podle čl. 72 odst. 3. Příslušný orgán 
dotčeného členského státu neprodleně 
přijme všechna vhodná opatření za účelem 
dosažení souladu s uvedeným 
rozhodnutím.

Komise po konzultaci se žadatelem přijme 
rozhodnutí o navrhovaném přizpůsobení 
podmínek vnitrostátního povolení místním 
poměrům postupem podle čl. 72 odst. 3. 
Příslušný orgán dotčeného členského státu 
neprodleně přijme všechna vhodná 
opatření za účelem dosažení souladu 
s uvedeným rozhodnutím.

Or.it

Pozměňovací návrh 326
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) Komise do tří měsíců od obdržení 
oznámení vypracuje návrh rozhodnutí. V 
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případě, že si Komise vyžádá stanovisko 
agentury v souladu s postupem 
stanoveným v článku 30, bude běh lhůty 
tří měsíců přerušen až do obdržení 
stanoviska od agentury.

Or.it

Odůvodnění

Je vhodné, aby byla v textu nařízení stanovena lhůta, během níž je nutno vyřešit spory mezi 
členskými státy. Tři měsíce představují odpovídající lhůtu, aby mohla Komise předložit návrh 
rozhodnutí, na jehož základě dojde k uznání nebo neuznání povolení. 

Pozměňovací návrh 327
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 31 – nadpis 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Odchylka týkající se některých typů 
přípravků

 Odchylka týkající se některých účinných 
látek nebo typů přípravků

Or.en

((Souvisí s pozměňovacím návrhem k článku 31.))

Odůvodnění

Členské státy by měly mít možnost zamítnout vzájemné uznávání látek, které spadají do 
kritérií vyloučení, a látek, které se mají nahradit. 

Pozměňovací návrh 328
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Článek 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Odchylně od článků 25 a 28 mohou 
příslušné orgány členských států zamítnout 
vzájemné uznání vnitrostátních povolení 

 Odchylně od článků 25 a 28 mohou 
příslušné orgány členských států zamítnout 
vzájemné uznání vnitrostátních povolení 
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udělovaných pro přípravky typů 15, 17 
a 23 přílohy V za předpokladu, že takové 
zamítnutí lze odůvodnit ochranou zdraví 
člověka, zvířat nebo rostlin, ochranou 
národního bohatství s uměleckou, 
historickou nebo archeologickou hodnotou 
nebo ochranou průmyslového 
a obchodního vlastnictví. Příslušné orgány 
členských států neprodleně informují sebe 
navzájem a Komisi o každém rozhodnutí 
přijatém v tomto ohledu a uvedou k němu 
důvody.

udělovaných pro účinné látky, na něž se 
odkazuje v článcích 5 a 9, a pro přípravky 
typů 15, 17 a 23 přílohy V za předpokladu, 
že takové zamítnutí lze odůvodnit 
ochranou zdraví člověka, zvířat nebo 
rostlin, ochranou národního bohatství 
s uměleckou, historickou nebo 
archeologickou hodnotou nebo ochranou 
průmyslového a obchodního vlastnictví. 
Příslušné orgány členských států 
neprodleně informují sebe navzájem 
a Komisi o každém rozhodnutí přijatém 
v tomto ohledu a uvedou k němu důvody.

Or.en

Odůvodnění

Členské státy by měly mít možnost zamítnout vzájemné uznávání látek, které spadají do 
kritérií vyloučení, a látek, které se mají nahradit. 

Pozměňovací návrh 329
Csaba Sándor Tabajdi

Návrh nařízení
Článek 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Odchylně od článků 25 a 28 mohou 
příslušné orgány členských států zamítnout 
vzájemné uznání vnitrostátních povolení 
udělovaných pro přípravky typů 15, 17 
a 23 přílohy V za předpokladu, že takové 
zamítnutí lze odůvodnit ochranou zdraví 
člověka, zvířat nebo rostlin, ochranou 
národního bohatství s uměleckou, 
historickou nebo archeologickou hodnotou 
nebo ochranou průmyslového 
a obchodního vlastnictví. Příslušné orgány 
členských států neprodleně informují sebe 
navzájem a Komisi o každém rozhodnutí 
přijatém v tomto ohledu a uvedou k němu 
důvody.

 Odchylně od článků 25 až 29 mohou 
příslušné orgány členských států zamítnout 
vzájemné uznání vnitrostátních povolení 
udělovaných pro přípravky typů 15, 17 
a 23 přílohy V za předpokladu, že takové 
zamítnutí lze odůvodnit ochranou zdraví 
člověka, zejména zranitelných skupin, 
ochranou zdraví zvířat nebo rostlin, 
ochranou národního bohatství životního 
prostředí s uměleckou, historickou nebo 
archeologickou hodnotou nebo ochranou 
průmyslového a obchodního vlastnictví. 
Příslušné orgány členských států 
neprodleně informují sebe navzájem 
a Komisi o každém rozhodnutí přijatém 
v tomto ohledu a uvedou k němu důvody.
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Or.en

Odůvodnění

Zajišťuje zásadu subsidiarity a předběžné opatrnosti. Příslušné orgány na vnitrostátní 
a regionální úrovni by měly mít dostatečný manévrovací prostor, zejména s cílem chránit své 
zranitelné občany a životní prostředí. Je nezbytné dodržet ustanovení článku 193 nedávno
přijaté Smlouvy o EU. Kromě toho stávající ustanovení směrnice č. 98/8/ES o biocidních 
přípravcích umožňují příslušným orgánům, aby příslušné požadavky nebo podmínky 
přizpůsobily povolení pro ochranu životního prostředí. 

Pozměňovací návrh 330
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Článek 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od článků 25 a 28 mohou 
příslušné orgány členských států zamítnout 
vzájemné uznání vnitrostátních povolení 
udělovaných pro přípravky typů 15, 17 
a 23 přílohy V za předpokladu, že takové 
zamítnutí lze odůvodnit ochranou zdraví 
člověka, zvířat nebo rostlin, ochranou 
národního bohatství s uměleckou, 
historickou nebo archeologickou hodnotou 
nebo ochranou průmyslového 
a obchodního vlastnictví. Příslušné orgány 
členských států neprodleně informují sebe 
navzájem a Komisi o každém rozhodnutí 
přijatém v tomto ohledu a uvedou k němu 
důvody.

Odchylně od článků 25 až 29 mohou 
příslušné orgány členských států zamítnout 
vzájemné uznání vnitrostátních povolení 
udělovaných pro přípravky typů 15, 17 
a 23 přílohy V za předpokladu, že takové 
zamítnutí lze odůvodnit ochranou zdraví 
člověka, životního prostředí, zvířat nebo 
rostlin, ochranou národního bohatství 
s uměleckou, historickou nebo 
archeologickou hodnotou nebo ochranou 
průmyslového a obchodního vlastnictví. 
Příslušné orgány členských států 
neprodleně informují sebe navzájem 
a Komisi o každém rozhodnutí přijatém 
v tomto ohledu a uvedou k němu důvody.

Or. en


