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Pozměňovací návrh 103
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
článek 95 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na články 114, 
192 a 168 této smlouvy,

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Sabine Wils

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Účelem tohoto nařízení je zvýšit volný 
pohyb biocidních přípravků ve 
Společenství. Aby byly v co největší míře 
odstraněny překážky obchodování 
s biocidními přípravky dané rozdílnou 
úrovní ochrany v členských státech, měla 
by být stanovena harmonizovaná pravidla 
pro schvalování účinných látek a uvádění 
biocidních přípravků na trh a jejich 
používání, včetně pravidel pro vzájemné 
uznávání povolení a pro paralelní obchod.

(3) Účelem tohoto nařízení je jednak 
zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví
člověka a zvířat a životního prostředí před 
jakýmikoliv škodlivými nebo 
nepřijatelnými účinky spojenými 
s používáním biocidních přípravků, 
a jednak podporovat vnitřní trh biocidních 
přípravků s nízkým rizikem ve 
Společenství. Zvláštní pozornost by měla 
být věnována ochraně zranitelných skupin 
obyvatelstva včetně těhotných žen, 
kojenců a dětí. Měla by být uplatňována 
zásada předběžné opatrnosti a toto 
nařízení by mělo zajistit, že průmyslové 
odvětví prokáže, že látky nebo přípravky 
vyráběné nebo uváděné na trh nemají 
žádné škodlivé účinky na zdraví člověka 
nebo zvířat ani nepřijatelné účinky na 
životní prostředí.

Or.en
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Odůvodnění

Záruky pro zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví lidí a životního prostředí a pro zavedení 
preventivního přístupu. Je třeba chránit zranitelné skupiny (těhotné ženy, kojence). Stejně tak 
směrnice o biocidních přípravcích 98/8/ES zavedla přístup k řízení rizik ve prospěch zdraví 
člověka a zvířat a pro životní prostředí namísto zvýšení volného pohybu jakýchkoliv 
biocidních přípravků tím, že podporuje inovaci produktů a podporuje zdravé biocidní 
přípravky. Toto bude také obzvláště prospěšné pro malé a střední podniky. 

Pozměňovací návrh 105
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Účelem tohoto nařízení je zvýšit volný 
pohyb biocidních přípravků ve 
Společenství. Aby byly v co největší míře 
odstraněny překážky obchodování 
s biocidními přípravky dané rozdílnou 
úrovní ochrany v členských státech, měla 
by být stanovena harmonizovaná pravidla 
pro schvalování účinných látek a uvádění 
biocidních přípravků na trh a jejich 
používání, včetně pravidel pro vzájemné 
uznávání povolení a pro paralelní obchod.

(3) Účelem tohoto nařízení je zvýšit volný 
pohyb biocidních přípravků ve 
Společenství a zajistit vysokou úroveň 
ochrany jak zdraví člověka, tak zvířat 
a životního prostředí. Zvláštní důraz by 
měl být kladen na ochranu zranitelných 
skupin obyvatelstva včetně těhotných žen, 
kojenců a dětí. V tomto nařízení by měla 
být uplatňována zásada předběžné 
opatrnosti s cílem zajistit, aby látky nebo 
přípravky vyráběné a uváděné na trh 
neměly žádné škodlivé účinky na zdraví
lidí nebo zvířat ani žádné nepřijatelné 
účinky na životní prostředí. Aby byly v co 
největší míře odstraněny překážky 
obchodování s biocidními přípravky, měla 
by být stanovena pravidla pro schvalování 
účinných látek a uvádění biocidních 
přípravků na trh a jejich používání, včetně 
pravidel pro vzájemné uznávání povolení 
a pro paralelní obchod.

Or.en
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Pozměňovací návrh 106
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Za účelem dosažení vysoké úrovně 
ochrany životního prostředí a lidského 
zdraví by účinné látky s nejhorším 
profilem nebezpečnosti měly být 
schvalovány pro použití v biocidních 
přípravcích jen ve zvláštních situacích. 
Tyto situace by měly zahrnovat případy, 
kdy je schválení odůvodněné, protože 
expozice člověka látce je zanedbatelná, 
z důvodů veřejného zdraví nebo kvůli 
nepřiměřeným negativním dopadům 
možného nezařazení těchto látek, za 
předpokladu, že neexistují žádné 
alternativy.

(10) Za účelem dosažení vysoké úrovně 
ochrany životního prostředí a lidského 
zdraví by účinné látky s nejhorším 
profilem nebezpečnosti měly být 
schvalovány pro použití v biocidních 
přípravcích jen ve výjimečných a velmi
zvláštních situacích. Tyto situace by měly 
zahrnovat případy, kdy je schválení 
odůvodněné, protože expozice člověka 
látce je zanedbatelná, nebo případy 
vážného nebezpečí pro veřejnost, které 
není možné zvládnout žádnými jinými 
prostředky v daném členském státě. Toto 
by mělo podléhat vhodným opatřením ke 
zmírnění rizik za účelem minimalizování 
jakékoliv expozice a předložení plánu 
náhrady.

Or.en

Odůvodnění

Možnosti pro odchylky z kritérií vyloučení musí být striktně omezovány. Zde navrhovaný text 
je v souladu s již přijatým textem pro přípravky na ochranu rostlin. 

Pozměňovací návrh 107
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) S cílem zamezit používání účinných 
látek s nejhorším profilem nebezpečnosti, 
zejména není-li jejich používání povoleno 
podle nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. XXX/2009 ze dne … 2009 
o uvádění přípravků na ochranu rostlin na 

(11) S cílem zamezit používání účinných 
látek s nejhorším profilem nebezpečnosti, 
zejména není-li jejich používání povoleno 
podle nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. XXX/2009 ze dne … 2009 
o uvádění přípravků na ochranu rostlin na 
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trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS 
a 91/414/EHS, je vhodné omezit jejich 
schválení na situace, kdy je expozice 
člověka látce zanedbatelná nebo kdy je 
látka nezbytná z důvodů veřejného zdraví. 

trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS 
a 91/414/EHS, je vhodné omezit jejich 
schválení na situace, kdy je expozice 
člověka látce zanedbatelná nebo kdy je 
látka nezbytná pro potírání vážného 
nebezpečí pro veřejnost, které není možné 
zvládnout žádnými jinými prostředky 
v daném členském státě. 

Or.en

Odůvodnění

Účinnou látkou, která nebyla povolena pro přípravky na ochranu rostlin, lze použít jako 
biocidní přípravek pouze ve velmi výjimečných případech. 

Pozměňovací návrh 108
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12 a) U látek tvořených výtažky 
z přírodních rostlin, jejichž toxikologický 
profil není ohrožující pro zdraví člověka, 
by měl být zaveden zjednodušený postup 
hodnocení.

Or.fr

Odůvodnění

Výrobci přípravků obsahujících výtažky z přirozených rostlin, které nepředstavují zvláštní 
nebezpečí pro zdraví člověka, mají často omezené finanční zdroje, které jim neumožňují čelit 
administrativní zátěži při postupu hodnocení látek. 



AM\812192CS.doc 7/71 PE439.902v02-00

CS

Pozměňovací návrh 109
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Účinné látky lze na základě jejich 
vnitřních nebezpečných vlastností označit 
za látky, které se mají nahradit jinými 
účinnými látkami, jsou-li tyto látky, jež 
jsou účinné proti cílovým škodlivým 
organismům, zpřístupněny v dostatečném 
počtu druhů, který u škodlivých organismů 
zabrání vývoji rezistence. Aby bylo možné 
provádět pravidelné přezkumy látek 
identifikovaných jako látky, které se mají 
nahradit, neměla by doba zařazení těchto 
látek, a to ani v případě jeho obnovení, 
přesáhnout deset let. Identifikaci látek 
považovaných za látky, které se mají 
nahradit, je navíc třeba pokládat za první 
krok srovnávacího posouzení.

(13) Účinné látky lze na základě jejich 
vnitřních nebezpečných vlastností označit 
za látky, které se mají nahradit jinými 
účinnými látkami, jsou-li tyto látky, jež 
jsou účinné proti cílovým škodlivým 
organismům, zpřístupněny v dostatečném 
počtu druhů, který u škodlivých organismů 
zabrání vývoji rezistence. Aby bylo možné 
provádět pravidelné přezkumy látek 
identifikovaných jako látky, které se mají 
nahradit, neměla by doba zařazení těchto 
látek přesáhnout pět let a v případě jeho 
obnovení, přesáhnout sedm let. Identifikaci 
látek považovaných za látky, které se mají 
nahradit, je navíc třeba pokládat za první 
krok srovnávacího posouzení.

Or.en

Odůvodnění

Doba pro obnovení u látek, které se mají nahradit, by měla být stejná jako doba uvedená 
v nařízení o přípravcích na ochranu rostlin. 

Pozměňovací návrh 110
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Účinné látky lze na základě jejich 
vnitřních nebezpečných vlastností označit 
za látky, které lze nahradit jinými účinnými 
látkami, jsou-li tyto látky, jež jsou účinné 
proti cílovým škodlivým organismům, 
zpřístupněny v dostatečném počtu druhů, 
který u škodlivých organismů zabrání 

(13) Účinné látky lze na základě jejich 
vnitřních nebezpečných vlastností označit 
za látky, které lze nahradit jinými účinnými 
látkami, jsou-li tyto látky, jež jsou účinné 
proti cílovým škodlivým organismům, 
zpřístupněny v dostatečném počtu druhů, 
který u škodlivých organismů zabrání 
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vývoji rezistence. Aby bylo možné 
provádět pravidelné přezkumy látek 
identifikovaných jako látky, které lze 
použít jako náhradu, neměla by doba 
zařazení těchto látek, a to ani v případě 
jeho obnovení, přesáhnout deset let. 
Identifikaci látek považovaných za látky, 
které lze použít jako náhradu, je navíc 
třeba pokládat za první krok srovnávacího 
posouzení.

vývoji rezistence. Aby bylo možné 
provádět pravidelné přezkumy látek 
identifikovaných jako látky, které lze 
použít jako náhradu, neměla by doba 
zařazení těchto látek, a to ani v případě 
jeho obnovení, přesáhnout pět let. 
Identifikaci látek považovaných za látky, 
které lze použít jako náhradu, je navíc 
třeba pokládat za první krok srovnávacího 
posouzení.

Je Or.fr

Odůvodnění

Je nezbytné pravidelně revidovat přípravky, které se mají nahradit. 

Pozměňovací návrh 111
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Během platnosti povolení nebo při 
obnovování povolení biocidních přípravků 
by měla existovat možnost srovnat dva 
nebo více biocidních přípravků z hlediska 
rizik, která představují, a výhod plynoucích 
z jejich používání. V důsledku tohoto 
srovnávacího posouzení by povolené 
biocidní přípravky obsahující účinné látky 
označené za látky, které se mají nahradit,
mohly být nahrazeny látkami jinými, jež 
představují výrazně nižší riziko pro zdraví 
nebo životní prostředí a jež nemají žádné 
nepříznivé hospodářské ani praktické 
následky. V takovýchto případech by měla 
být stanovena přechodná období.

(14) Během platnosti povolení nebo při 
obnovování povolení biocidních přípravků 
by měla existovat možnost srovnat dva 
nebo více biocidních přípravků z hlediska 
rizik, která představují, a výhod plynoucích 
z jejich používání. V důsledku tohoto 
srovnávacího posouzení by každý biocidní 
přípravek mohl být nahrazen látkami 
jinými, jež představují výrazně nižší riziko 
pro zdraví nebo životní prostředí a jež 
nemají žádné nepříznivé hospodářské ani 
praktické následky. V takovýchto 
případech by měla být stanovena 
přechodná období.

Or.en

Odůvodnění

Riziko pro životní prostředí a lidské zdraví nespočívá ani tak v účinné látce, vezme-li se 
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v úvahu její malé množství v každém přípravku, jako v přípravku samotném a v 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, které se mají nahradit, zůstanou na trhu déle, než se 
očekávalo. V zájmu podpory inovací je zásadní upřednostňovat pouze ty nejbezpečnější 
přípravky na trhu. 

Pozměňovací návrh 112
Glenis Willmott

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Protože se na přípravky používané 
pro ochranu potravin nebo krmiv před 
škodlivými organismy, na něž se dříve 
vztahoval typ přípravku 20, vztahuje 
směrnice Rady 89/107/EHS a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1831/2003, není vhodné tento typ 
přípravku nadále zachovávat.

vypouští se

Or.en

Odůvodnění

Je nezbytné zachovat typ biocidního přípravku 20 s ohledem na to, že tyto biocidní přípravky 
nejsou konzervačními, nýbrž dezinfekčními prostředky. Například přípravky používané pro 
dezinfekci potravin od lidských patogenů, jako je bakterie Salmonela, nesplňují požadavky 
právních předpisů o doplňkových látkách v potravinách. Ve skutečnosti tyto výrobky nemají 
způsobovat „pozitivní vliv na potraviny“ ani nezlepšují jejich vlastnosti, ani nemají ochranný 
účinek. Měly by odstraňovat kontaminaci Salmonelou z vajec a drůbežího a vepřového masa 
a musí být proto považovány za dezinfekční prostředky určené výhradně na ochranu lidského 
zdraví.

Pozměňovací návrh 113
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Protože se na přípravky používané 
pro ochranu potravin nebo krmiv před 
škodlivými organismy, na něž se dříve 
vztahoval typ přípravku 20, vztahuje 
směrnice Rady 89/107/EHS a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1831/2003, není vhodné tento typ 
přípravku nadále zachovávat.

vypouští se

Or.en

Odůvodnění

Je nezbytné zachovat typ biocidního přípravku 20 směrnice 98/8 („konzervační přípravky pro 
potraviny nebo krmiva“), avšak jeho definice musí být změněna, protože tyto biocidní 
přípravky nejsou konzervačními, nýbrž dezinfekčními prostředky (v důsledku toho starší 
definice vede k nedorozumění) .
 Například přípravky používané pro dezinfekci potravin od lidských patogenů, jako je bakterie 
Salmonela, nesplňují požadavky právních předpisů o doplňkových látkách v potravinách. Ve 
skutečnosti tyto výrobky nemají způsobovat „pozitivní vliv na potraviny“ ani nezlepšují jejich 
vlastnosti, ani nemají ochranný účinek. 

Pozměňovací návrh 114
Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Protože se na přípravky používané 
pro ochranu potravin nebo krmiv před 
škodlivými organismy, na něž se dříve 
vztahoval typ přípravku 20, vztahuje 
směrnice Rady 89/107/EHS a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1831/2003, není vhodné tento typ 
přípravku nadále zachovávat.

vypouští se

Or.en

Odůvodnění

Je nezbytné zachovat typ biocidního přípravku 20 („konzervační přípravky pro potraviny 
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nebo krmiva“), avšak jeho definice musí být změněna, protože tyto biocidní přípravky nejsou 
konzervačními, nýbrž dezinfekčními prostředky. Například přípravky používané pro dezinfekci 
potravin od lidských patogenů, jako je bakterie Salmonela, nesplňují požadavky právních 
předpisů o doplňkových látkách v potravinách. Tyto přípravky neúčinkují ani jako 
konzervační přípravky proti kontaminaci krmiv. Proto je nutné je považovat za dezinfekční 
prostředky.

Pozměňovací návrh 115
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Jelikož Mezinárodní úmluva 
o kontrole a řízení lodní zátěžové vody 
a usazenin stanoví účinné posouzení rizik, 
jež představují systémy řízení lodní 
zátěžové vody, mělo by se konečné 
schválení a následné schválení typu těchto 
systémů pokládat za rovnocenné
povolování přípravků, které se požaduje 
tímto nařízením.

(21) Jelikož Mezinárodní úmluva 
o kontrole a řízení lodní zátěžové vody 
a usazenin stanoví účinné posouzení rizik, 
jež představují systémy řízení lodní 
zátěžové vody, mělo by se konečné 
schválení a následné schválení typu těchto 
systémů pokládat za povolování přípravků, 
které se požaduje tímto nařízením.

Or.en

Odůvodnění

Mezinárodní povolení nemohou být automaticky považována za povolení splňující požadavky 
práva EU. 

Pozměňovací návrh 116
Sabine Wils

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Aby bylo podpořeno používání 
biocidních přípravků s nízkým rizikem, 
které mají ve srovnání s jinými biocidními 
přípravky příznivější profil z hlediska 
vlivu na životní prostředí a lidské zdraví, 
mělo by být používání biocidních 

vypouští se
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přípravků s nízkým rizikem povoleno bez 
předchozího schválení účinných látek 
v nich obsažených.

Or.en

Odůvodnění

Přípravky s nízkým rizikem by měly být především ty přípravky, jejichž vlastnosti představují 
skutečně nízké riziko. Aby toto mohlo být ohodnoceno, účinné látky v nich obsažených by měly 
být v každém případě schváleny pro použití. 

Pozměňovací návrh 117
Julie Girling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33a) Nemá- li dojít k zamoření 
škodlivými organismy, je třeba přijmout 
vhodná odstrašující opatření pro zahnání 
nebo odpuzení těchto organismů. Dále by 
měla být podniknuta další preventivní 
opatření, jako např. vhodné skladování 
zboží, dodržování hygienických norem 
a okamžitá likvidace odpadu. Další kroky 
by měly být podniknuty pouze v případě, 
že tato opatření budou neúčinná. Biocidní 
přípravky, které pro člověka, zvířata 
a životní prostředí představují nižší riziko, 
by vždy měly být používány přednostně 
před jinými přípravky, pokud jsou tyto 
přípravky představující nižší riziko v 
konkrétní situaci účinnou ochranou. 
Biocidní přípravky, které jsou určeny ke 
zranění, zabití nebo zneškodnění zvířat, 
která jsou schopna vnímat bolest a strach, 
by měly být aplikovány v krajním případě.

Or.en

Odůvodnění

Udržitelného použití biocidních přípravků bude dosaženo uznáním potřeby preventivních 
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opatření coby prvotního postupu. 

Pozměňovací návrh 118
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 45 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) Vzhledem k výhodám pro vnitřní trh 
a pro spotřebitele je žádoucí stanovit 
harmonizovaná pravidla pro paralelní 
obchod s biocidními přípravky, jež jsou 
v zásadě shodné a jež jsou povoleny 
v různých členských státech.

(45) Vzhledem k výhodám pro vnitřní trh 
a pro spotřebitele je žádoucí stanovit 
harmonizovaná pravidla pro paralelní 
obchod s biocidními přípravky, jež jsou 
shodné a jež jsou povoleny v různých 
členských státech.

Or.en

Odůvodnění

Aby bylo dosaženo přiměřené rovnováhy mezi volným trhem se zbožím a bezpečným tržním 
prostředím, měl by být tento článek o paralelním obchodu omezen na shodné přípravky 
založené na shodné specifikaci a obsahu účinných látek a formulačních přísad. 

Pozměňovací návrh 119
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 45 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) Vzhledem k výhodám pro vnitřní trh 
a pro spotřebitele je žádoucí stanovit 
harmonizovaná pravidla pro paralelní 
obchod s biocidními přípravky, jež jsou 
v zásadě shodné a jež jsou povoleny 
v různých členských státech.

(45) Vzhledem k výhodám pro vnitřní trh 
a pro spotřebitele je žádoucí stanovit 
harmonizovaná pravidla pro paralelní 
obchod s biocidními přípravky, jež jsou 
shodné a jež jsou povoleny v různých 
členských státech.

Or.it
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Odůvodnění

Paralelní obchodování se musí omezit na přípravky, které mají shodné technické specifikace 
a stejné složení účinných látek a ostatních složek. 

Pozměňovací návrh 120
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 54 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(54) Je nezbytné stanovit účinný způsob 
sdělování informací o rizicích, která 
biocidní přípravky představují, a 
o opatřeních k řízení rizik, neboť tvoří 
důležitou součást systému vytvořeného 
tímto nařízením. Příslušné orgány, 
agentura a Komise by měly přístup 
k informacím usnadňovat, a zároveň 
dodržovat zásadu důvěrnosti a předcházet 
sdělování informací, které by mohlo
poškodit obchodní zájmy dotčené osoby.

(54) Je nezbytné stanovit účinný způsob 
sdělování informací o rizicích, která 
biocidní přípravky představují, a 
o opatřeních k řízení rizik, neboť tvoří 
důležitou součást systému vytvořeného 
tímto nařízením. Příslušné orgány, 
agentura a Komise by měly přístup 
k informacím usnadňovat, a zároveň 
dodržovat zásadu důvěrnosti a předcházet 
sdělování informací, které by mohlo 
poškodit obchodní zájmy dotčené osoby, 
s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro 
ochranu zdraví člověka a životního 
prostředí.

Or.fr

Pozměňovací návrh 121
Christa Klaß

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 60 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(60) Je třeba přijmout opatření nezbytná 
k provádění tohoto nařízení podle 
rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 
28. června 1999 o postupech pro výkon 
prováděcích pravomocí svěřených 
Komisi15.

vypouští se
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__________________________________

15 Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

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 122
Christa Klaß

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 61 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(61) Komise by zejména měla mít 
pravomoc přijímat opatření k rozhodování 
o žádosti o zařazení účinné látky do 
přílohy I nebo o obnovení či přezkum 
tohoto zařazení, ke stanovení postupů 
souvisejících s obnovením a přezkumem 
zařazení účinné látky do přílohy I, 
k rozšíření ustanovení o povoleních 
Společenství na jiné kategorie biocidních 
přípravků, ke stanovení kritérií a postupů 
souvisejících se zrušením povolení nebo 
změnami podmínek povolení včetně 
mechanismu řešení sporů, ke stanovení 
celkových použitelných maximálních 
množství účinných látek nebo biocidních 
přípravků, která lze uvolnit během 
pokusů, a minimální údaje, které mají být 
předloženy, k vytvoření harmonizované 
struktury poplatků a jiných pravidel 
týkajících se úhrady poplatků a plateb 
příslušným orgánům a agentuře, 
k přizpůsobení příloh vědeckému 
a technickému pokroku, k provádění 
pracovního programu a ke stanovení 
souvisejících práv a povinností 
příslušných orgánů a účastníků programu 
a k prodloužení pracovního programu na 
určitou dobu. Jelikož jsou tato opatření 

vypouští se
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obecného významu, jejichž předmětem je 
změna jiných než podstatných prvků 
tohoto nařízení, a to i doplněním tohoto 
nařízení o nové jiné než podstatné prvky, 
musí být přijata regulativním postupem 
s kontrolou stanoveným v článku 5a 
rozhodnutí 1999/468/ES.

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 123
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 61 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(61a) Ve vědeckých kruzích panuje 
nejistota ohledně bezpečnosti 
nanomateriálů pro lidské zdraví a životní 
prostředí; například Vědecký výbor pro 
vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika 
(SCENIHR) zjistil, že v případě některých 
nanomateriálů existují specifická 
zdravotní rizika a toxické účinky na 
organizmy. Výbor SCENIHR kromě toho 
zjistil, že všeobecně chybějí kvalitní údaje 
o expozici osob a životního prostředí, 
a dospěl tudíž k závěru, že poznatky 
o metodologii týkající se jak odhadů 
expozice, tak i zjišťování rizik je nutné 
dále rozvíjet, ověřovat a standardizovat. 
Stále více biocidních přípravků obsahuje 
nano-silver. 

Or.en

Odůvodnění

Nano-silver je v současné době hlavní využití materiálů. Chybějící znalosti o nanomateriálech 
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by měly být řešeny. 

Pozměňovací návrh 124
Christa Klaß

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 62 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(62) Pokud ze závažných naléhavých 
důvodů nelze dodržet obvyklé lhůty pro 
regulativní postup s kontrolou, měla by 
mít Komise možnost použít k přijetí 
rozhodnutí o změně zařazení účinné látky 
do přílohy I nebo o zrušení jejího zařazení 
do uvedené přílohy na základě článku 13 
postup pro naléhavé případy stanovený 
v čl. 5a odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES.

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 125
Christa Klaß

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 62 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(62a) V souladu s článkem 291 Smlouvy 
o fungování EU se pravidla a obecné 
zásady týkající se mechanismů, s jejichž 
pomocí členské státy kontrolují výkon 
prováděcích pravomocí svěřených Komisi, 
stanoví předem formou nařízení přijatého 
řádným legislativním postupem. Dokud 
nebude přijato toto nové nařízení, členské 
státy vzhledem k tomu, že je nezbytné 
přijmout toto nařízení co nejdříve, by měly 
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provádět kontrolu měření v souladu 
s ustanoveními rozhodnutí Rady 
1999/468/ES ze dne 28. června 1999 
o postupech pro výkon prováděcích 
pravomocí svěřených Komisi za 
předpokladu, že jsou tato ustanovení 
slučitelná s pozměněnými Smlouvami. 
Odkazy na tato ustanovení je však nutné 
nahradit odkazy na pravidla a zásady 
stanovené v novém nařízení, jakmile toto 
nařízení vstoupí v platnost.

Or.en

Odůvodnění

K poskytnutí přechodných opatření, dokud nebudou přijata nová pravidla ohledně 
prováděcích aktů. 

Pozměňovací návrh 126
Julie Girling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 66 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(66) Vzhledem k tomu, že na některé 
přípravky se dříve nevztahovaly právní 
předpisy Společenství v oblasti biocidních 
přípravků, je vhodné povolit přechodné 
období, během kterého se společnosti 
budou moci připravit na uplatňování 
pravidel týkajících se účinných látek 
vyráběných na místě, ošetřených předmětů 
a materiálů a materiálů určených pro styk 
s potravinami.

(66) Vzhledem k tomu, že na některé 
přípravky se dříve nevztahovaly právní 
předpisy Společenství v oblasti biocidních 
přípravků, je vhodné povolit přechodné 
období, během kterého se společnosti 
budou moci připravit na uplatňování 
pravidel týkajících se účinných látek 
vyráběných na místě a ošetřených 
předmětů a materiálů.

Or.en

Odůvodnění

Materiály určené pro styk s potravinami by neměly být v oblasti působnosti Návrhu, neboť by 
to vedlo k dvojí regulaci a posouzení. Materiály, které jsou určené pro styk s potravinami, 
jsou již upraveny rámcovým nařízením (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech 
určených pro styk s potravinami. Pokud by měly být učiněny některé změny v pravidlech 
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týkajících se materiálů určených pro styk s potravinami, měly by být řešeny revizí právních 
předpisů o styku s potravinami a nikoliv rozšiřováním působnosti nařízení o biocidních 
přípravcích. 

Pozměňovací návrh 127
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 66 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(66) Vzhledem k tomu, že na některé 
přípravky se dříve nevztahovaly právní 
předpisy Společenství v oblasti biocidních 
přípravků, je vhodné povolit přechodné 
období, během kterého se společnosti 
budou moci připravit na uplatňování 
pravidel týkajících se účinných látek 
vyráběných na místě, ošetřených předmětů 
a materiálů a materiálů určených pro styk 
s potravinami.

(66) Vzhledem k tomu, že na některé 
přípravky se dříve nevztahovaly právní 
předpisy Společenství v oblasti biocidních 
přípravků, je vhodné povolit přechodné 
období, během kterého se společnosti 
budou moci připravit na uplatňování 
pravidel týkajících se účinných látek 
vyráběných na místě, ošetřených předmětů 
a materiálů. 

Or.fr

Odůvodnění

Materiály určené pro styk s potravinami jsou již upraveny nařízením (ES) č. 1935/2004. Toto 
nařízení možná neupravuje všechna hlediska hodnocení takových materiálů a jejich 
používání, ale musí být stanovena nová omezení prostřednictvím revize právních předpisů 
týkajících se materiálů určených pro styk s potravinami a v nařízení o „biocidních 
přípravcích“, s cílem zabránit zdvojení právní úpravy a hodnocení.

Pozměňovací návrh 128
Dan Jørgensen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účelem tohoto nařízení je zajistit vysokou 
úroveň ochrany zdraví lidí i zvířat 
a ochrany životního prostředí. Ustanovení 
tohoto nařízení jsou založena na zásadě 
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předběžné opatrnosti s cílem zajistit, aby 
účinné látky či přípravky uváděné na trh 
neměly škodlivé účinky na zdraví lidí, 
zvířat nebo životní prostředí. Členským 
státům není bráněno, aby uplatnily 
zásadu obezřetnosti, pokud ve vědeckých 
kruzích panuje nejistota ohledně rizik pro 
zdraví lidí a zvířat a pro životní prostředí, 
jež mohou vyvolávat biocidní přípravky, 
které mají být povoleny na území těchto 
států.

Or.en

Pozměňovací návrh 129
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(p a) nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 
2004 o materiálech a předmětech 
určených pro styk s potravinami1; 
1Úř. věst. L 338, 13.11.2004, s.4.

Or.fr

Odůvodnění

Materiály určené pro styk s potravinami jsou již upraveny nařízením (ES) č. 1935/2004. Toto 
nařízení možná neupravuje všechna hlediska hodnocení takových materiálů a jejich 
používání, ale musí být stanovena nová omezení prostřednictvím revize právních předpisů 
týkajících se materiálů určených pro styk s potravinami a v nařízení o „biocidních 
přípravcích“, s cílem zabránit zdvojení právní úpravy a hodnocení. 

Pozměňovací návrh 130
Julie Girling

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

(p a ) Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 
2004 o materiálech a předmětech 
určených pro styk s potravinami a 
o zrušení směrnic 80/590/EHS 
a 89/109/EHS;

Or.en

Odůvodnění

Materiály určené pro styk s potravinami by neměly být v oblasti působnosti Návrhu neboť by 
to vedlo k dvojí regulaci a posouzení. Materiály, které jsou určené pro styk s potravinami, 
jsou již upraveny rámcovým nařízením (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech 
určených pro styk s potravinami. Pokud by měly být učiněny některé změny v pravidlech 
týkajících se materiálů určených pro styk s potravinami, měly by být řešeny revizí právních 
předpisů o styku s potravinami a nikoliv rozšiřováním působnosti nařízení o biocidních 
přípravcích. 

Pozměňovací návrh 131
Dan Jørgensen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(p a) směrnice Rady 98/83/ES ze dne 
3. listopadu 1998 o jakosti vody určené 
k lidské spotřebě;

Or.en

Pozměňovací návrh 132
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 8 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Biocidní přípravky, jež získaly konečné 8. Údaje poskytnuté pro biocidní 
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schválení v rámci Mezinárodní úmluvy 
o kontrole a řízení lodní zátěžové vody 
a usazenin, se podle kapitoly VII tohoto 
nařízení považují za povolené. Články 38 
a 57 se použijí přiměřeně.

přípravky, jež získaly konečné schválení 
v rámci Mezinárodní úmluvy o kontrole 
a řízení lodní zátěžové vody a usazenin, se 
mají vzít v úvahu, pokud se rozhoduje 
o povolení takových výrobků v souladu 
s tímto nařízením. Články 38 a 57 se 
použijí přiměřeně.

Or.en

Odůvodnění

Mezinárodní povolení by nemělo být automaticky převedeno do EU. 

Pozměňovací návrh 133
Tiziano Motti

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. f 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) „sledovanou látkou“ rozumí f) „sledovanou látkou“ rozumí

látka jiná než účinná látka, jež může mít 
díky svým vlastnostem nepříznivý účinek 
na člověka, zvířata nebo životní prostředí 
a jež je přítomna nebo vzniká v biocidním 
přípravku v dostatečné koncentraci na to, 
aby představovala riziko takového účinku;

látka jiná než účinná látka, jež může mít 
díky svým vlastnostem bezprostředně nebo 
ve vzdálenější budoucnosti nepříznivý 
účinek na člověka, zejména na děti, zvířata 
nebo životní prostředí a jež je přítomna 
nebo vzniká v biocidním přípravku 
v dostatečné koncentraci na to, aby 
představovala riziko takového účinku;

Or.it

Odůvodnění

Bylo by vhodné zdůraznit, že děti jsou vůči škodlivým přípravkům zranitelnější než dospělí, 
podle nichž jsou v návrhu nařízení nastavena kritéria tolerance. 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. 
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Pozměňovací návrh 134
Tiziano Motti

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. g 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) „škodlivými organismy“ rozumí g) „škodlivými organismy“ rozumí

organismy, včetně patogenních činitelů, 
jejichž přítomnost je nežádoucí nebo které 
mají škodlivý účinek na člověka, jeho
činnosti nebo předměty, které používá 
nebo vyrábí, nebo na zvířata nebo na 
životní prostředí;

organismy, včetně patogenních činitelů, 
jejichž přítomnost je nežádoucí nebo které 
mají bezprostředně nebo ve vzdálenější 
budoucnosti škodlivý účinek na člověka, 
zejména na děti, na činnosti člověka nebo 
předměty, které používá nebo vyrábí, nebo 
na zvířata nebo na životní prostředí;

Or.it

Odůvodnění

Bylo by vhodné zdůraznit, že děti jsou vůči škodlivým přípravkům zranitelnější než dospělí, 
podle nichž jsou v návrhu nařízení nastavena kritéria tolerance. 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 135
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(h) „rezidui“ rozumí (h) „rezidui“ rozumí
 látky přítomné v rostlinách nebo 
produktech rostlinného původu, v jedlých 
produktech živočišného původu nebo na 
jejich povrchu, v pitné vodě anebo jinde 
v životním prostředí v důsledku používání 
biocidního přípravku, jakož i jejich 
metabolitů a produktů vznikajících při 
jejich rozkladu nebo reakci;

 látky přítomné v rostlinách nebo 
produktech rostlinného původu, v jedlých 
produktech živočišného původu nebo na 
jejich povrchu, ve vodních zdrojích pitné 
vody anebo jinde v životním prostředí 
v důsledku používání biocidního přípravku, 
jakož i jejich metabolitů a produktů 
vznikajících při jejich rozkladu nebo 
reakci;
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Or.en

Pozměňovací návrh 136
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) „uvedením na trh“ rozumí i) „uvedením na trh“ rozumí
první dodání biocidního přípravku 

k distribuci nebo použití na trhu 
Společenství v průběhu obchodní činnosti,
ať už za úplatu, nebo bezúplatně;

 dodání biocidního přípravku třetím 
stranám nebo zajištění pro třetí strany, ať 
už za úplatu, nebo bezúplatně. Za uvedení 
na trh se považuje rovněž dovoz. Žádná 
dodávka třetím stranám se například 
neposkytuje, pokud jsou ošetřené 
materiály nebo výrobky vyráběny 
jednotlivě v průběhu obchodní činnosti
a poté zaváděny výrobcem.

Or.de

Odůvodnění

Nejen pouze „první dodání“, ale jako v ostatních právních předpisech týkajících se 
chemických látek „každé dodání“ by mělo být vnímáno jako uvedení na trh (viz REACH). 
Výjimky by měly platit pouze tehdy, když např. řemeslník jménem zákazníka provede natření 
fasády povoleným biocidním přípravkem. Toto vyjasnění je žádoucí. 

Pozměňovací návrh 137
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i) „uvedením na trh“ rozumí (i) „uvedením na trh“ rozumí

první dodání biocidního přípravku 
k distribuci nebo použití na trhu 
Společenství v průběhu obchodní činnosti, 
ať už za úplatu, nebo bezúplatně;

dodání či poskytnutí biocidních 
prostředků, ať už za úplatu, nebo 
bezúplatně, třetí straně, dovoz lze 
považovat za uvedení na trh;
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Or.en

Odůvodnění

Definice Komise „uvedení na trh“ je užší než definice současné směrnice o biocidních 
přípravcích. Navrhovaná změna přinese nové nařízení o biocidních přípravcích, které bude 
sladěno s REACH, pomocí něhož budou omezené také konečné prodeje. 

Pozměňovací návrh 138
Esther De Lange

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(k) „ošetřeným materiálem nebo 
předmětem“ rozumí

(k) „ošetřeným materiálem nebo 
předmětem“ rozumí

 látka, směs, materiál nebo předmět, který 
byl ošetřen jedním nebo více biocidními 
přípravky nebo tyto přípravky obsahuje 
s cílem tuto látku, směs, materiál nebo 
předmět chránit před znehodnocením 
způsobeným škodlivými organismy;

i) látka, směs, materiál nebo předmět, 
který byl ošetřen jedním nebo více 
biocidními přípravky nebo tyto přípravky 
obsahuje s cílem tuto látku, směs, materiál 
nebo předmět chránit před znehodnocením 
způsobeným škodlivými organismy, nebo

ii) každá látka, směs, materiál nebo 
předmět, který byl ošetřen jedním nebo 
použit v jednom nebo více biocidních 
přípravcích s cílem zničit, eliminovat, 
zneškodnit, zabránit v činnosti nebo jinak 
dosáhnout regulačního účinku na veškeré 
škodlivé organismy za předpokladu, že 
látka, směs, materiál nebo předmět mají 
účinek samy o sobě;

Or.en

Pozměňovací návrh 139
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. k a (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(k a)„Vnější biocidní účinek“ je 
účinek při takových způsobech použití, při 
nichž má být obsažený biocidní přípravek 
uvolněn za normálních a rozumně 
předvídatelných podmínek používání.

Or.de

Odůvodnění

Pojem „vnější účinek“ není v samotném nařízení o biocidních přípravcích definován, je 
definován pouze v Příručce rozhodnutí (Manual of Decisions). 

Pozměňovací návrh 140
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. p 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(p) „rámcovým složením“ rozumí (p) „rámcovým složením“ rozumí

 skupina biocidních přípravků s podobnými 
způsoby použití a vykazujících omezené 
odchylky ve svém složení od referenčního 
biocidního přípravku, jenž do této skupiny 
patří, která obsahuje stejné účinné látky 
shodných specifikací, pokud tyto povolené 
odchylky neovlivňují nepříznivě úroveň 
rizika ani účinnost těchto přípravků;

 skupina biocidních přípravků s nízkým 
rizikem, s podobnými způsoby použití 
a vykazujících omezené odchylky ve svém 
složení od referenčního biocidního 
přípravku, jenž do této skupiny patří, která 
obsahuje stejné účinné látky shodných 
specifikací, pokud tyto povolené odchylky 
neovlivňují nepříznivě úroveň rizika ani 
účinnost těchto přípravků; pokud odchylka
je snížení procentuálního obsahu účinné 
látky a/nebo změna procentuálního 
obsahu jedné nebo více účinných látek;

Or.en

Odůvodnění

To poskytuje rámcové složení v souladu se směrnicí 98/8/ES. Zdůraznění, že rámcová složení 
se používají pouze v případě přípravků s nízkým rizikem, podpoří udržitelnou inovaci výrobků 
a přiměřené řízení rizik. 
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Pozměňovací návrh 141
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. s

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s) „materiálem určeným pro styk 
s potravinami“ rozumí

vypouští se

materiál a předmět určený pro styk 
s potravinami, na který se vztahuje 
nařízení (ES) č. 1935/200443;
_________________________________

43 Úř. věst. L 338, 13.11.2004, s. 4.

Or.fr

Odůvodnění

Materiály určené pro styk s potravinami jsou již upraveny nařízením (ES) č. 1935/2004. Toto 
nařízení možná neupravuje všechna hlediska hodnocení takových materiálů a jejich 
používání, ale musí být stanovena nová omezení prostřednictvím revize právních předpisů 
týkajících se materiálů určených pro styk s potravinami a v nařízení o „biocidních 
přípravcích“, s cílem zabránit zdvojení právní úpravy a hodnocení. 

Pozměňovací návrh 142
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. s

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s) „materiálem určeným pro styk 
s potravinami“ rozumí

vypouští se

materiál a předmět určený pro styk 
s potravinami, na který se vztahuje 
nařízení (ES) č. 1935/200443;
________________________________

43 Úř. věst. L 338, 13.11.2004, s. 4
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Or.en

Odůvodnění

Materiály určené pro styk s potravinami by neměly být v oblasti působnosti Návrhu neboť by 
to vedlo k dvojí regulaci a posouzení. Materiály, které jsou určené pro styk s potravinami, 
jsou již upraveny rámcovým nařízením (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech 
určených pro styk s potravinami. Pokud by měly být učiněny některé změny v pravidlech 
týkajících se materiálů určených pro styk s potravinami, měly by být řešeny revizí právních 
předpisů o styku s potravinami a nikoliv rozšiřováním působnosti nařízení o biocidních 
přípravcích. 

Pozměňovací návrh 143
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. u a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ua) „zranitelnými skupinami“ rozumí

osoby vyžadující zvláštní pozornost při 
posuzování bezprostředního 
a dlouhodobého účinku biocidních 
přípravků na lidské zdraví. Patří k nim 
těhotné a kojící ženy, nenarozené děti, 
kojenci a děti, starší osoby a pracovníci 
a místní obyvatelé, kteří jsou dlouhodobě 
vystaveni vysoké koncentraci biocidů;

Or.en

Odůvodnění

Nařízení by mělo zahrnout definici zranitelných skupin, v souladu s nařízením 1107/2009 
a právními předpisy REACH. 

Pozměňovací návrh 144
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. u a (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ua) „zranitelnými skupinami“ rozumí
osoby vyžadující zvláštní pozornost při 
posuzování bezprostředního 
a dlouhodobého účinku biocidních 
přípravků na lidské zdraví. Patří k nim 
mimo jiné těhotné a kojící ženy, kojenci 
a děti a starší osoby; 

Or.en

Odůvodnění

Nařízení by mělo zahrnout definici zranitelných skupin, v souladu s nařízením 1107/2009 
o fytofarmaceutických látkách a s nařízením REACH 1907/2006. 

Pozměňovací návrh 145
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. u a – u c (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ua) „administrativní změnou“ rozumí 
odchylku od stávajícího povolení, jehož 
povaha je čistě administrativní, což 
nepředpokládá přehodnocení rizik pro 
veřejné zdraví nebo pro životní prostředí, 
ani přehodnocení účinnosti přípravku.
(ub) „nevýznamnou změnou“ rozumí
odchylku od stávajícího povolení, která 
nemůže být považována za administrativní 
odchylku, neboť vyžaduje omezené 
opětovné posouzení rizik pro veřejné 
zdraví nebo životní prostředí a/nebo 
účinnosti přípravku. Odchylka by neměla 
nepříznivě ovlivnit úroveň rizika pro 
veřejné zdraví nebo životní prostředí, ani 
účinnost přípravku.
(uc) „významnou změnou“ rozumí
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odchylku od stávajícího povolení, která 
nemůže být považována za administrativní 
změnu nebo nevýznamnou změnu a která 
vyžaduje plné opětovné posouzení rizika 
pro veřejné zdraví nebo životní prostředí 
a/nebo účinnosti přípravku;

Or.en

Odůvodnění

Je nezbytné definovat možné typy odchylek od již povolených biocidních přípravků. 

Pozměňovací návrh 146
Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. u a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ua) nanomateriály jsou definovány jako 
záměrně vyrobené pevné látky složené 
z částic, buď ve formě prášku nebo 
disperze nebo aerosolu, obsahující nano-
předměty a jejich agregáty a aglomeráty,
i) které obsahují, pokud jsou měřeny 
standardizovanými a uznávanými 
metodami, nejméně 10 wt.-% nano-
předmětů,
ii) nebo které mají, pokud jsou měřeny 
vhodnou metodou, specifickou 
povrchovou plochu objemu větší než 6 x 
1/100 nm.
nano-předměty jsou samostatné částečky 
s jedním, dvěma nebo třemi rozměry
v rozmezí přibližně 1 nm a 100 nm;

Or.en

Odůvodnění

Komise nyní rozvíjí novou horizontální definici nanomateriálů, s podporou Vědeckého výboru 
pro vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika (SCENIHR). Výbor SCENIHR již navrhl ve 
svém stanovisku v roce 2009 rozšířit současnou definici založenou na fyzikální velikosti 
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přidáním limitu specifické povrchové plochy. To by se mělo odrazit v návrhu nové definice 
nanomateriálu, při zachování současné situace tak, jak je. 

Pozměňovací návrh 147
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. u a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ua) „administrativní změnou“ rozumí 
odchylku od stávajícího povolení, jehož 
povaha je čistě administrativní, což 
nepředpokládá přehodnocení rizika pro 
veřejné zdraví nebo pro životní prostředí, 
ani přehodnocení účinnosti biocidního 
přípravku.

Or.en

Odůvodnění

Je nezbytné definovat možné typy odchylek od již povoleného biocidního přípravku. 

Pozměňovací návrh 148
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. u b (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ub) „nevýznamnou změnou“ rozumí
odchylku od stávajícího povolení, která 
nemůže být považována za administrativní 
změnu, neboť vyžaduje omezené opětovné 
posouzení rizika pro veřejné zdraví nebo 
životní prostředí a/nebo účinnosti 
přípravku. Odchylka by neměla nepříznivě 
ovlivnit úroveň rizika pro veřejné zdraví 
nebo životní prostředí, ani účinnost 
přípravku.



PE439.902v02-00 32/71 AM\812192CS.doc

CS

Or.en

Odůvodnění

Je nezbytné definovat možné typy odchylek od již povoleného biocidního přípravku. 

Pozměňovací návrh 149
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. u c (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(uc) „významnou změnou“ rozumí
odchylku od stávajícího povolení, která 
nemůže být považována za administrativní 
změnu nebo nevýznamnou změnu.

Or.en

Odůvodnění

Je nezbytné definovat možné typy odchylek od již povoleného biocidního přípravku. 

Pozměňovací návrh 150
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Účinná látka se zařadí do přílohy I na 
počáteční dobu nepřesahující deset let, 
jestliže biocidní přípravky, které tuto 
účinnou látku obsahují, splňují podmínky 
stanovené v čl. 16 odst. 1 písm. b).

1. Účinná látka se zařadí do přílohy I na 
počáteční dobu nepřesahující deset let, 
jestliže biocidní přípravky, které tuto 
účinnou látku obsahují, splňují podmínky 
stanovené v čl. 16 odst. 1 písm. b). Účinná 
látka podle článku 5 může být začleněna 
do přílohy I pouze na počáteční dobu 
nepřesahující 5 let.

Or.en
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Odůvodnění

Látky, které spadají do kritérií vyloučení, mohou být začleněny do přílohy I pouze na dobu 
maximálně 5 let. Toto je v souladu s  nařízením o přípravcích na ochranu rostlin. 

Pozměňovací návrh 151
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Účinná látka se zařadí do přílohy I na 
počáteční dobu nepřesahující deset let, 
jestliže biocidní přípravky, které tuto 
účinnou látku obsahují, splňují podmínky 
stanovené v čl. 16 odst. 1 písm. b).

1. Účinná látka se zařadí do přílohy I na 
počáteční dobu nepřesahující deset let, 
jestliže alespoň jeden z biocidních 
přípravků, které tuto účinnou látku 
obsahují, splňuje podmínky stanovené v čl. 
16 odst. 1 písm. b).

Or.it

Odůvodnění

Pro účinnou látku je dostačující, je-li obsažena v jediném biocidním přípravku, aby byla 
zařazena do přílohy I. 

Pozměňovací návrh 152
Christa Klaß

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2 a. Účinné látky jako takové nebo 
obsažené v biocidních přípravcích mohou 
být v Unii uvedeny na trh pro použití 
v biocidních přípravcích, pouze pokud 
budou podle tohoto nařízení zahrnuty do 
přílohy I.

Or.de
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Pozměňovací návrh 153
Christa Klaß

Návrh nařízení
Článek 4 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2 b. Není-li v tomto nařízení stanoveno 
jinak, předloží všichni výrobci účinné 
látky agentuře žádost o zařazení do 
přílohy I.

Or. de

Pozměňovací návrh 154
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Je-li to vhodné, stanoví se u účinných 
látek zařazených do přílohy I maximální 
limity reziduí v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 396/2005 [a nařízením Rady (EHS) č. 
2377/90].

4. U účinných látek zařazených do přílohy 
I se stanoví maximální limity reziduí 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 [a 
nařízením Rady (EHS) č. 2377/90].

Or.fr

Odůvodnění

Je nezbytné zpřísnit a vyjasnit podmínky zařazení do přílohy I. 

Pozměňovací návrh 156
Dan Jørgensen, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž je dotčen čl. 4 odst. 1, účinné látky 
uvedené v odstavci 2 se do přílohy I zařadí 
pouze tehdy, je-li splněna alespoň jedna 
z těchto podmínek:

vypouští se

a) expozice člověka této účinné látce 
v biocidním přípravku je za běžných 
podmínek použití zanedbatelná, zejména 
pokud se přípravek používá v uzavřených 
systémech nebo za přísně kontrolovaných 
podmínek;
b) lze prokázat, že účinná látka je 
potřebná ke kontrole vážného nebezpečí 
pro veřejné zdraví;
c) lze prokázat, že nezařazení účinné látky 
do přílohy I by mělo nepřiměřené 
negativní dopady v porovnání s rizikem, 
které používání této látky představuje pro 
lidské zdraví nebo životní prostředí, a že 
neexistují žádné vhodné alternativní látky 
ani technologie.
Písmeno c) se nevztahuje na účinné látky 
přípravků typu 4 a 14 až 19.

Or.en

Pozměňovací návrh 157
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž je dotčen čl. 4 odst. 1, účinné látky 
uvedené v odstavci 2 se do přílohy I zařadí 
pouze tehdy, je-li splněna alespoň jedna
z těchto podmínek:

1. Aniž je dotčen čl. 4 odst. 1, účinné látky 
uvedené v odstavci 2 se do přílohy I zařadí 
pouze tehdy, jsou-li splněny všechny tyto 
podmínky:

Or.en
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Odůvodnění

Je třeba zamezit používání účinných látek s nejhorším profilem nebezpečnosti, které mají 
nepříznivé účinky na zdraví a na životní prostředí, což se týká zejména zranitelných skupin 
obyvatelstva a biologické rozmanitosti. Uplatnění výjimek by mělo být jasně omezeno na 
stanovené podmínky. 

Pozměňovací návrh 158
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) expozice člověka této účinné látce 
v biocidním přípravku je za běžných
podmínek použití zanedbatelná, zejména 
pokud se přípravek používá v uzavřených 
systémech nebo za přísně kontrolovaných 
podmínek;

a) expozice člověka této účinné látce 
v biocidním přípravku je za nejméně 
příznivých reálných podmínek použití 
zanedbatelná, zejména pokud se přípravek 
používá v uzavřených systémech nebo za 
přísně kontrolovaných podmínek;

Or.en

Odůvodnění

Je třeba zamezit používání účinných látek s nejhorším profilem nebezpečnosti, které mají 
nepříznivé účinky na zdraví a na životní prostředí, což se týká zejména zranitelných skupin 
obyvatelstva a biologické rozmanitosti. Uplatnění výjimek by mělo být jasně omezeno na 
stanovené podmínky. 

Pozměňovací návrh 159
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) expozice člověka této účinné látce 
v biocidním přípravku je za běžných 
podmínek použití zanedbatelná, zejména 
pokud se přípravek používá v uzavřených 
systémech nebo za přísně kontrolovaných 
podmínek;

a) expozice člověka této účinné látce 
v biocidním přípravku je ve stanovených 
podmínkách použití zanedbatelná nebo 
řádně řízená pomocí opatření pro 
udržitelné používání a s vědomím 
vnitřních, které aktivní látka představuje, 
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zejména pokud se přípravek používá 
v uzavřených systémech nebo za přísně 
kontrolovaných podmínek;

Or.en

Odůvodnění

Seriózní řízení rizik může snížit vystavení uživatelů látkám, ať už profesionálů, nebo amatérů 
a v konečném důsledku chránit životní prostředí a zdraví uživatelů. Nepatrné množství aktivní 
látky ještě klasifikované jako CMR1 umístěné například v návnadách, nebude představovat 
riziko pro lidské zdraví s ohledem na to, že výrobek má odpovídající podobu, aby se zabránilo 
jakémukoli nesprávnému použití. Je to tedy výrobek a jeho použití, které určí přítomnost 
rizika s ohledem na to, že v tomto případě je aktivní látka přítomná v nepatrném množství. 

Pozměňovací návrh 160
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) expozice člověka této účinné látce 
v biocidním přípravku je za běžných 
podmínek použití zanedbatelná, zejména 
pokud se přípravek používá v uzavřených 
systémech nebo za přísně kontrolovaných
podmínek;

a) expozice člověka této účinné látce 
v biocidním přípravku je za běžných 
podmínek použití zanedbatelná, pokud se 
přípravek používá v uzavřených systémech 
nebo za jiných podmínek, vyjma kontaktu 
s lidmi, a pokud rezidua aktivní látky 
nepřekročí mez detekce;

Or.en

Odůvodnění

Znění v souladi s nařízením o přípravcích na ochranu rostlin („nařízení PPP“). 
Zanedbatelná expozice by měla být jasně definována. Tak tomu není v případě návrhu 
Komise, který pouze uvádí možný případ zanedbatelné expozice. Zanedbatelná expozice by 
měla být definována jako jediná používaná, která vylučuje kontakt s lidmi a kde se 
nenacházejí rezidua. 
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Pozměňovací návrh 161
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) lze prokázat, že účinná látka je potřebná 
ke kontrole vážného nebezpečí pro veřejné 
zdraví;

b) lze prokázat na základě doložených 
důkazů zahrnutých do používání aktivní 
látky, že účinná látka je potřebná ke 
kontrole vážného nebezpečí pro veřejné 
zdraví, jíž nelze dosáhnout jinými 
dostupnými prostředky, ani použitím 
nechemických metod.

Or.en

Odůvodnění

Znění je v souladu s  nařízením o přípravcích na ochranu rostlin. Musí být dokázáno, že vážné 
nebezpečí pro veřejné zdraví nelze kontrolovat žádnými jinými prostředky včetně 
nechemických metod, a musí být přijata odpovídající opatření ke zmírnění rizik. 

Pozměňovací návrh 162
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) lze prokázat, že účinná látka je potřebná 
ke kontrole vážného nebezpečí pro veřejné 
zdraví;

b) pokud žadatel na základě doložených 
důkazů prokáže, že účinná látka je 
potřebná ke kontrole vážného nebezpečí 
pro veřejné zdraví, jíž nelze dosáhnout 
jinými dostupnými prostředky, a to ani 
nechemickými;

Or.en

Odůvodnění

Je třeba zamezit používání účinných látek s nejhorším profilem nebezpečnosti, které mají 
nepříznivé účinky na zdraví a na životní prostředí, což se týká zejména zranitelných skupin 
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obyvatelstva a biologické rozmanitosti. Uplatnění výjimek by mělo být jasně omezeno na 
stanovené podmínky. 

Pozměňovací návrh 163
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) lze prokázat, že nezařazení účinné látky 
do přílohy I by mělo nepřiměřené 
negativní dopady v porovnání s rizikem, 
které používání této látky představuje pro 
lidské zdraví nebo životní prostředí, a že 
neexistují žádné vhodné alternativní látky 
ani technologie.

vypouští se

Or.en

Odůvodnění

Negativní dopady, které mohou být nepřiměřené,nejsou definovány – to tedy vytváří značnou 
mezeru pro všechny druhy odchylek, včetně těch, které jsou motivované ekonomickými zájmy. 
Žádná taková odchylka neexistuje pro obdobné nařízení o přípravcích na ochranu rostlin. 
Tato doložka o neexistenci žádoucích alternativ nebo technologií je lépe řešena ve změně 
k předešlému písmenu. 

Pozměňovací návrh 164
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) lze prokázat, že nezařazení účinné látky 
do přílohy I by mělo nepřiměřené 
negativní dopady v porovnání s rizikem, 
které používání této látky představuje pro 
lidské zdraví nebo životní prostředí, a že 
neexistují žádné vhodné alternativní látky 
ani technologie.

c) pomocí srovnávacího posouzení lze 
prokázat, že k danému účelu neexistují 
žádné chemické či nechemické 
alternativní látky ani technologie, které by 
pro zdraví člověka nebo zvířat či pro 
životní prostředí představovaly výrazně 
nižší riziko a újmu;
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Or.en

Odůvodnění

Je třeba zamezit používání účinných látek s nejhorším profilem nebezpečnosti, které mají 
nepříznivé účinky na zdraví a na životní prostředí, což se týká zejména zranitelných skupin 
populace a biologické rozmanitosti. Uplatnění výjimek by mělo být jasně omezeno pro 
stanovené podmínky. 

Pozměňovací návrh 165
Esther De Lange

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) vyhodnocení nebezpečí, které látka za 
předepsaných podmínek použití 
představuje, prokáže, že jsou rizika 
v souladu s kritérii stanovenými 
v hodnoticí dokumentaci biocidních 
přípravků, jak je uvedeno v příloze IV, 
přijatelná.

Or.en

Odůvodnění

Regulace biocidních přípravků, která vychází pouze z vlastností jejich účinných látek 
a nezohledňuje jejich skutečné použití ani expozici, porušuje zásady rozhodování založeného 
na vědeckých poznatcích. 

Pozměňovací návrh 166
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) použití účinné látky podléhá 
opatřením ke zmírnění rizik, čímž se 
zajistí, že bude expozice člověka nebo 
životního prostředí minimalizována 
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a pravidelně monitorována;

Or.en

Odůvodnění

Je třeba zamezit používání účinných látek s nejhorším profilem nebezpečnosti, které mají 
nepříznivé účinky na zdraví a na životní prostředí, což se týká zejména zranitelných skupin 
populace a biologické rozmanitosti. Uplatnění výjimek by mělo být jasně omezeno na 
stanovené podmínky. 

Pozměňovací návrh 167
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c b (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) žadatel předloží náhradní plán pro 
kontrolu vážného ohrožení jinými 
prostředky, a to včetně nechemických 
metod.

Or.en

Odůvodnění

Je třeba zamezit používání účinných látek s nejhorším profilem nebezpečnosti, které mají 
nepříznivé účinky na zdraví a na životní prostředí, což se týká zejména zranitelných skupin 
populace a biologické rozmanitosti. Uplatnění výjimek by mělo být jasně omezeno na 
stanovené podmínky. 

Pozměňovací návrh 168
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Písmeno c) se nevztahuje na účinné látky 
přípravků typu 4 a 14 až 19.

vypouští se
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Or.en

Odůvodnění

Neexistuje žádný vědecký, ekologický, ani zdravotní důvod pro vyřazení typu přípravku 4 
a 14–19 z této výjimky. Riziko pro lidské zdraví by skutečně mohlo být značně nepřiměřené, 
pokud nebudou některé účinné látky zařazeny pouze proto, že spadají do určitých kategorií 
přípravků. Bílá kniha Komise o přizpůsobení se změně klimatu z roku 2009 upozorňuje na 
skutečnost, že změna klimatu způsobuje rozšiřování nových závažných infekčních chorob lidí 
a zvířat, jako je např. malárie, které jsou přenášeny bacilonosiči. Insekticidy jsou pro potírání 
těchto chorob naprosto nezbytné. 

Pozměňovací návrh 169
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Písmeno c) se nevztahuje na účinné látky 
přípravků typu 4 a 14 až 19.

vypouští se

Or.it

Odůvodnění

Pro rozpoznání typu přípravku neexistují vědecké prvky (například PT4 a 14–19). Tyto 
přípravky jsou rodenticidy, akaricidy, moluskocidy a dezinfekční látky a slouží k dezinfekci 
proti hlodavcům a hmyzu. O vyloučení by muselo být rozhodnuto na základě analýzy rizik 
(kombinace nebezpečí a expozice). Pokud bylo vědecky dokázáno, že rizika jsou pod 
důkladnou kontrolou, pak je možné účinné látky povolit. 

Pozměňovací návrh 170
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Písmeno c) se nevztahuje na účinné látky 
přípravků typu 4 a 14 až 19.

vypouští se

Or.en
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Odůvodnění

Pro vyřazení typu přípravku 4 a 14–19 z výjimky stanovené v čl. 5 odst. 1 písm. c) neexistuje 
žádné vědecké odůvodnění. Neuplatnění této výjimky by vedlo k odstranění základních 
přípravků v oblasti dezinfekčních přípravků pro potraviny a krmiva a přípravků na ochranu 
proti škodlivým organismům. 

Pozměňovací návrh 171
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Písmeno c) se nevztahuje na účinné látky 
přípravků typu 4 a 14 až 19.

Použití biocidních přípravků s dotyčnou 
účinnou látkou bude omezeno na členské 
státy, v nichž se příslušné škodlivé 
organismy či vážné nebezpečí vyskytují. 
Tyto přípravky budou používat pouze 
odborní uživatelé.

Or.en

Odůvodnění

Je třeba zamezit používání účinných látek s nejhorším profilem nebezpečnosti, které mají 
nepříznivé účinky na zdraví a na životní prostředí, což se týká zejména zranitelných skupin 
populace a biologické rozmanitosti. Uplatnění výjimek by mělo být jasně omezeno na 
stanovené podmínky. 

Pozměňovací návrh 172
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 5. – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účinná látka bude do přílohy I zařazena 
pouze jednou, a to na dobu nepřesahující 
pět let.

Or.en
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Odůvodnění

Je třeba zamezit používání účinných látek s nejhorším profilem nebezpečnosti, které mají 
nepříznivé účinky na zdraví a na životní prostředí, což se týká zejména zranitelných skupin 
populace a biologické rozmanitosti. Uplatnění výjimek by mělo být jasně omezeno na 
stanovené podmínky. 

Pozměňovací návrh 173
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 5. – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto odchylky se nepoužijí pro účinné 
látky, které jsou nebo mají být podle 
nařízení (ES) č. 1272/2008 klasifikovány 
jako karcinogenní kategorie 1A, 
karcinogenní kategorie 1B bez stanovení 
limitu nebo toxické pro reprodukci 
kategorie 1A.

Or.en

Odůvodnění

Toto znění se shoduje s ustanoveními nařízení o přípravcích na ochranu rostlin. Pro známé 
karcinogeny a pro potenciální karcinogeny bez limitu či pro látky, o nichž je známo, že jsou 
toxické pro reprodukci, by neměla být možná žádná odchylka. 

Pozměňovací návrh 174
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Použití jakéhokoli biocidního přípravku 
obsahujícího účinnou látku zařazenou 
podle tohoto odstavce do přílohy I podléhá 
vhodným opatřením ke zmírnění rizik, 
čímž se zajistí, že bude expozice člověka 
nebo životního prostředí minimalizována. 



AM\812192CS.doc 45/71 PE439.902v02-00

CS

Tyto přípravky budou každopádně 
používat pouze odborní uživatelé.
Členský stát, který povolí biocidní 
přípravek obsahující účinnou látku 
zařazenou podle tohoto odstavce do 
přílohy I, sestaví plán postupného zrušení 
kontroly vážného ohrožení jinými 
prostředky, a to včetně nechemických 
metod, a bez prodlení jej předloží Komisi.

Or.en

Odůvodnění

Toto ustanovení je v souladu s ustanoveními nařízení o přípravcích na ochranu rostlin a navíc 
dále upřesňuje, že přípravky obsahující látky, na něž se vztahují kritéria vyloučení, budou 
používat pouze odborní uživatelé. 

Pozměňovací návrh 175
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. d 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) účinné látky uvedené v čl. 57 písm. f) 
nařízení (ES) č. 1907/2006 jako látky 
s vlastnostmi vyvolávajícími narušení 
endokrinní činnosti.

d) účinné látky, které na základě 
posouzení podle zkušebních pokynů 
Společenství nebo mezinárodně 
schválených zkušebních pokynů nebo 
jiných dostupných údajů a informací, 
včetně posudku vědecké literatury, jenž 
přezkoumala agentura, jako látky 
s vlastnostmi vyvolávajícími narušení 
endokrinní činnosti, jež mohou mít 
nepříznivý účinek na člověka, nebo látky
uvedené v čl. 57 písm. f) nařízení (ES) 
č. 1907/2006 jako látky s vlastnostmi 
vyvolávajícími narušení endokrinní 
činnosti.

Komise do 13. prosince 2013 přijme 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci podle článku 72 opatření 
týkající se konkrétních vědeckých kritérií 
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ke stanovení vlastností narušujících 
endokrinní systém. Než budou tato 
kritéria přijata, jsou za látky s vlastnostmi, 
které narušují činnost endokrinního 
systému, považovány látky, které jsou 
nebo mají být podle nařízení (ES) č. 
1272/2008 klasifikovány jako 
karcinogenní kategorie 2 a toxické pro 
reprodukci kategorie 2. Za látky 
s vlastnostmi, které narušují činnost 
endokrinního systému, mohou být navíc 
považovány látky, které jsou nebo mají být 
klasifikovány podle nařízení (ES) č. 
1272/2008 jako toxické pro reprodukci 
kategorie 2 a mající toxický účinek na 
endokrinní orgány.

Or.en

Odůvodnění

Ke stanovení látek narušujících endokrinní činnost odkaz na čl. 57 písm. f) nařízení REACH 
nestačí. Identifikace látek, které způsobují značné obavy, probíhá podle nařízení REACH 
velmi pomalu. Podle čl. 57 písm. f) zatím nebyla k identifikaci navržena ani jedna látka. Je 
totiž třeba překonat obtížnou překážku – poskytnout „vědecký důkaz o možných [!] vážných 
účincích“. Látky narušující endokrinní činnost by měly být identifikovány také na základě 
schválených zkušebních pokynů či jiných dostupných informací (stejně jako je stanoveno 
v nařízení o přípravcích na ochranu rostlin). Zároveň by měla být rozvíjena konkrétní kritéria 
pro chemické látky vyvolávající narušení endokrinní činnosti, stejně jako v nařízení 
o přípravcích na ochranu rostlin. 

Pozměňovací návrh 176
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. d 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) účinné látky uvedené v čl. 57 písm. f) 
nařízení (ES) č. 1907/2006 jako látky 
s vlastnostmi vyvolávajícími narušení 
endokrinní činnosti.

d) účinné látky uvedené v čl. 57 písm. f) 
nařízení (ES) č. 1907/2006 jako látky 
s vlastnostmi vyvolávajícími narušení 
endokrinní činnosti.

Vzhledem k tomu, že v současnosti panuje 
ve vědeckých kruzích nejistota ohledně 
kritérií potřebných ke stanovení vlastností 
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vyvolávajících narušení endokrinní 
činnosti, předloží Evropská komise 
nejpozději do 14. prosince 2013 návrh, 
který se bude touto problematikou 
zabývat.

Or.en

Odůvodnění

Poradce pověřený Evropskou komisí zveřejní v dubnu roku 2011 závěrečnou zprávu Komise 
zaměřenou na řešení problematiky látek narušujících endokrinní činnost. Bylo by předběžné 
již nyní usuzovat, která účinná látka by měla být zařazena mezi látky narušující endokrinní 
činnost. V současnosti se hodnotí pouze velmi malé množství účinných látek a rovněž je 
vyvíjeno pouze velmi malé množství účinných látek, a proto by zařazení například CMRs2 
mezi látky narušující endokrinní činnost mělo dalekosáhlé následky a bránilo by příslušným 
orgánům v účinném boji s hrozbami pro lidské zdraví. 

Pozměňovací návrh 177
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. d 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) účinné látky uvedené v čl. 57 písm. f) 
nařízení (ES) č. 1907/2006 jako látky 
s vlastnostmi vyvolávajícími narušení 
endokrinní činnosti.

d) účinné látky uvedené v čl. 57 písm. f) 
nařízení (ES) č. 1907/2006 jako látky 
s vlastnostmi vyvolávajícími narušení 
endokrinní činnosti. Komise do 30. června 
2015 přijme prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci podle článků XY 
opatření týkající se konkrétních 
vědeckých kritérií ke stanovení vlastností 
narušujících endokrinní systém.

Or.en

Odůvodnění

Doposud nebyla stanovena žádná kritéria pro určování látek vyvolávajících narušení 
endokrinní činnosti. Komise v současnosti pracuje na jednotné definici, která se bude 
vztahovat na několik legislativních textů EU týkajících se narušení endokrinní činnosti, např. 
na nařízení REACH a nařízení o ochraně rostlin. Smyslem tohoto pozměňovacího návrhu je 
sjednotit právní předpisy týkající se biocidních přípravků s touto probíhající iniciativou. 
Přístup Komise by měl být v souladu s mezinárodním vývojem, a zejména s rámcem OECD. 
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Pozměňovací návrh 178
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. d a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) látky na seznamu prioritních 
nebezpečných látek v oblasti vodní politiky 
v příloze směrnice 2000/60/ES.

Or.en

Odůvodnění

Tato úprava vede k souladu s rámcovou směrnicí o vodě, jak již nastínila zpravodajka EP 
v pozměňovacím návrhu č. 11. 

Pozměňovací návrh 179
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. d a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) účinné látky, které mají neurotoxické 
nebo imunotoxické účinky.

Or.en

Odůvodnění

Vědecké studie prokázaly škodlivé účinky neurotoxických látek na vývoj nervového systému 
dětí. V souladu se zásadou předběžné opatrnosti a s cílem zajištění vysokého stupně ochrany 
lidského zdraví a životního prostředí by látky, jež mají neurotoxické nebo imunotoxické 
účinky, neměly být povolovány. 
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Pozměňovací návrh 180
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. d a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) účinné látky obsahující 
nanomateriály.

Or.en

Odůvodnění

Účinné látky s nanomateriály by v zájmu zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví a životního 
prostředí neměly být povolovány. 

Pozměňovací návrh 181
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) dokumentaci k účinné látce, vyhovující 
požadavkům stanoveným v příloze II;

a) dokumentaci k účinné látce a jejím 
reziduím, vyhovující požadavkům 
stanoveným v příloze II;

Or.en

Odůvodnění

Rezidua účinných látek mohou být škodlivější než účinná látka samotná, a proto by měla být 
v žádosti jasně uvedena. 

Pozměňovací návrh 182
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b a (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) dokumentaci k jednotlivým scénářům 
vypouštění emisí biocidních přípravků na 
základě přílohy II, 1 a přílohy III, 1

Or.en

Odůvodnění

Biocidní přípravy jsou velmi často součástí stavebních výrobků a materiálů. Pokud mají být 
začleněny environmentální a zdravotní aspekty, měly by být ve výjimečných případech 
dostupné informace o emisích biocidních přípravků v podobě reálných scénářů vypouštění 
emisí popisujících loužení biocidních přípravků. Tato úprava nabývá na významu zejména 
v souvislosti se stávající revizí směrnice o stavebních výrobcích. 

Pozměňovací návrh 183
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) informace nejsou nutné vzhledem 
k expozici spojené s navrhovanými 
způsoby použití;

a) informace nejsou nutné, neboť 
příslušnou expozici lze u navrhovaných 
způsobů použití vyloučit;

Or.en

Odůvodnění

Od této informace lze upustit pouze v případě, že nedojde k příslušné expozici. 

Pozměňovací návrh 184
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) informace není z vědeckého hlediska vypouští se
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třeba poskytnout;

Or.en

Odůvodnění

Toto znění je velmi nejasné a představuje v nařízení potenciální mezeru, která není 
oprávněná. 

Pozměňovací návrh 185
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) informace není z technického hlediska 
možné poskytnout.

vypouští se

Or.en

Pozměňovací návrh 186
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) informace není z technického hlediska 
možné poskytnout.

vypouští se

Or.en

Odůvodnění

Toto znění je nejasné a představuje v nařízení potenciální mezeru, která není oprávněná. 
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Pozměňovací návrh 187
Christa Klaß

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme opatření určená ke 
stanovení kritérií pro vymezení 
přiměřeného odůvodnění úpravy údajů 
požadovaných podle odstavce 1 na základě 
podmínky uvedené v odst. 2 písm. a).

4. Komise přijme prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 71 a a s výhradou podmínek 
stanovených v článcích 71 b a 71 c
kritéria pro vymezení přiměřeného 
odůvodnění úpravy údajů požadovaných 
podle článku 1 na základě podmínky 
uvedené v odst. 2 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 188
Daciana Octavia Sârbu

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme opatření určená ke 
stanovení kritérií pro vymezení 
přiměřeného odůvodnění úpravy údajů 
požadovaných podle odstavce 1 na základě 
podmínky uvedené v odst. 2 písm. a).

4. Komise přijme a zveřejní transparentní 
kritéria a pokyny pro vymezení 
přiměřeného odůvodnění úpravy údajů 
požadovaných podle odstavce 1 na základě 
podmínky uvedené v odst. 2 písm. a)
a rovněž v souladu s cílem, kterým je 
provádět zkoušky na obratlovcích pro 
účely tohoto nařízení pouze v krajním 
případě.

Or.en
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Pozměňovací návrh 189
Christa Klaß

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 1 

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 190
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Žadatel přiloží k dokumentaci 
dostupnou oponovanou odbornou 
literaturu o dané účinné látce a jejích 
relevantních metabolitech, která se týká 
vedlejších účinků na zdraví, životní 
prostředí a necílové druhy a jež byla 
vydána v období deseti let přede dnem 
předložení dokumentace.

Or.en

Pozměňovací návrh 191
Daciana Octavia Sârbu

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jestliže se při hodnocení dokumentace 
ukáže, že jsou k vyhodnocení nutné 
doplňující informace, hodnotící příslušný 
orgán žadatele vyzve, aby tyto informace 
ve stanovené lhůtě předložil, a informuje 
o tom agenturu.

2. Jestliže se při hodnocení dokumentace 
ukáže, že jsou k vyhodnocení nutné 
doplňující informace, hodnotící příslušný 
orgán žadatele vyzve, aby tyto informace 
ve stanovené lhůtě předložil, a informuje 
o tom agenturu. Pokud tyto doplňující 
informace vyžadují zkoušky na zvířatech, 
doporučí odborníci z agentury či 
příslušných orgánů žadateli vhodné 
alternativní metody a strategie zkoušení, 
které nahradí, omezí nebo zlepší využití 
obratlovců.

Or.en

Pozměňovací návrh 192
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Je-li hodnotící příslušný orgán toho 
názoru, že existují obavy z kumulativních 
účinků plynoucích z používání biocidních 
přípravků obsahujících stejnou účinnou 
látku, své obavy zdokumentuje v souladu 
s požadavky příslušných částí oddílu II 
odst. 3 přílohy XV nařízení (ES) č. 
1907/2006 a zahrne je do svých závěrů.

3. Je-li hodnotící příslušný orgán toho 
názoru, že existují obavy z kumulativních 
účinků plynoucích z používání biocidních 
přípravků obsahujících stejnou účinnou 
látku, nebo jiné látky s podobnými či 
obvyklými účinky na stejné sledované 
vlastnosti, ať už stejnými či jinými 
mechanismy působení, své obavy 
zdokumentuje v souladu s požadavky 
příslušných částí oddílu II odst. 3 přílohy 
XV nařízení (ES) č. 1907/2006 a zahrne je 
do svých závěrů.

Or.en
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Pozměňovací návrh 193
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Do devíti měsíců od obdržení závěrů 
hodnocení agentura vypracuje stanovisko 
k zařazení účinné látky do přílohy 
I a předloží je Komisi.

4. Do devíti měsíců od obdržení závěrů 
hodnocení agentura s ohledem na závěry 
hodnotícího příslušného orgánu vypracuje 
stanovisko k zařazení účinné látky do 
přílohy I a předloží je Komisi.

Or.en

Odůvodnění

Mělo by být objasněno, že stanovisko agentury zohlední závěry hodnotícího příslušného 
orgánu. 

Pozměňovací návrh 194
Christa Klaß

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Po obdržení stanoviska agentury Komise 
přijme rozhodnutí o žádosti o zařazení 
účinné látky do přílohy I. Uvedené 
rozhodnutí, jehož předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení jeho doplněním, se přijímá 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 72 odst. 4.

5. Za účelem aktualizace seznamu 
povolených účinných látek přijme Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 71 a a 
s výhradou podmínek stanovených 
v článcích 71 b a 71 c po obdržení 
stanoviska agentury rozhodnutí o zařazení 
účinné látky do přílohy I. Jestliže se 
Komise rozhodne zařadit účinnou látku 
do přílohy I, uvedou se jména žadatelů.

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. 
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Pozměňovací návrh 195
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) její přijatelný denní příjem, akutní 
referenční dávka nebo přijatelná úroveň 
expozice obsluhy je výrazně nižší než 
u většiny účinných látek zařazených do 
přílohy I pro stejný typ přípravku;

vypouští se

Or.fr

Pozměňovací návrh 196
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) její přijatelný denní příjem, akutní 
referenční dávka nebo přijatelná úroveň 
expozice obsluhy je výrazně nižší než 
u většiny účinných látek zařazených do 
přílohy I pro stejný typ přípravku;

vypouští se

Or.en

Odůvodnění

Tato kritéria mohou být často zmírněna změnou použití přípravku nebo využitím osobních 
ochranných prostředků a zavedením technických opatření. 

Pozměňovací návrh 197
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) splňuje dvě kritéria, která ji umožňují
pokládat za perzistentní, bioakumulativní 
a toxickou látku, jak stanoví příloha XIII 
nařízení (ES) č. 1907/2006;

b) je pokládána za perzistentní, 
bioakumulativní a toxickou látku, jak 
stanoví kritéria přílohy XIII nařízení (ES) 
č. 1907/2006;

(Následující odůvodnění platí také pro 
pozměňovací návrhy týkající se čl. 9 odst. 1 
písm. c), d), f) a odst. 2.)

Or.fr

Odůvodnění

Kritéria pro identifikaci látek, které se mají nahradit, by měla být přizpůsobena kritériím pro 
registraci nařízení REACH. Vzhledem k tomu, že úkolem Evropské agentury pro chemické 
látky (ECHA) bude přezkoumat, zda účinná látka odpovídá všem kritériím, je žádoucí 
konzistentnost obou nařízení. Látky, které nevyvolávají obavy ohledně zdraví člověka nebo 
životního prostředí, pokud jde o předpokládané používání, by neměly být považovány za látky, 
které se mají nahradit. 

Pozměňovací návrh 198
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) splňuje dvě kritéria, která ji umožňují 
pokládat za perzistentní, bioakumulativní 
a toxickou látku, jak stanoví příloha XIII 
nařízení (ES) č. 1907/2006;

b) látky, které jsou perzistentní, 
bioakumulativní a toxické dle kritérií 
stanovených v příloze XIII nařízení (ES) 
č. 1907/2006;

Or.en

Odůvodnění

Mají-li být tato dvě nařízení v souladu, je třeba harmonizovat kritéria pro identifikaci látek, 
které se mají nahradit, s kritérii pro látky, které mají být podle nařízení (ES) č. 1907/2006 
(REACH) (článek 57) povoleny. Jelikož úkolem agentury (ECHA) bude prověřit, zda účinná 
látka splňuje jakékoliv z uvedených kritérií, je harmonizace těchto dvou nařízení vhodná. 
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Pozměňovací návrh 199
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) splňuje dvě kritéria, která ji umožňují
pokládat za perzistentní, bioakumulativní 
a toxickou látku, jak stanoví příloha XIII 
nařízení (ES) č. 1907/2006;

b) splňuje jedno kritérium, které ji 
umožňuje pokládat za perzistentní, 
bioakumulativní a toxickou látku, jak 
stanoví příloha XIII nařízení (ES) č. 
1907/2006;

Or.en

Pozměňovací návrh 200
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) existují důvody k obavám spojeným 
s povahou kritických účinků, zejména 
neurotoxických nebo imunotoxických 
účinků z hlediska vývoje, které 
v kombinaci se způsoby použití vedou 
k použití, jež by mohlo být stále důvodem 
k obavám, a to i za velmi přísných 
opatření k řízení rizik;

(c) je pokládána za velmi perzistentní 
a velmi bioakumulativní látku, jak stanoví 
kritéria přílohy XIII nařízení (ES) 
č. 1907/2006;

Or.fr

Pozměňovací návrh 201
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) existují důvody k obavám spojeným 
s povahou kritických účinků, zejména 

c) látky, které jsou velmi perzistentní 
a velmi bioakumulativní dle kritérií 
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neurotoxických nebo imunotoxických 
účinků z hlediska vývoje, které 
v kombinaci se způsoby použití vedou 
k použití, jež by mohlo být stále důvodem 
k obavám, a to i za velmi přísných 
opatření k řízení rizik;

stanovených v příloze XIII nařízení (ES) 
č. 1907/2006;

Or.en

Odůvodnění

Mají-li být tato dvě nařízení v souladu, je třeba harmonizovat kritéria pro identifikaci látek, 
jež se mají nahradit, s kritérii pro látky, jež mají být podle nařízení (ES) č. 1907/2006 
(REACH) (článek 57) povoleny. Jelikož úkolem agentury (ECHA) bude prověřit, zda účinná 
látka splňuje jakékoliv z uvedených kritérií, je harmonizace těchto dvou nařízení vhodná. 

Pozměňovací návrh 202
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) existují důvody k obavám spojeným 
s povahou kritických účinků, zejména 
neurotoxických nebo imunotoxických 
účinků z hlediska vývoje, které 
v kombinaci se způsoby použití vedou 
k použití, jež by mohlo být stále důvodem 
k obavám, a to i za velmi přísných opatření 
k řízení rizik;

c) existují důvody k obavám spojeným 
s povahou kritických účinků, zejména 
neurotoxických nebo imunotoxických 
účinků z hlediska vývoje, které 
v kombinaci se způsoby použití vedou 
k použití, jež by mohlo být stále důvodem 
k obavám, např. existence vysokého 
potenciálního rizika pro pozemní vody, 
a to i za velmi přísných opatření k řízení 
rizik;

Or.en

Odůvodnění

Za účelem zohlednění ochrany zdrojů vody, podobně jako je tomu v nařízení o uvádění 
přípravků na ochranu rostlin na trh (1107/2009) – příloha II odst. 4 odrážka 3. 
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Pozměňovací návrh 204
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. d 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) obsahuje velký podíl neaktivních 
izomerů;

vypouští se

Or.en

Odůvodnění

Mají-li být tato dvě nařízení v souladu, je třeba harmonizovat kritéria pro identifikaci látek, 
jež se mají nahradit, s kritérii pro látky, jež mají být podle nařízení (ES) č. 1907/2006 
(REACH) (článek 57) povoleny. Jelikož úkolem agentury (ECHA) bude prověřit, zda účinná 
látka splňuje jakékoliv z uvedených kritérií, je harmonizace těchto dvou nařízení vhodná. 

Pozměňovací návrh 205
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. d 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) obsahuje velký podíl neaktivních 
izomerů;

vypouští se

Or.fr

Pozměňovací návrh 206
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. e 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) je v souladu s nařízením (ES) č. 
1272/2008 klasifikována jako karcinogen 
kategorie 1A nebo 1B, mutagen kategorie 
1A nebo 1B nebo toxická látka pro 

e) je v souladu s nařízením (ES) č. 
1272/2008 klasifikována jako 
senzibilizátor dýchacích cest, karcinogen 
kategorie 1A nebo 1B, mutagen kategorie 
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reprodukci kategorie 1A nebo 1B nebo 
splňuje kritéria pro tuto klasifikaci;

1A nebo 1B nebo toxická látka pro 
reprodukci kategorie 1A nebo 1B nebo 
splňuje kritéria pro tuto klasifikaci;

Or.en

Pozměňovací návrh 207
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. f 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) pokládá se za látku s vlastnostmi 
vyvolávajícími narušení endokrinní 
činnosti, které mohou mít nepříznivý 
účinek na člověka, na základě posouzení 
podle zkušebních pokynů Společenství 
nebo mezinárodně schválených 
zkušebních pokynů nebo jiných 
dostupných údajů.

f) látky – například látky s vlastnostmi 
vyvolávajícími narušení endokrinní 
činnosti nebo s perzistentními, 
bioakumulativními a toxickými 
vlastnostmi nebo s vysoce perzistentními 
a vysoce bioakumulativními vlastnostmi, 
které nesplňují kritéria uvedená 
v písmenech b) ani c) – u nichž existuje 
vědecký důkaz o pravděpodobných 
vážných účincích na lidské zdraví nebo 
životní prostředí, jež vzbuzují stejné obavy 
jako účinky jiných látek uvedených 
v písmenech b), c) nebo e), a které jsou 
identifikovány v jednotlivých případech 
postupem podle článku 59 nařízení (ES) 
č. 1907/2006;

Or.en

Odůvodnění

Mají-li být tato dvě nařízení v souladu, je třeba harmonizovat kritéria pro identifikaci látek, 
jež se mají nahradit, s kritérii pro látky, jež mají být podle nařízení (ES) č. 1907/2006 
(REACH) (článek 57) povoleny. Jelikož úkolem agentury (ECHA) bude prověřit, zda účinná 
látka splňuje jakékoliv z uvedených kritérií, je harmonizace těchto dvou nařízení vhodná. 
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Pozměňovací návrh 208
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. f 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) pokládá se za látku s vlastnostmi 
vyvolávajícími narušení endokrinní 
činnosti, které mohou mít nepříznivý 
účinek na člověka, na základě posouzení 
podle zkušebních pokynů Společenství 
nebo mezinárodně schválených 
zkušebních pokynů nebo jiných 
dostupných údajů.

f) je vědecky dokázáno, že látka – taková 
jako látka s vlastnostmi vyvolávajícími 
narušení endokrinní činnosti nebo látka, 
která je velmi persistentní a velmi 
bioakumulativní a toxická nebo velmi 
persistentní a velmi bioakumulativní, čímž 
nesplňuje kritéria stanovená v písm. b) 
a c) – může mít vážné účinky na zdraví 
člověka nebo na životní prostředí, které 
vzbuzují stejné obavy jako další látky 
uvedené v písm. b) až c).

Or.fr

Pozměňovací návrh 209
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. f 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) pokládá se za látku s vlastnostmi 
vyvolávajícími narušení endokrinní 
činnosti, které mohou mít nepříznivý 
účinek na člověka, na základě posouzení 
podle zkušebních pokynů Společenství 
nebo mezinárodně schválených zkušebních 
pokynů nebo jiných dostupných údajů.

f) pokládá se za látku s vlastnostmi 
vyvolávajícími narušení endokrinní 
činnosti, které mohou mít nepříznivý 
účinek na člověka nebo na životní 
prostředí, na základě posouzení podle 
zkušebních pokynů Společenství nebo 
mezinárodně schválených zkušebních 
pokynů nebo jiných dostupných údajů.

Or.en
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Pozměňovací návrh 210
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 9 – bod 1 – písm. f a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) pro způsoby použití uvedené 
v dokumentaci k účinné látce již existuje 
náhradní povolený biocidní přípravek či 
nechemická metoda regulace nebo 
prevence, které pro zdraví člověka nebo 
zvířat nebo pro životní prostředí 
představují výrazně nižší riziko;

Or.en

Odůvodnění

V souladu se zásadou náhrady by do čl. 9 bodu 1 měl být vložen nový pododstavec g). 
Zajistilo by se tak rovněž stejné zacházení s biocidními přípravky, které jsou již povoleny, a 
s novými účinnými látkami. 

Pozměňovací návrh 211
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při vypracování stanoviska k zařazení 
účinné látky do přílohy I nebo k obnovení 
tohoto zařazení agentura prověří, zda 
účinná látka splňuje některé z kritérií 
uvedených v odstavci 1, a tuto otázku 
zmíní ve svém stanovisku.

2. Při vypracování stanoviska k zařazení 
účinné látky do přílohy I nebo k obnovení 
tohoto zařazení agentura prověří, zda 
účinná látka splňuje některé z kritérií 
uvedených v odstavci 1, a, pokud není 
expozice vhodným způsobem 
kontrolována s ohledem na nebezpečí, 
které látka představuje, tuto otázku zmíní 
ve svém stanovisku.

Or.fr
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Pozměňovací návrh 212
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od čl. 10 odst. 3 se zařazení 
účinné látky do přílohy I, jež je pokládána 
za látku, kterou lze použít jako náhradu, 
obnoví na dobu nepřesahující deset let.

4. Odchylně od čl. 10 odst. 3 se zařazení 
účinné látky do přílohy I, jež je pokládána 
za látku, která se má nahradit, obnoví na 
dobu nepřesahující pět let.

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

Or.en

Odůvodnění

Měly by být prováděny náhradní plány, aby tak byla podpořena udržitelná výroba a uvádění 
výrobků na trh v případech, kdy jsou sledované látky nahrazeny látkami méně nebezpečnými. 
Zavedení náhradních plánů navíc povede k větší inovaci produktů. 

Pozměňovací návrh 214
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od čl. 10 odst. 3 se zařazení 
účinné látky do přílohy I, jež je pokládána 
za látku, kterou lze použít jako náhradu, 
obnoví na dobu nepřesahující deset let.

4. Odchylně od čl. 10 odst. 3 se zařazení 
účinné látky do přílohy I, jež je pokládána 
za látku, která se má nahradit, udělí nebo 
obnoví na dobu nepřesahující sedm let.

Or.en

Odůvodnění

Doba pro zařazení látek, které se mají nahradit, by měla být stejná jako doba uvedená 
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v nařízení o přípravcích na ochranu rostlin. 

Pozměňovací návrh 215
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od čl. 10 odst. 3 se zařazení 
účinné látky do přílohy I, jež je pokládána 
za látku, kterou lze použít jako náhradu, 
obnoví na dobu nepřesahující deset let.

4. Odchylně od čl. 10 odst. 3 se zařazení 
účinné látky do přílohy I, jež je pokládána 
za látku, která se má nahradit, obnoví na 
období nepřesahující deset let.

Or.en

Odůvodnění

Pokud existují nepostradatelné a akceptovatelné biocidní přípravky, které jsou založeny na 
účinných látkách, které se mají nahradit, jejich zařazení do přílohy I by mělo být možné 
obnovovat, a nemělo by být omezeno jednorázovým obnovením na dobu nepřesahující deset 
let. 

Pozměňovací návrh 216
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise obnoví zařazení účinné látky do 
přílohy I, pokud tato účinná látka stále 
vyhovuje požadavkům uvedeným v článku 
4.

1. Komise obnoví zařazení účinné látky do 
přílohy I, pokud tato účinná látka nadále 
vyhovuje požadavkům uvedeným v článku 
4 a článku 5.

Or.en
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Pozměňovací návrh 217
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Není-li v rozhodnutí o obnovení zařazení 
účinné látky do přílohy I uvedeno jinak, 
zařazení se obnovuje na dobu neurčitou.

3. Není-li v rozhodnutí o obnovení zařazení 
účinné látky do přílohy I uvedeno jinak, 
zařazení se obnovuje na dobu 
nepřesahující patnáct let. Obnovení 
schválení účinných látek, na které se 
vztahuje článek 5, platí po dobu 
nepřesahující pět let.

Or.en

Odůvodnění

Obnovení by neměla být platná na dobu neurčitou. V nařízení o přípravcích na ochranu 
rostlin byla přijata stejná ustanovení. 

Pozměňovací návrh 218
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Není-li v rozhodnutí o obnovení zařazení 
účinné látky do přílohy I uvedeno jinak, 
zařazení se obnovuje na dobu neurčitou.

3. Není-li v rozhodnutí o obnovení zařazení 
účinné látky do přílohy I uvedeno kratší 
období, zařazení může být obnoveno na 
dobu nepřesahující deset let.

Or.en

Odůvodnění

Povolování nových účinných látek na dobu neurčitou sníží motivaci k provádění nových 
výzkumů a poskytování nových vědeckých údajů. V souladu se stávající směrnicí o biocidních 
přípravcích a s právními předpisy o pesticidech / ochraně rostlin je třeba účinné látky 
pravidelně přezkoumávat. 
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Pozměňovací návrh 219
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Není-li v rozhodnutí o obnovení zařazení 
účinné látky do přílohy I uvedeno jinak, 
zařazení se obnovuje na dobu neurčitou.

3. Není-li v rozhodnutí o obnovení zařazení 
účinné látky do přílohy I uvedeno kratší 
období, zařazení se obnovuje na dobu 
nepřesahující pět let.

Or.en

Odůvodnění

Povolení účinné látky bude pravidelně přezkoumáváno, aby tak byla zajištěna náležitá 
ochrana spotřebitelů a životního prostředí. Ustanovení, která upřednostňují zavádění 
povolení na dobu neurčitou, oslabují stávající normy Společenství v oblasti povolování 
účinných látek a jsou v rozporu s přístupem zaujatým v jiných právních předpisech 
o chemických látkách, jako např. v nařízení o přípravcích na ochranu rostlin. 

Pozměňovací návrh 220
Christa Klaß

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Na konci lhůty uvedené v odstavci 3 
nebo po obdržení stanoviska agentury 
Komise přijme rozhodnutí týkající se 
obnovení zařazení účinné látky do přílohy 
I. Uvedené rozhodnutí, jehož předmětem je 
změna jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení jeho doplněním, se přijímá 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 72 odst. 4.

5. Za účelem aktualizace seznamu 
povolených účinných látek přijme Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 71 a a 
s výhradou podmínek stanovených 
v článcích 71 b a 71 c na konci lhůty 
uvedené v odstavci 3 nebo po obdržení 
stanoviska agentury rozhodnutí týkající se 
obnovení zařazení účinné látky do přílohy 
I. Jestliže se Komise rozhodne obnovit 
zařazení účinné látky do přílohy I, uvedou 
se jména žadatelů.
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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 221
Christa Klaß

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může zařazení účinné látky do 
přílohy I kdykoliv přezkoumat, vzniknou-li 
vážné důvody domnívat se, že požadavky 
uvedené v článku 4 již nejsou splněny. 
Pokud se tyto domněnky potvrdí, Komise 
přijme rozhodnutí, kterým zařazení účinné 
látky do přílohy I změní nebo kterým její 
zařazení do uvedené přílohy zruší.

1. Za účelem aktualizace seznamu 
povolených účinných látek může Komise
zařazení účinné látky do přílohy I kdykoliv 
přezkoumat, vzniknou-li vážné důvody 
domnívat se, že požadavky uvedené 
v článku 4 již nejsou splněny. Pokud se 
tyto domněnky potvrdí, přijme Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 71 a a 
s výhradou podmínek stanovených 
v článcích 71 b a 71 c rozhodnutí, kterým 
zařazení účinné látky do přílohy I změní 
nebo kterým její zařazení do uvedené 
přílohy zruší.

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 222
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může zařazení účinné látky do 
přílohy I kdykoliv přezkoumat, vzniknou-li 
vážné důvody domnívat se, že požadavky 
uvedené v článku 4 již nejsou splněny. 
Pokud se tyto domněnky potvrdí, Komise 
přijme rozhodnutí, kterým zařazení účinné 
látky do přílohy I změní nebo kterým její 
zařazení do uvedené přílohy zruší.

1. Komise může zařazení účinné látky do 
přílohy I kdykoliv přezkoumat, vzniknou-li 
důvody domnívat se, že kterékoliv 
z požadavků uvedených v článku 4 
a článku 5 již nejsou splněny. Pokud se 
tyto domněnky potvrdí, Komise přijme 
rozhodnutí, kterým zařazení účinné látky 
do přílohy I změní nebo kterým její 
zařazení do uvedené přílohy zruší.

Or.en

Pozměňovací návrh 223
Christa Klaß

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uvedené rozhodnutí, jehož předmětem je 
změna jiných než podstatných prvků 
tohoto nařízení, se přijímá regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 72 odst. 4. 
Ze závažných naléhavých důvodů může 
Komise použít postup pro naléhavé 
případy podle čl. 72 odst. 5.

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 224
Christa Klaß

Návrh nařízení
Čl. 14 – nadpis 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prováděcí opatření Podrobné postupy obnovení a přezkumu

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 225
Christa Klaß

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může k článkům 10 až 13 tohoto 
nařízení přijmout prováděcí opatření, jimiž 
stanoví postupy spojené s obnovením 
a přezkumem zařazení účinné látky do 
přílohy I.

V zájmu zajištění hladkého průběhu 
postupů obnovení a přezkumu může 
Komise prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 71 a a 
s výhradou podmínek stanovených 
v článcích 71 b a 71 c přijmout dodatečná 
podrobná opatření.

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 226
Christa Klaß

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků tohoto 

vypouští se



AM\812192CS.doc 71/71 PE439.902v02-00

CS

nařízení jeho doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 72 odst. 4.

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. 


