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PR_COD_1am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy 
o EU

***I Řádný legislativní postup (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

***II Řádný legislativní postup (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, které návrh aktu nezměnil, jsou tyto části označeny 
tučně. Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. 
Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení 
a označuje části legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit 
k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění biocidních přípravků na 
trh a jejich používání
(KOM(2009)0267 – C7-0036/2009 – 2009/0076(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2009)0267),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0036/2009),

– s ohledem na sdělení Komise předložené Evropskému parlamentu a Radě pod názvem: 
„Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální 
rozhodovací postupy“ (KOM(2009)0665),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 a článek 114 Smlouvy o fungování EU,

– s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
a stanoviska Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a Výboru pro průmysl, výzkum 
a energetiku (A7-0000/2010),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Jelikož systém hodnocení pesticidů 
Světové zdravotnické organizace (WHO 
Pesticide Evaluation Scheme, WHOPES) 



PE438.377v02-00 6/66 PR\805468CS.doc

CS

zaručuje účinné posouzení a hodnocení 
vlivu insekticidů na veřejné zdraví, mělo 
by dodržení konečného doporučení 
uznávaného v rámci takového systému 
platit jako ekvivalent povolení přípravku 
podle tohoto nařízení.

Or. de

Odůvodnění
Zabrání zbytečnému zdvojení práce.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Aby byla zohledněna zvláštní povaha 
některých biocidních přípravků a nízká 
úroveň rizika spojeného s jejich 
navrhovaným způsobem použití a aby byl 
podpořen vývoj biocidních přípravků 
obsahujících nové účinné látky, je vhodné 
stanovit povolování těchto přípravků na 
úrovni Společenství.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Z důvodu soudržnosti s pozměňovacím návrhem k článku 33. 

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Aby byl usnadněn přístup na vnitřní 
trh a zamezilo se dalším nákladům 
a časovým ztrátám při získávání 
samostatných vnitrostátních povolení 
v jednotlivých členských státech, může
Komise s ohledem na zkušenosti 

(24) Aby byl usnadněn přístup na vnitřní 
trh a zamezilo se dalším nákladům 
a časovým ztrátám při získávání 
samostatných vnitrostátních povolení 
v jednotlivých členských státech, rozhodla
Komise o zavedení postupu pro udělování 
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s ustanoveními o povoleních Společenství 
rozhodnout o rozšíření působnosti postupu 
pro udělování povolení Společenství na 
jiné biocidní přípravky.

povolení Společenství na všechny biocidní 
přípravky.

Or. de

Odůvodnění

Z důvodu soudržnosti s pozměňovacím návrhem k článku 33.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(48) Žadatelé, kteří vynaložili investice na 
podporu zařazení účinné látky do přílohy 
I nebo povolení biocidního přípravku 
v souladu s ustanoveními tohoto nařízení, 
by měli mít možnost získat část svých 
investic zpět tím, že obdrží přiměřenou 
náhradu pokaždé, kdy se vlastnické 
informace, které na podporu zařazení nebo 
povolení předložili, použijí ve prospěch 
následných žadatelů.

(48) Žadatelé, kteří vynaložili investice na 
podporu zařazení účinné látky do přílohy 
I nebo povolení biocidního přípravku 
v souladu s ustanoveními tohoto nařízení 
a/nebo v souladu se směrnicí 98/8/ES, by 
měli mít možnost získat část svých investic 
zpět tím, že obdrží přiměřenou náhradu 
pokaždé, kdy se vlastnické informace, 
které na podporu zařazení nebo povolení 
předložili, použijí ve prospěch následných 
žadatelů.

Or. de

Odůvodnění

Je považováno za žádoucí, aby žadatelé, kteří investovali v rámci předchozího systému, nebyli 
vyloučeni.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49) Aby bylo zajištěno, že všechny 
vlastnické informace předkládané na 
podporu zařazení účinné látky nebo 

(49) Aby bylo zajištěno, že všechny 
vlastnické informace předkládané na 
podporu zařazení účinné látky do přílohy 
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povolení biocidního přípravku jsou od 
okamžiku svého předložení chráněny, 
a aby se předešlo situacím, kdy některé 
informace chráněny nejsou, mělo by se 
ustanovení o lhůtách pro ochranu informací 
vztahovat i na informace předkládané pro 
účely směrnice 98/8/ES.

I nebo pro povolení biocidního přípravku 
jsou od okamžiku svého předložení 
chráněny, a aby se předešlo situacím, kdy 
některé informace chráněny nejsou, mělo 
by se ustanovení o lhůtách pro ochranu 
informací vztahovat i na informace 
předkládané pro účely směrnice 98/8/ES.

Or. de

Odůvodnění

Pro vyjasnění.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(51) Je nezbytné minimalizovat počet 
zkoušek na zvířatech a zajistit, aby 
zkoušení bylo závislé na účelu a použití 
přípravku. Žadatelé by si měli za 
přiměřenou náhradu vzájemně poskytovat, 
a nikoliv duplikovat studie o obratlovcích. 
Není-li mezi vlastníkem údajů a budoucím 
žadatelem uzavřena dohoda o vzájemném 
poskytování studií o obratlovcích, měla by 
agentura budoucímu žadateli povolit studie 
používat, aniž je tím dotčeno rozhodnutí 
o náhradě vydané vnitrostátními soudy. 
Měl by být vytvořen registr Společenství 
obsahující seznam kontaktních údajů 
vlastníků těchto studií, který by měly 
všechny orgány k dispozici proto, aby 
mohly informovat budoucí žadatele.

(51) Je nezbytné minimalizovat počet 
zkoušek na zvířatech a zajistit, aby 
zkoušení biocidních přípravků a/nebo 
účinných látek obsažených v biocidních 
přípravcích bylo závislé na účelu a použití 
přípravku. Žadatelé by si měli za 
přiměřenou náhradu vzájemně poskytovat, 
a nikoliv duplikovat studie o obratlovcích. 
Není-li mezi vlastníkem údajů a budoucím 
žadatelem uzavřena dohoda o vzájemném 
poskytování studií o obratlovcích, měla by 
agentura budoucímu žadateli povolit studie 
používat, aniž je tím dotčeno rozhodnutí 
o náhradě vydané vnitrostátními soudy. 
Měl by být vytvořen registr Společenství 
obsahující seznam kontaktních údajů 
vlastníků těchto studií, který by měly 
všechny orgány k dispozici proto, aby 
mohly informovat budoucí žadatele.

Or. de

Odůvodnění

Pro vyjasnění, že výměnu údajů lze použít nejenom u údajů o biocidních přípravcích, ale i 
u údajů o účinných látkách.
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Pozměňovací návrh 7

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 
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.

(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, 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 
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. de
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Odůvodnění

Z důvodu soudržnosti s pozměňovacím návrhem k článku 33. 

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 61 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(61a) Je možné, že s postupným vývojem 
technologie se budou nanomateriály 
v biocidních přípravcích používat více. 
Aby se zajistila vysoká úroveň ochrany 
spotřebitele, volný pohyb zboží a právní 
jistota pro výrobce, je nezbytné stanovit 
jednotnou definici nanomateriálů na 
mezinárodní úrovni. Unie by měla na 
příslušných mezinárodních fórech 
usilovat o dosažení dohody na znění této 
definice. Pokud by se k takové dohodě 
podařilo dospět, mělo by se vymezení 
pojmu nanomateriály v tomto nařízení 
příslušně upravit. V současnosti existují 
jen nedostatečné informace o rizicích 
spojených s používáním nanomateriálů. 
Za účelem lepšího posouzení bezpečnosti 
nanomateriálů by měl Vědecký výbor pro 
bezpečnost spotřebitelů (SCCS) ve 
spolupráci s příslušnými orgány vydat 
pokyny týkající se metod testování, jež 
budou brát v potaz specifické vlastnosti 
nanomateriálů. Komise by měla 
s ohledem na vědecký pokrok pravidelně 
přezkoumávat ustanovení týkající se 
nanomateriálů.

Or. de



PR\805468CS.doc 11/66 PE438.377v02-00

CS

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 61 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(61b) Vzhledem k vlivu na životní 
prostředí, jejž mohou mít protihnilobné 
přípravky ve vodě, Komise se musí na 
mezinárodní úrovni usilovat 
o celosvětovou ratifikaci úmluvy AFS 
(Mezinárodní úmluva o kontrole 
škodlivých protihnilobných přípravků na 
plavidlech) a o její přizpůsobení tomuto 
nařízení.

Or. de

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) Účelem tohoto nařízení je zajistit 
vysokou úroveň ochrany zdraví lidí 
a zvířat a životního prostředí a zlepšit 
fungování vnitřního trhu pomocí 
harmonizace předpisů pro uvádění 
biocidních přípravků na trh a jejich 
používání. Ustanovení tohoto nařízení 
vycházejí ze zásady obezřetnosti, která má 
zajistit ochranu zdraví lidí a zvířat 
i ochranu životního prostředí.

Or. de

Odůvodnění

Je nezbytné zajistit, aby byla v souvislosti s povolováním, uváděním na trh a používáním 
biocidů uplatněna zásada obezřetnosti, a zajistila se tak vysoká úroveň ochrany zdraví lidí 
a zvířat i zachování životního prostředí.
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Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3 – písm. k a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ka) směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, 
kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti vodní politiky,

Or. de

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Biocidní přípravky typu 18, které se 
vyrábějí za dodržení konečného 
doporučení uznávaného v rámci systému 
hodnocení pesticidů Světové zdravotnické 
organizace (WHO), Pesticide Evaluation 
Scheme (WHOPES), platí podle kapitoly 
VII tohoto nařízení za povolené. Články 
38 a 57 se použijí obdobně.

Or. de

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „biocidními přípravky“ rozumí účinné 
látky nebo směsi obsahující jednu nebo 
více účinných látek, ve formě, v níž jsou 
dodávány uživateli, určené k ničení, 
odpuzování a zneškodňování jakéhokoliv 
škodlivého organismu, k zabránění 

a) „biocidními přípravky“ rozumí účinné 
látky nebo směsi obsahující jednu nebo 
více účinných látek, ve formě, v níž jsou 
dodávány uživateli, určené především
k ničení, odpuzování a zneškodňování 
jakéhokoliv škodlivého organismu, 
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působení tohoto organismu nebo dosažení 
jiného regulačního účinku na tento 
organismus chemickým anebo biologickým 
způsobem.

k zabránění působení tohoto organismu 
nebo dosažení jiného regulačního účinku 
na tento organismus chemickým anebo 
biologickým způsobem.

Or. de

Odůvodnění

Pro vyjasnění, že ošetřený materiál a předměty mající vnější biocidní účinek (např. ošetřené 
sítě proti moskytům) jsou biocidní přípravky a jako takové musejí být povoleny. 

Pozměňovací návrh 14

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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;

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;
takovou látkou, pokud nejsou jiné důvody 
zájmu, by za normálních okolností byla 
látka klasifikovaná jako nebezpečná podle 
směrnice Rady 67/548/EHS a přítomná 
v biocidním přípravku v takové 
koncentraci, že se přípravek považuje za 
nebezpečný podle směrnice 1999/45/ES 
nebo nařízení (ES) č. 1272/2008.

Or. de

Odůvodnění

Tato definice je už obsažena ve směrnici 98/8/ES a zde je znovu doplněna pro vyjasnění.
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Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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;

k) „ošetřeným materiálem nebo 
předmětem“ rozumí látka, směs, materiál 
nebo předmět, který byl ošetřen jedním 
nebo více biocidními přípravky nebo tyto 
přípravky obsahuje;

Or. de

Odůvodnění

Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh 16

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

n) „povolením“ rozumí vnitrostátní 
povolení nebo povolení Společenství;

n) „povolením“ rozumí vnitrostátní 
povolení nebo povolení Společenství, 
prvotní povolení, duplikátní povolení nebo 
doplňkové povolení;

Or. de

Odůvodnění

Rozšíření definic je nezbytné z důvodu zavedení nových pojmů „prvotní povolení“, 
„duplikátní povolení“ a „doplňkové povolení“ v článcích 18, 37a (novém), 37b (novém), 39, 
40 a 41.
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Pozměňovací návrh 17

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

na) „prvotním povolením“ rozumí správní 
úkon, který se provede podle článku 23 
nebo 35;

Or. de

Pozměňovací návrh 18

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

nb) „duplikátním povolením“ rozumí 
správní úkon, jímž členský stát nebo 
Komise povolí – ku prospěchu držitele 
prvotního povolení – uvést na trh 
a používat stejný biocidní biocidní 
přípravek pod jiným obchodním názvem;

Or. de

Pozměňovací návrh 19

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

nc) „doplňkovým povolením“ rozumí 
správní úkon, jímž členský stát nebo 
Komise povolí uvedení biocidního 
přípravku na trh a jeho používání pod 
jiným obchodním názvem, a to na základě 
prvotního povolení a souhlasu držitele 
prvotního povolení;

Or. de
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Pozměňovací návrh 20

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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;

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 se i přes tyto odchylky 
nezvýší úroveň rizika ve srovnání 
s referenčním biocidním přípravkem a je 
zachována stanovená účinnost vůči 
cílovým organismům;

Or. de

Odůvodnění

Rozhodující je, aby se nezvyšovala úroveň rizika ve srovnání s referenčním biocidním 
přípravkem a aby byla zachována stanovená účinnost vůči cílovým organismům.

Pozměňovací návrh 21

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

q) „potvrzením o přístupu“ rozumí původní 
dokument podepsaný vlastníkem či 
vlastníky informací, v němž je uvedeno, že 
tyto informace mohou použít příslušné 
orgány, Evropská agentura pro chemické 
látky nebo Komise pro účely hodnocení 
účinné látky nebo udělení povolení;

q) „potvrzením o přístupu“ rozumí původní 
dokument podepsaný vlastníkem či 
vlastníky informací nebo jejich 
zplnomocněncem, v němž je uvedeno, že 
tyto informace mohou použít označený 
příslušný orgán, Evropská agentura pro 
chemické látky nebo Komise pro účely 
hodnocení účinné látky nebo udělení 
povolení ve prospěch třetí strany;

Or. de
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Odůvodnění

Definice „potvrzení o přístupu" v návrhu Komise postrádá přesnost.

Pozměňovací návrh 22

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ua) „nanomateriálem“ rozumí záměrně 
vyrobený materiál, který má jeden nebo 
více rozměrů v řádu 100 nm nebo menším 
nebo je uvnitř či na povrchu složen ze 
samostatných funkčních částí, z nichž 
mnohé mají jeden nebo více rozměrů 
v řádu 100 nm nebo menším, a to včetně 
struktur, aglomerátů či agregátů, které 
mohou dosahovat velikosti nad 100 nm, 
ale zachovávají si vlastnosti 
charakteristické pro nanorozměry: 
i) vlastnosti spojené s určitým velkým 
povrchem dotčených materiálů;
ii) specifické fyzikálně-chemické 
vlastnosti odlišné od vlastností téhož 
materiálu v jiné formě než v řádu 
nanometrů.

Or. de

Pozměňovací návrh 23

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ub) „výrobcem“ rozumí
– v případě účinné látky vyráběné 
a uváděné na trh v Unii výrobce dané 
účinné látky nebo osoba v Unii usazená, 
kterou výrobce pro účely tohoto nařízení 
jmenuje svým výhradním zástupcem,
– v případě účinné látky vyráběné mimo 
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Unii osoba usazená v Unii, kterou výrobce 
dané účinné látky pro účely tohoto 
nařízení jmenuje svým výhradním 
zástupcem, a pokud není jmenována 
žádná taková osoba, dovozce této látky do 
Unie,
– v případě biocidního přípravku 
vyráběného mimo Unii osoba usazená 
v Unii, kterou výrobce daného biocidního 
přípravku pro účely tohoto nařízení 
jmenuje svým výhradním zástupcem, 
a pokud není jmenována žádná taková 
osoba, dovozce biocidního přípravku do 
Unie;

Or. de

Odůvodnění

Vzhledem k novému znění článku 83 je nutné definovat pojem „výrobce“. Tato definice je 
totožná s nařízením Komise (ES) č. 1896/2000 ze dne 7. září 2008 o první etapě programu 
podle čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o biocidních 
přípravcích.

Pozměňovací návrh 24

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

uc) „odborný uživatel“ rozumí každá 
fyzická nebo právnická osoba, která 
v rámci své pracovní činnosti používá 
biocidní přípravky.

Or. de
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Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Je-li to vhodné, zařadí se účinná látka do 
přílohy I s přihlédnutím k jedné z těchto 
podmínek:

3. Je-li to vhodné, zařadí se účinná látka 
a definice referenčního zdroje účinné 
látky pro stanovení technické 
rovnocennosti, jak je definována v čl. 3 
odst. 1 písm. u), do přílohy I 
s přihlédnutím k jedné z těchto podmínek:

Or. de

Odůvodnění

Je důležité vytvořit spojení mezi účinnou látkou uvedenou v příloze I a údaji, které podpořily 
zapsání této látky do přílohy I. Kromě toho je izomerní složení důležité pro rozlišování 
chemické identity.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) charakterizace chemické identity se 
zřetelem na stereoizomery;

Or. de

Odůvodnění

Je důležité vytvořit spojení mezi účinnou látkou uvedenou v příloze I a údaji, které podpořily 
zapsání této látky do přílohy. Kromě toho je izomerní složení důležité pro rozlišování 
chemické identity.
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Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

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. Do přílohy I nebudou zařazeny tyto 
účinné látky:

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) účinné látky, které byly v souladu 
s nařízením (ES) č. 1272/2008 
klasifikovány jako karcinogeny kategorie 
1A nebo 1B nebo které splňují kritéria pro 
tuto klasifikaci;

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

b) účinné látky, které byly v souladu 
s nařízením (ES) č. 1272/2008 
klasifikovány jako mutageny kategorie 1A 
nebo 1B nebo které splňují kritéria pro 
tuto klasifikaci;

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) účinné látky, které byly v souladu 
s nařízením (ES) č. 1272/2008 
klasifikovány jako toxické látky pro 
reprodukci kategorie 1A nebo 1B nebo 
které splňují kritéria pro tuto klasifikaci;

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 aktu 
v přenesené pravomoci podle článků XY 
opatření se zřetelem na konkrétní vědecká 
kritéria 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 musí 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 musí 
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být klasifikovány podle nařízení (ES) č. 
1272/2008 jako toxické pro reprodukci 
kategorie 2 a mající toxický účinek na 
endokrinní orgány.
e) perzistentní, bioakumulativní a toxické 
účinné látky;
f) velmi perzistentní a velmi 
bioakumulativní účinné látky;
g) perzistentní organické znečišťující 
látky (POP) v rámci nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze 
dne 29. dubna 2004 o perzistentních 
organických znečišťujících látkách1.

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

1 Úř. věst. L 229, 29.6.2004, s. 5.

Or. de

(přesunutí a změna čl. 5 odst. 2)

Odůvodnění

Kritéria vyloučení by měla odpovídat zásadě obezřetnosti. 

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Níže uvedené účinné látky se zařadí do 
přílohy I, je-li splněna alespoň jedna 
z podmínek stanovených v odstavci 1:

2. 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:

a) účinné látky, které byly v souladu 
s nařízením (ES) č. 1272/2008 
klasifikovány jako karcinogeny kategorie 
1A nebo 1B nebo které splňují kritéria pro 
tuto klasifikaci;

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) účinné látky, které byly v souladu 
s nařízením (ES) č. 1272/2008 
klasifikovány jako mutageny kategorie 1A 

b) lze prokázat, že účinná látka je 
potřebná ke kontrole vážného nebezpečí 
pro veřejné zdraví;
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nebo 1B nebo které splňují kritéria pro 
tuto klasifikaci;
c) účinné látky, které byly v souladu 
s nařízením (ES) č. 1272/2008 
klasifikovány jako toxické látky pro 
reprodukci kategorie 1A nebo 1B nebo 
které splňují kritéria pro tuto klasifikaci;

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.

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

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

Or. de

(přesunutí a změna čl. 5 odst. 1)

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý budoucí žadatel o zařazení 
účinné látky do přílohy I by si měl 
u agentury zjistit, zda 
– již byla předložena žádost o zařazení 
stejné účinné látky do přílohy I;
– byla stejná účinná látka do přílohy 
I zařazena;
– je registrována stejná látka podle 
nařízení (ES) č. 1907/2006.
2. Každý budoucí žadatel by měl spolu 
s dotazem agentuře předložit tyto údaje:
a) údaje o své totožnosti podle oddílu 1 
přílohy VI nařízení (ES) č. 1907/2006 
s výjimkou bodů 1.2 a 1.3;
b) údaje o identitě účinné látky podle 
oddílu 2 přílohy VI nařízení (ES) 
č. 1907/2006;
c) stanovené požadavky na údaje z nových 
studií o obratlovcích, které je povinen 
vykonat;
d) stanovené požadavky na údaje z jiných 
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nových studií, které je povinen vykonat.
3. Pokud stejná účinná látka není
zařazena do přílohy I nebo není 
registrována v souladu s nařízením (ES) 
č. 1907/2006, oznámí agentura tuto 
skutečnost budoucímu žadateli.
4. Pokud již byla předložena žádost 
o zařazení stejné účinné látky do přílohy 
I nebo pokud už byla stejná účinná látka 
už zařazena do přílohy I nebo byla 
registrována podle nařízení (ES) 
č. 1907/2006, informuje agentura 
budoucího žadatele neprodleně o jménech 
a adresách předchozích žadatelů 
a držitelů registrace a o příslušných 
shrnutích studií nebo o kvalifikovaných 
shrnutích studií v případě, že tyto již byly 
předloženy.
5. Agentura zároveň informuje 
předchozího žadatele nebo držitele 
registrace o jméně a adrese budoucího 
žadatele o zařazení do přílohy I. Existující 
studie o obratlovcích se v souladu 
s kapitolou XI tohoto nařízení sdílí 
s budoucím žadatelem.

Or. de

Odůvodnění

Tento postup je nutný, aby se zabránilo opakování studií o obratlovcích a byly splněny 
požadavky na údaje podle přílohy II. „Povinnost ptát se“ je převzata ze směrnice REACH, 
protože agentura má potřebné technické předpoklady a odborné znalosti k provádění tohoto 
postupu.

Pozměňovací návrh 30

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) dokumentaci k účinné látce, vyhovující 
požadavkům stanoveným v příloze II, nebo 
potvrzení o přístupu k ní;

Or. de
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Odůvodnění

Je možné, že žadatelé nejsou vlastníky údajů, které jsou potřebné pro podporu žádosti.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) dokumentaci k nejméně jednomu 
reprezentativnímu biocidnímu přípravku, 
který účinnou látku obsahuje, vyhovující 
požadavkům stanoveným v příloze III.

b) dokumentaci nebo potvrzení o přístupu
k nejméně jednomu reprezentativnímu 
biocidnímu přípravku, který účinnou látku 
obsahuje, vyhovující požadavkům 
stanoveným v příloze III.

Or. de

Odůvodnění

Je možné, že žadatelé nejsou vlastníky údajů, které jsou potřebné pro podporu žádosti.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Agentura přidělí každé žádosti 
referenční číslo, které se použije ve 
veškeré korespondenci týkající se žádosti, 
dokud nebude účinná látka zařazena do 
přílohy I, a datum podání žádosti, které je 
stejné jako datum přijetí žádosti 
v agentuře.

Or. de

Odůvodnění

Kromě zařazení účinných látek do přílohy I vztahujících se na konkrétní podniky je evidence 
jednotlivých informací dalším přiměřeným a účinným nástrojem, aby se zabránilo 
plagiátorství, a pomáhá tak podnikům v návratnosti jejich investic. Navíc přispívá 
k transparentnosti a usnadňuje výměnu údajů.
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Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do dvou měsíců od obdržení žádosti 
agentura žádost schválí, splňuje-li tyto 
požadavky:

3. Do tří týdnů od obdržení žádosti 
agentura žádost schválí, splňuje-li tyto 
požadavky:

Or. de

Odůvodnění

Agentura by měla při schvalování žádostí dodržet stejné časové lhůty, jako jsou stanoveny ve 
směrnici REACH (článek 20). Je možné poskytnout dodatečnou lhůtu na zařazení všech údajů 
do registru Společenství. To však nesmí zpomalit proces hodnocení žádostí.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Agentura do dvou měsíců od obdržení 
doplňujících informací stanoví, zda 
předložené doplňující informace dostačují 
ke schválení žádosti.

Agentura do tří týdnů od obdržení 
doplňujících informací stanoví, zda 
předložené doplňující informace dostačují 
ke schválení žádosti.

Or. de

Odůvodnění

Agentura by měla při schvalování žádostí dodržet stejné časové lhůty, jako jsou stanoveny ve 
směrnici REACH (článek 20). Je možné poskytnout dodatečnou lhůtu na zařazení všech údajů 
do registru Společenství. To však nesmí zpomalit proces hodnocení žádostí.

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Do dvou měsíců po obdržení žádosti 
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opatří agentura všechny údaje 
v dokumentaci jedinečným identifikačním 
kódem.

Or. de

Odůvodnění

Agentura by měla při schvalování žádostí dodržet stejné časové lhůty, jako jsou stanoveny ve 
směrnici REACH (článek 20). Je možné poskytnout dodatečnou lhůtu na zařazení všech údajů 
do registru Společenství. To však nesmí zpomalit proces hodnocení žádostí.

Pozměňovací návrh 36

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. 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. Jestliže se Komise rozhodne 
zařadit účinnou látku do přílohy I, uvedou 
se jména žadatelů.

Or. de

Odůvodnění

Zařazení účinné látky do přílohy I ve spojitosti s určitým podnikem je přiměřeným a účinným 
nástrojem proti parazitování, neboť umožní rychlou identifikaci podniku, který účinnou látku 
podpořil. Pouze tyto podniky smějí vystavit potvrzení o přístupu do dokumentace k účinné 
látce.



PR\805468CS.doc 27/66 PE438.377v02-00

CS

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. V případě rozhodnutí o zařazení 
účinné látky do přílohy I přiřadí agentura 
příslušné účinné látce registrační číslo, 
které je spojeno s látkou a žadatelem.
Agentura bez odkladu sdělí příslušnému 
žadateli registrační číslo a datum zařazení 
do přílohy. Registrační číslo se poté 
používá ve veškeré korespondenci týkající 
se účinné látky a pro povolování 
přípravků podle kapitoly IV tohoto 
nařízení.

Or. de

Odůvodnění

Zařazení účinné látky do přílohy I ve spojitosti s určitým podnikem je přiměřeným a účinným 
nástrojem proti parazitování, neboť umožní rychlou identifikaci podniku, který účinnou látku 
podpořil. Pouze tyto podniky smějí vystavit potvrzení o přístupu do dokumentace k účinné 
látce.

Pozměňovací návrh 38

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. 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. Jestliže se Komise rozhodne 
obnovit zařazení účinné látky do přílohy I, 
uvede se jméno žadatele.

Or. de
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Odůvodnění

Zařazení účinné látky do přílohy I ve spojitosti s určitým podnikem je přiměřeným a účinným 
nástrojem proti parazitování, neboť umožní rychlou identifikaci podniku, který účinnou látku 
podpořil a zároveň se sníží i administrativní zátěž.

Pozměňovací návrh 39

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. 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. 
Zařazení přezkoumá i v případech, kdy 
existují náznaky, že dosažení cílů 
stanovených v čl. 4 odst. 1 písm. a) bodu 
iv) a písm. b) bodu i) a v čl. 7 odst. 2 a 3 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou 
se stanoví rámec pro činnost Společenství 
v oblasti vodní politiky1, není jisté. 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 Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1.

Or. de

Odůvodnění

Odkaz na rámcovou směrnici o vodě.

Pozměňovací návrh 40

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Žádost o vnitrostátní povolení v členském 
státě se předkládá příslušnému orgánu 
tohoto členského státu (dále jen 

vypouští se
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„přijímající příslušný orgán“).

Or. de

Odůvodnění

Prvotní schválení všech žádostí by měla provádět agentura ECHA.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Žádost o povolení Společenství se 
předkládá agentuře. 

Žádost o povolení Společenství se 
předkládá agentuře. Žadatel může po 
předchozím souhlasu členského státu 
nechat provést přezkum tímto členským 
státem; v tom případě sdělí agentuře, který 
hodnotící orgán je příslušný pro danou 
žádost, jak je stanoveno v článku 22.

Or. de

Odůvodnění

Umožnit v jednotlivých případech spolupráci s vnitrostátními orgány právě malým a středním 
podnikům.

Pozměňovací návrh 42

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) účinné látky, které přípravek obsahuje, 
jsou uvedeny na seznamu v příloze I a jsou 
splněny všechny podmínky, jež jsou 
u těchto účinných látek v této příloze 
uvedeny;

a) účinné látky, které přípravek obsahuje, 
jsou uvedeny na seznamu v příloze I 
s přiřazeným registračním číslem podle čl. 
8 odst. 5a a jsou splněny všechny 
podmínky, jež jsou u těchto účinných látek 
v této příloze uvedeny;

Or. de
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Odůvodnění

Z důvodu soudržnosti s postupem hodnocení uvedeném v čl. 8 odst. 5a.

Pozměňovací návrh 43

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Pojem „povaha“ není jednoznačně definován. „Chemická identita“ se jeví pro popis účinné 
látky vhodnější.

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) v případě použití nanomateriálů 
v biocidních přípravcích bylo zvlášť 
přezkoumáno, zda nehrozí riziko pro 
životní prostředí a zdraví.

Or. de

Odůvodnění

Nanomateriály mají jiné vlastnosti než stejné látky, které nebyly vyrobeny pomocí 
nanotechnologií. Riziko spojené s biocidními přípravky obsahujícími nanomateriály proto 
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musí být zvlášť přezkoumáno. 

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Při hodnocení toho, zda byla splněna 
kritéria podle odst. 1 písm. b), by měly být 
vždy, když je to možné, vyvozovány 
informace z již dostupných údajů 
o sledované látce, která je obsažena 
v biocidním přípravku, aby se počet 
zkoušek prováděných na zvířatech snížil 
na minimum. Je-li to možné, měla by být 
ke stanovení škodlivého vlivu biocidních 
přípravků a k následnému posouzení rizik 
uplatňována zejména ustanovení 
směrnice 1999/45/ES nebo nařízení (ES) 
č. 1272/2008.

Or. de

Odůvodnění

Za účelem předcházení zbytečným zkouškám na obratlovcích. Přizpůsobení předpisům 
o koncentračních limitech pro zprávu o chemické bezpečnosti dané látky.

Pozměňovací návrh 46

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Hodnocení souladu biocidního 
přípravku s kritérii stanovenými v odst. 1 
písm. b) a c) není třeba provádět 
v případě, že koncentrace látky, která je 
součástí biocidního přípravku, 
nepřekračuje nejnižší z hodnot uvedených 
v čl. 14 odst. 2 písm. a) až f) nařízení (ES) 
č. 1907/2006.

Or. de



PE438.377v02-00 32/66 PR\805468CS.doc

CS

Odůvodnění

Za účelem předcházení zbytečným zkouškám na obratlovcích. Přizpůsobení předpisům 
o koncentračních limitech pro zprávu o chemické bezpečnosti dané látky.

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. V případě rámcového složení lze povolit 
snížení procentuálního obsahu účinné 
látky v referenčním biocidním přípravku
a/nebo změnu v procentuálním složení 
jedné nebo více látek jiných než účinných 
a/nebo nahrazení jedné nebo více látek 
jiných než účinných jinými látkami, které 
představují stejné nebo nižší riziko.

6. V případě rámcového složení jsou 
možné tyto odchylky od složení 
referenčního biocidního přípravku:

a) vynechání jedné účinné látky v případě 
referenčního biocidního přípravku 
obsahujícího nejméně dvě účinné látky
b) snížení procentuálního obsahu účinných 
látek
c) vynechání jedné nebo více látek jiných 
než účinných
d) změnu v procentuálním složení jedné 
nebo více látek jiných než účinných
e) nahrazení jedné nebo více látek jiných 
než účinných.

Or. de

Odůvodnění

Biocidní přípravek může obsahovat více než jednu účinnou látku.

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Komise by měla postupem podle čl. 72 



PR\805468CS.doc 33/66 PE438.377v02-00

CS

odst. 2 připravit technické a vědecké 
pokyny pro povolení přípravku a zvláště 
přihlížet k harmonizovaným požadavkům 
na údaje, hodnotícím postupům 
a rozhodnutím členských států.

Or. de

Odůvodnění

Tímto způsobem se zaručí jednotné provádění nařízení.

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Žadatel o povolení předloží spolu se 
žádostí tyto dokumenty:

1. Žadatel o prvotní povolení předloží 
spolu se žádostí tyto dokumenty:

Or. de

Odůvodnění

Změna je nutná z důvodu nových definic.

Pozměňovací návrh 50

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) u jiných biocidních přípravků než 
u biocidních přípravků s nízkým rizikem 
dokumentaci nebo potvrzení o přístupu 
k dokumentaci, které splňují požadavky 
stanovené v příloze II pro každou účinnou 
látku v biocidním přípravku a jsou 
opatřeny přiřazeným registračním číslem 
podle čl. 8 odst. 5a;

Or. de
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Odůvodnění

Z důvodu soudržnosti s postupem hodnocení uvedeným v čl. 8 odst. 5a. V případě přípravků 
s nízkým rizikem, v nichž jsou použity účinné látky uvedené v příloze I nebo hodnocené za 
účelem zařazení do přílohy I, by se měla podávat žádost o přístup k údajům o účinné látce. 
Nesmí být oslabována ochrana vlastnictví a údajů v souvislosti s účinnými látkami, které byly 
zařazeny do přílohy I.

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) byla-li účinná látka obsažená 
v biocidním přípravku s nízkým rizikem 
zařazena do přílohy I, je rovněž nutné 
předložit příslušné registrační číslo;
pokud neuplynuly příslušné lhůty pro 
ochranu informací podle článku 49, je 
třeba předložit potvrzení o přístupu.

Or. de

Odůvodnění

Z důvodu soudržnosti s postupem hodnocení uvedeným v čl. 8 odst. 5a. V případě přípravků 
s nízkým rizikem, v nichž jsou použity účinné látky uvedené v příloze I nebo hodnocené za 
účelem zařazení do přílohy I, by se měla podávat žádost o přístup k údajům o účinné látce. 
Nesmí být oslabována ochrana vlastnictví a údajů v souvislosti s účinnými látkami, které byly 
zařazeny do přílohy I.

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Spolu s žádostí o povolení se uhradí 
poplatky podle článku 70.

2. Spolu s žádostí o prvotní povolení se 
uhradí poplatky podle článku 70.

Or. de
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Odůvodnění

Změna je nutná z důvodu nových definic.

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Agentura může požadovat, aby žádosti 
o vnitrostátní povolení byly předkládány 
v jednom úředním jazyku členského státu, 
ve kterém se tento příslušný orgán nachází.

Or. de

Odůvodnění

Budou-li všechny žádosti podávány u Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) a touto 
agenturou schvalovány, bude agentura jediným přijímajícím příslušným orgánem.
Jeden úřední jazyk členského státu by měl stačit.
Všechny další odkazy na přijímající příslušný orgán v souvislosti s přijímáním 
a schvalováním žádostí by v návrhu Komise měly být nahrazeny odkazem na agenturu.

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise vypracuje v souladu s postupem 
podle čl. 72 odst. 2 technické poznámky 
k pokynům, aby usnadnila provádění odst. 
1 písm. d). Technické pokyny se zveřejní 
v řadě „C“ Úředního věstníku Evropské 
unie.

5. Komise vypracuje v souladu s postupem 
podle čl. 72 odst. 2 technické poznámky 
k pokynům, aby usnadnila provádění odst. 
1 písm. d). Komise by měla v souladu 
s postupem podle čl. 72 odst. 2 vypracovat 
harmonizované technické a vědecké 
pokyny a nástroje, které zejména podpoří 
podávání žádostí o povolení podle článků 
18, 19 a 20, a to především malými 
a středními podniky. Technické pokyny se 
zveřejní v řadě „C“ Úředního věstníku 
Evropské unie.
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Or. de

Odůvodnění

Tato změna respektuje skutečnost, že poskytování poradenství a pokynů ze strany Komise 
malým a středním podnikům je obzvláště významné, neboť tyto podniky nemusí disponovat 
zdroji a odbornými znalostmi potřebnými k plnění požadavků tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) kvalitativní a kvantitativní složení, 
pokud jde o účinné látky a látky jiné než 
účinné, jejichž znalost je podstatná pro 
správné používání biocidního přípravku;

e) kvalitativní a kvantitativní složení, 
pokud jde o účinné látky a látky jiné než 
účinné, s ohledem na koncentrační limity 
uvedené v čl. 16 odst. 2b (novém), a je-li 
tato informace podstatná pro správné 
používání biocidního přípravku;

Or. de

Odůvodnění

Toto omezení by mělo přispět k tomu, aby důvěrné informace byly zveřejňovány co nejméně.

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) výrobci účinných látek (jména a adresy 
včetně umístění výrobních závodů);

g) výrobci účinných látek (jména a adresy 
včetně sídla podniku) a registrační číslo 
účinné látky podle čl. 8 odst. 5a;

Or. de

Odůvodnění

Je-li výrobce účinné látky držitelem povolení v návaznosti na zařazení do přílohy I, mělo by 
být místo výroby považováno za důvěrnou informaci a nemělo by být vyžadováno při 
povolování biocidních přípravků. Z důvodu soudržnosti s postupem hodnocení uvedeném 
v čl. 8 odst. 5a.
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Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do jednoho měsíce od obdržení žádosti 
o vnitrostátní povolení uvedené v článku 
15 přijímající příslušný orgán žádost 
schválí, jestliže splňuje tyto požadavky:
a) byly předloženy informace uvedené 
v článku 18;
b) spolu s žádostí byly uhrazeny poplatky 
podle článku 70.
Schválení nezahrnuje posouzení kvality 
nebo vhodnosti předložených údajů ani 
odůvodnění úpravy požadavků na údaje.

1. Osoba odpovědná za uvedení 
biocidního přípravku na trh nebo její 
zástupce předloží agentuře žádost 
o vnitrostátní povolení nebo povolení 
Společenství a informuje agenturu 
o názvu příslušného orgánu členského 
státu, který si zvolila pro vyhodnocení 
žádosti (dále jen „hodnotící příslušný 
orgán“). Agentura hodnotícímu 
příslušnému orgánu do tří týdnů od 
obdržení žádosti oznámí, že je žádost 
přístupná v databázi agentury.

Or. de

Odůvodnění
Agentura ECHA by měla provádět prvotní schválení všech žádostí v celém Společenství, aby 
se hodnotící příslušné orgány mohly soustředit na vlastní vyhodnocování žádostí.
V současnosti, kdy hodnotící příslušné orgány posuzují administrativní i vědecké aspekty 
dokumentace, byly zaznamenány případy nejednotného postupu. Agentura by měla při 
schvalování žádostí dodržovat stejné časové lhůty, jako jsou stanoveny ve směrnici REACH 
(článek 20).

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Je-li přijímající příslušný orgán toho 
názoru, že žádost je neúplná, sdělí 
žadateli, jaké doplňující informace jsou ke 
schválení žádosti nutné, a k předložení 
těchto informací stanoví přiměřenou 
lhůtu. Přijímající příslušný orgán určí do 
jednoho měsíce od obdržení doplňujících 
informací, zda předložené doplňující 
informace ke schválení žádosti dostačují.

2. Do tří týdnů od obdržení žádosti 
agentura žádost schválí, splňuje-li tyto 
požadavky: 
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Přijímající příslušný orgán žádost 
zamítne, jestliže žadatel požadované 
informace ve stanovené lhůtě nepředloží, 
a o této skutečnosti žadatele informuje.

a) byly předloženy informace uvedené 
v článku 18;
b) byly uhrazeny poplatky podle článku 
70; schválení nezahrnuje posouzení 
kvality nebo vhodnosti předložených 
informací ani odůvodnění úpravy 
požadavků na údaje.

Or. de

Odůvodnění

Agentura ECHA by měla provádět prvotní schválení všech žádostí v celém Společenství, aby 
se hodnotící příslušné orgány mohly soustředit na vlastní vyhodnocování žádostí.
V současnosti, kdy hodnotící příslušné orgány posuzují administrativní i vědecké aspekty 
dokumentace, byly zaznamenány případy nejednotného postupu. Agentura by měla při 
schvalování žádostí dodržovat stejné časové lhůty, jako jsou stanoveny ve směrnici REACH 
(článek 20).

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jestliže přijímající příslušný orgán 
dospěje na základě schválení podle 
odstavce 1 k názoru, že žádost je úplná, 
neprodleně o tom žadatele informuje.

3. Shledá-li agentura, že žádost není 
úplná, sdělí žadateli, jaké doplňující 
informace jsou ke schválení žádosti 
nutné, a stanoví přiměřenou lhůtu 
k předložení těchto informací. Agentura 
do tří týdnů od obdržení doplňujících 
informací stanoví, zda tyto informace 
dostačují ke schválení žádosti. Jestliže 
žadatel nedoplní žádost ve stanovené 
lhůtě, agentura žádost zamítne 
a informuje o tom žadatele a hodnotící 
příslušný orgán. V těchto případech se 
vrací část poplatku uhrazeného agentuře 
v souladu s článkem 70.

Or. de
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Odůvodnění

Agentura ECHA by měla provádět prvotní schválení všech žádostí v celém Společenství, aby 
se hodnotící příslušné orgány mohly soustředit na vlastní vyhodnocování žádostí.
V současnosti, kdy hodnotící příslušné orgány posuzují administrativní i vědecké aspekty 
dokumentace, byly zaznamenány případy nejednotného postupu. Agentura by měla při 
schvalování žádostí dodržovat stejné časové lhůty, jako jsou stanoveny ve směrnici REACH 
(článek 20).

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Proti rozhodnutím agentury podle 
odst. 3 třetího pododstavce lze podat 
odvolání v souladu s článkem 67.

Or. de

Odůvodnění

Agentura ECHA by měla provádět prvotní schválení všech žádostí v celém Společenství, aby 
se hodnotící příslušné orgány mohly soustředit na vlastní vyhodnocování žádostí.
V současnosti, kdy hodnotící příslušné orgány posuzují administrativní i vědecké aspekty 
dokumentace, byly zaznamenány případy nejednotného postupu.
Agentura by měla při schvalování žádostí dodržovat stejné časové lhůty, jako jsou stanoveny 
ve směrnici REACH (článek 20).

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Jestliže agentura na základě schválení 
podle odstavce 2 dospěje k názoru, že 
žádost je úplná, neprodleně o tom 
informuje žadatele a hodnotící příslušný 
orgán.

Or. de
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Odůvodnění

Agentura ECHA by měla provádět prvotní schválení všech žádostí v celém Společenství, aby 
se hodnotící příslušné orgány mohly soustředit na vlastní vyhodnocování žádostí.
V současnosti, kdy hodnotící příslušné orgány posuzují administrativní i vědecké aspekty 
dokumentace, byly zaznamenány případy nejednotného postupu.
Agentura by měla při schvalování žádostí dodržovat stejné časové lhůty, jako jsou stanoveny 
ve směrnici REACH (článek 20).

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud je již složka obsažená 
v biocidním přípravku zaregistrovaná pro 
použití v biocidním přípravku v souladu 
s nařízením (ES) č. 1907/2006, 
neposuzuje hodnotící příslušný orgán 
složku znovu.

Or. de

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je zabránit zdvojování nákladů.

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

Or. de
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Odůvodnění

Povolení Společenství by mělo být možné udělovat všem druhům přípravků, tedy i těm 
přípravkům, které obsahují výhradně stávající účinné látky. Jednak se výrazně sníží 
administrativní náklady pro žadatele i členské státy a jednak by takové rozšíření nepřetížilo 
systém, neboť zařazení účinných látek do přílohy I je spojeno s programem přezkoumání.

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Povolení Společenství by mělo být možné udělovat všem druhům přípravků, tedy i těm 
přípravkům, které obsahují výhradně stávající účinné látky. Jednak se výrazně sníží 
administrativní náklady pro žadatele i členské státy a jednak by takové rozšíření nepřetížilo 
systém, neboť zařazení účinných látek do přílohy I je spojeno s programem přezkoumání.
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Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Článek 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 34
Předkládání a schvalování žádostí

1. Osoba odpovědná za uvedení 
biocidního přípravku na trh nebo její 
zástupce předloží agentuře žádost 
o povolení Společenství a informuje 
agenturu o názvu příslušného orgánu 
členského státu podle vlastního výběru, 
který je odpovědný za vyhodnocení žádosti 
(dále jen „hodnotící příslušný orgán“). 
Agentura do jednoho měsíce od obdržení 
žádosti oznámí hodnotícímu příslušnému 
orgánu, že žádost je k dispozici v databázi 
agentury.
2. Agentura žádost do dvou měsíců od 
jejího obdržení schválí, pokud splňuje tyto 
požadavky: a) byly předloženy informace 
uvedené v článku 18; b) spolu s žádostí 
byly uhrazeny poplatky podle článku 70.
Schválení nezahrnuje posouzení kvality 
nebo vhodnosti předložených údajů ani 
odůvodnění úpravy požadavků na údaje.
3. Má-li agentura za to, že žádost není 
úplná, sdělí žadateli, jaké doplňující 
informace jsou ke schválení žádosti 
nutné, a stanoví přiměřenou lhůtu 
k předložení těchto informací. Agentura 
do dvou měsíců od obdržení doplňujících 
informací stanoví, zda předložené 
doplňující informace dostačují ke 
schválení žádosti. Jestliže žadatel nedoplní 
žádost ve stanovené lhůtě, agentura žádost 
zamítne a informuje o tom žadatele 
a hodnotící příslušný orgán. V těchto 
případech se vrací část poplatku 
uhrazeného agentuře v souladu s článkem 
70.
4. Proti rozhodnutím agentury podle odst. 
3 třetího pododstavce lze podat odvolání 
v souladu s článkem 67.

vypouští se
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5. Jestliže agentura na základě schválení 
podle odstavce 2 dospěje k názoru, že 
žádost je úplná, neprodleně o tom 
informuje žadatele a hodnotící příslušný 
orgán.

Or. de

Odůvodnění

V novém článku 22 je podávání a schvalování žádostí o vnitrostátní povolení a povolení 
Společenství upraveno stejnými pravidly. Článek 34 se tak stává nadbytečným.

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pokud je již složka obsažená 
v biocidním přípravku zaregistrovaná pro 
použití v biocidním přípravku v souladu 
s nařízením (ES) č. 1907/2006, 
neposuzuje hodnotící příslušný orgán 
složku znovu.

Or. de

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je zabránit zdvojování nákladů.

Pozměňovací návrh 67

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de
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Odůvodnění

Devítiměsíční lhůta pro vypracování a předání stanoviska agentury je příliš dlouhá, neboť 
stanovisko je vypracováváno na základě hodnocení, které pro ni vypracoval hodnotící orgán. 
Tři měsíce by byly k těmto účelům přiměřenější lhůtou.

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Článek 37 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 37a
Duplikátní povolení

1. Držitel prvotního povolení nebo žadatel 
o prvotní povolení může u agentury 
zažádat o duplikátní povolení téhož 
biocidního přípravku.
2. Žadatel o duplikátní povolení předloží 
spolu se žádostí tyto informace 
a podklady: 
a) číslo prvotního povolení nebo 
v případě, že prvotní povolení nebylo 
dosud uděleno, číslo žádosti; 
b) obchodní název biocidního přípravku; 
c) kvalitativní a kvantitativní složení, 
pokud jde o účinné látky a látky jiné než 
účinné, s ohledem na koncentrační limity 
uvedené v čl. 16 odst. 2b (novém), a je-li 
tato informace zásadní pro správné 
používání biocidního přípravku; 
d) aplikační dávky a návod k použití; 
e) kategorie uživatelů.
3. Agentura žádost schválí podle článku 
22.
4. Jestliže agentura na základě schválení 
podle odstavce 3 dospěje k názoru, že 
žádost je úplná, neprodleně o tom 
informuje žadatele, hodnotící příslušný 
orgán, který udělil prvotní povolení, nebo 
Komisi, jedná-li se o duplikaci povolení 
Společenství.
5. V případě již uděleného prvotního 
povolení rozhodne o žádosti do jednoho 
měsíce od schválení hodnotící příslušný 
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orgán nebo, jedná-li se o duplikaci 
povolení Společenství, Komise. V případě 
dosud neuděleného prvotního povolení 
rozhodne o žádosti do jednoho měsíce od 
udělení prvotního povolení hodnotící 
příslušný orgán nebo, jedná-li se 
o duplikaci povolení Společenství, 
Komise.
6. Pokud se ukáže, že k posouzení identity 
biocidního přípravku jsou zapotřebí 
dodatečné informace, požádá hodnotící 
příslušný orgán nebo Komise, jedná-li se 
o duplikaci povolení Společenství, 
žadatele o poskytnutí těchto informací.
Lhůta uvedená v odstavci 5 v délce 
jednoho měsíce se přeruší na dobu 
počínající dnem, kdy byly údaje vyžádány, 
až do dne obdržení těchto informací.
7. Jakmile hodnotící příslušný orgán nebo 
Komise, jedná-li se o duplikaci povolení 
Společenství, tento duplikaci prvotního 
povolení schválí, udělí mu vlastní číslo 
povolení a zařadí správní rozhodnutí 
týkající se žádosti do registru Společenství 
pro biocidní přípravky.
8. Aniž jsou dotčeny informace 
předkládané podle odstavce 2, vztahují se 
podmínky prvotního povolení pro uvedení 
biocidního přípravku na trh a pro jeho 
používání i na duplikátní povolení.

Or. de

Odůvodnění

V některých členských státech EU je naprosto běžné, že uvádění stejných přípravků na trh pod 
různými obchodními názvy a vyráběných různými podniky je povolováno a ulehčováno 
systémem různých druhů povolení. Protože duplikátní povolení a doplňková povolení mají 
čistě administrativně technickou povahu, není nutné hodnotit vliv na lidské zdraví nebo životní 
prostředí.
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Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Článek 37 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 37b
Doplňková povolení

1. Doplňkové povolení může být uděleno 
na základě prvotního povolení.
2. Žadatel podá žádost o doplňkové 
povolení u agentury.
3. Žadatel o doplňkové povolení předloží 
spolu se žádostí tyto informace 
a podklady:
a) číslo prvotního povolení nebo 
v případě, že prvotní povolení nebylo 
dosud uděleno, číslo žádosti;
b) jméno a adresu žadatele;
c) písemný souhlas držitele prvotního 
povolení;
d) kvalitativní a kvantitativní složení, 
pokud jde o účinné látky a látky jiné než 
účinné, s ohledem na koncentrační limity 
uvedené v čl. 16 odst. 2b (novém), a je-li 
tato informace zásadní pro správné
používání biocidního přípravku;
e) aplikační dávky a návod k použití;
f) kategorie uživatelů.
4. Agentura žádost schválí podle článku 
22.
5. Jestliže agentura na základě schválení 
podle odstavce 4 dospěje k názoru, že 
žádost je úplná, neprodleně o tom 
informuje žadatele, hodnotící příslušný 
orgán, který udělil prvotní povolení, nebo 
Komisi, jedná-li se o doplňkové povolení 
k povolení Společenství.
6. Do jednoho měsíce od schválení 
rozhodne o žádosti hodnotící příslušný 
orgán v případě již uděleného prvotního 
povolení nebo Komise v případě 
doplňkového povolení k povolení 
Společenství. Do jednoho měsíce od 
udělení prvotního povolení rozhodne 
o žádosti hodnotící příslušný orgán 
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v případě dosud neuděleného prvotního 
povolení nebo Komise v případě 
doplňkového povolení k povolení 
Společenství.
7. Pokud se ukáže, že k posouzení identity 
biocidního přípravku jsou zapotřebí 
dodatečné informace, požádá hodnotící 
příslušný orgán nebo Komise, jedná-li se 
o doplňkové povolení k povolení 
Společenství, žadatele o poskytnutí těchto 
informací. Lhůta uvedená v odstavci 6 
v délce jednoho měsíce se přeruší na dobu 
počínající dnem, kdy byly údaje vyžádány, 
až do dne obdržení těchto informací.
8. Jakmile hodnotící příslušný orgán nebo 
Komise, jedná-li se o doplňkové povolení 
k povolení Společenství, toto doplňkové 
povolení schválí, udělí mu vlastní číslo 
povolení a zařadí správní rozhodnutí 
týkající se žádosti do registru Společenství 
pro biocidní přípravky.
9. Aniž jsou dotčeny informace 
předkládané podle odstavce 3, vztahují se 
podmínky prvotního povolení pro uvedení 
biocidního přípravku na trh a pro jeho 
používání i na doplňkové povolení.

Or. de

Odůvodnění

V některých členských státech EU je při povolování naprosto běžné, že je povolováno 
a usnadňováno uvádění stejných přípravků na trh pod různými obchodními názvy, a to 
různými podniky pomocí systému různých druhů povolení. Protože duplikátní povolení 
a doplňková povolení mají čistě administrativně technickou povahu, není nutné hodnotit vliv 
na lidské zdraví nebo životní prostředí.

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) změny zdroje nebo složení účinné 
látky.
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Or. de

Odůvodnění

Je nutné ohlašovat změnu zdroje účinné látky, která je používána v biocidních přípravcích, 
neboť tato změna může mít vliv na bezpečnost přípravku.

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Čl. 40 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušný orgán, který udělil vnitrostátní
povolení, nebo v případě povolení 
Společenství Komise zruší povolení na 
žádost jeho držitele, který uvede důvody 
takové žádosti. Jestliže se tato žádost týká 
povolení Společenství, předloží se 
agentuře.

Příslušný orgán, který udělil povolení, 
zruší toto povolení na žádost jeho držitele, 
který uvede důvody takové žádosti. Jestliže 
se tato žádost týká povolení Společenství, 
jeho duplikátního nebo doplňkového 
povolení, předloží se agentuře.

Or. de

Pozměňovací návrh 72

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Změna prvotního povolení na žádost 
jeho držitele se vztahuje i na duplikátní 
a doplňková povolení, která z něj 
vycházejí.

Or. de
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Pozměňovací návrh 73

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Kritéria a postupy podle odstavce 1 
tohoto článku by se měly řídit zásadou, že 
v závislosti na rozsahu plánovaných změn 
se použijí různé postupy pro přijímání 
změn, a sice tak, že zjednodušený postup 
s oznámením se uplatní v případě:
a) administrativních změn povolení;
b) úprav biocidního přípravku, které jsou 
provedeny v rámci povolených změn 
definovaných ve stávajícím schváleném 
rámcovém složení;
c) uvedení nového biocidního přípravku 
na trh, který odpovídá stávajícímu 
schválenému rámcovému složení;
d) drobných změn biocidních přípravků, 
které nezvyšují rizika, ani nesnižují jeho 
účinnost;

Or. de

Odůvodnění

Je nutné vyjasnit, že v závislosti na stupni a významu plánovaných (menších či větších) změn 
biocidního přípravku (ve srovnání s původním povolením) by se měly používat různé postupy 
pro přijímání změn.

Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ošetřené materiály nebo předměty se 
označují těmito informacemi:

2. Netýká se českého znění.

Or. de

Odůvodnění

Netýká se českého znění.
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Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh 76

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Je třeba vyjasnit, že pro ošetřené materiály a předměty ovlivňující vnější prostředí platí 
přísnější požadavky na označování.

Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

nebo pokyny pro bezpečné zacházení 
uvedenými v povolení biocidního 
přípravku, má-li biocidní přípravek přijít 
do přímého kontaktu s člověkem 
a životním prostředím; 

Or. de

Odůvodnění

Je třeba vyjasnit, že pro ošetřené materiály a předměty ovlivňující vnější prostředí platí 
přísnější požadavky na označování.

Pozměňovací návrh 78

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Označení musí být jasně viditelné, zřetelně 
čitelné a dostatečně trvanlivé. Je-li to 
nezbytné kvůli velikosti nebo funkci 
ošetřeného předmětu nebo materiálu,
musí být označení vytištěno na obalu, 
návodu k použití nebo záruce ošetřeného 
předmětu nebo materiálu.

Označení musí být jasně viditelné, dobře
čitelné a dostatečně trvanlivé a musí být 
umístěno na materiálu nebo předmětech 
či vytištěno na obalu, návodu k použití 
nebo záruce ošetřeného materiálu nebo
předmětů.

Or. de

Odůvodnění

Je třeba vyjasnit, že pro ošetřené materiály a předměty ovlivňující vnější prostředí platí 
přísnější požadavky na označování.

Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) následný žadatel má písemný souhlas 
prvního žadatele ve formě potvrzení 
o přístupu, že smí tyto informace použít,

a) následný žadatel má písemný souhlas 
prvního žadatele ve formě potvrzení 
o přístupu podle článku 50, že smí tyto 
informace použít,
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Or. de

Odůvodnění

První žadatel nemusí být nutně vlastníkem informací. Kromě toho by mělo být druhému 
žadateli nebo podniku umožněno tyto informace vlastnit nebo se stát jejich vlastníky na 
základě sdílení informací nebo jejich společného vývoje. Zúčastněné subjekty, které jsou 
spojeny se zanesením do přílohy I a již mají právo odvolávat se na informace obsažené 
v souboru, by tedy nemusely pokaždé dokládat, zda jsou skutečnými vlastníky informací či 
nikoliv.

Pozměňovací návrh 80

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) následný žadatel je rovněž vlastníkem 
informací.

Or. de

Odůvodnění

První žadatel nemusí být nutně vlastníkem informací. Kromě toho by mělo být druhému 
žadateli nebo podniku umožněno tyto informace vlastnit nebo se stát jejich vlastníky na 
základě sdílení informací nebo jejich společného vývoje. Zúčastněné subjekty, které jsou 
spojeny se zanesením do přílohy I a již mají právo odvolávat se na informace obsažené 
v souboru, by tedy nemusely pokaždé dokládat, zda jsou skutečnými vlastníky informací či 
nikoliv.

Pozměňovací návrh 81

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Agentura zadá seznam uvedený 
v odstavci 2 do registru sdílených údajů 
o biocidech.

4. Všechny informace uvedené v seznamu 
podle odstavce 2 se označí jedinečným 
kódem a agentura je společně s úplnými 
údaji, doplněnými o totožnost prvního 
žadatele a vlastníka informací zadá do 
registru sdílených údajů o biocidech.
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Or. de

Odůvodnění

Registr musí obsahovat veškeré informace nebo dokumenty uvedené v seznamu. Každý 
postoupený dokument je vhodné číselně označit, aby se zabránilo nedorozuměním kvůli 
podobným názvům či změnám studií nebo tomu, aby údaje týkající se studií zůstaly 
nezpracovány. Bude-li rovněž uváděn vlastník informací a žadatel, zajistí se dodržování 
vlastnických práv.

Pozměňovací návrh 82

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na informace předložené pro účely 
směrnice 98/8/ES nebo tohoto nařízení se 
vztahuje ochrana informací podle 
podmínek stanovených tímto článkem.
Lhůta pro ochranu těchto informací začíná 
předložením informací.

1. Na informace předložené pro účely 
směrnice 98/8/ES nebo tohoto nařízení se 
vztahuje ochrana informací podle 
podmínek stanovených tímto článkem.
Lhůta pro ochranu těchto informací začíná, 
případně začala předložením informací.

Or. de

Odůvodnění

Ochrana informací předložených v rámci směrnice 98/8/ES nebyla nikdy jednoznačně určena.
Datum předložení dokumentace by se mohlo krýt s datem přijetí většiny informací, avšak 
pozdější předložení a další činnosti povedou k stanovení různých dat předložení. Aktuální 
situaci bude věrně odrážet zanášení data předložení jednotlivých dokumentů. Je oprávněné 
zajistit ochranu pro každou informaci, neboť do každé z nich museli vlastníci údajů 
investovat.

Pozměňovací návrh 83

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na informace chráněné podle směrnice 
98/8/ES nebo tohoto článku nebo na 
informace, jejichž lhůta pro ochranu podle 
směrnice 98/8/ES nebo tohoto článku

Na informace chráněné podle směrnice 
98/8/ES nebo tohoto článku, jejichž lhůta 
pro ochranu podle směrnice 98/8/ES 
uplynula, jsou na žádost znovu chráněny.
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uplynula, se ochrana již znovu nevztahuje.

Or. de

Odůvodnění

Ochrana informací předložených v rámci směrnice 98/8/ES nebyla nikdy jednoznačně určena.
Datum předložení dokumentace by se mohlo krýt s datem přijetí většiny informací, avšak 
pozdější předložení a další činnosti povedou k stanovení různých dat předložení. Aktuální 
situaci bude věrně odrážet zanášení data předložení jednotlivých dokumentů. Je oprávněné 
zajistit ochranu pro každou informaci, neboť do každé z nich museli vlastníci údajů 
investovat.

Pozměňovací návrh 84

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro každý dokument opatřený jedinečným 
kódem podle čl. 48 odst. 4 by se mělo 
stanovit individuální datum přijetí.

Or. de

Odůvodnění

Ochrana informací předložených v rámci směrnice 98/8/ES nebyla nikdy jednoznačně určena.
Datum předložení dokumentace by se mohlo krýt s datem přijetí většiny informací, avšak 
pozdější předložení a další činnosti povedou k stanovení různých dat předložení. Aktuální 
situaci bude věrně odrážet zanášení data předložení jednotlivých dokumentů. Je oprávněné 
zajistit ochranu pro každou informaci, neboť do každé z nich museli vlastníci údajů 
investovat.

Pozměňovací návrh 85

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od odst. 2 prvního 
pododstavce skončí lhůta pro ochranu 
informací předložených členskému státu 
v rámci vnitrostátních režimů nebo 

vypouští se
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postupů pro povolení biocidních 
přípravků před jejich předložením pro 
účely směrnice 98/8/ES nebo tohoto 
nařízení v okamžiku, kdy uplyne jakákoli 
zbývající lhůta stanovená vnitrostátními 
předpisy nebo dne 14. května 2014 podle 
toho, která z těchto okolností nastane 
dříve, pokud informace nebyly vytvořeny 
po 14. květnu 2000.

Or. de

Odůvodnění

Neexistuje rozumný důvod pro rozlišování mezi novými a stávajícími informacemi.

Pozměňovací návrh 86

Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Zrušením potvrzení o přístupu před 
datem skončení jeho platnosti se 
s okamžitou účinností ruší platnost 
povolení vydaného na základě dotyčného 
potvrzení o přístupu.

Or. de

Odůvodnění

Tento návrh ES by umožnil na systému parazitovat, protože podnik, který by získal potvrzení 
o přístupu, by mohl bez problémů přejít k jinému dodavateli. Subjekt vlastnící/sdílející 
informace by tak nemohl získat zpět své náklady. Potvrzení o přístupu jsou zpravidla 
vystavována bezplatně a jsou spojena s uzavřením dohody o dodávkách. Možnost zrušit 
potvrzení o přístupu, je-li tato dohoda porušena, představuje nástroj pro ochranu investic 
vlastníků informací.
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Pozměňovací návrh 87

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže tyto zkoušky nebo studie již byly 
předloženy v souvislosti s dřívější žádostí, 
příslušný orgán nebo agentura neprodleně 
sdělí jméno a kontaktní údaje vlastníka 
informací budoucímu žadateli.

Jestliže tyto zkoušky nebo studie již byly 
předloženy v souvislosti s dřívější žádostí,
příslušný orgán nebo agentura 
bezodkladně zhodnotí technickou 
rovnocennost vůči původnímu zdroji.
Bude-li mít hodnocení technické 
rovnocennosti kladný výsledek, příslušný 
orgán nebo agentura neprodleně sdělí 
jméno a kontaktní údaje vlastníka 
informací budoucímu žadateli.

Or. de

Odůvodnění

Dříve než se studie stanou předmětem sdílení informací, musí být odpovídajícím způsobem 
zjištěna technická rovnocennost. Jiným způsobem nelze určit, zda jsou dostupné informace 
použitelné na testovaný produkt následného žadatele.

Pozměňovací návrh 88

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Není-li do dvou měsíců od předložení 
žádosti podle čl. 51 odst. 2 dosažena 
dohoda, vlastník informací i budoucí 
žadatel o tom neprodleně informují 
agenturu. Agentura do dvou měsíců od 
obdržení informací o tom, že nebyla 
dosažena dohoda, udělí budoucímu žadateli 
právo odvolávat se na zkoušky nebo studie 
zahrnující pokusy na obratlovcích.
Rozhodčí orgán Unie rozhodne
o poměrném podílu všech nákladů 
spojených se získáním a užíváním 
informací, které budoucí žadatel uhradí 
vlastníkovi údajů
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Or. de

Odůvodnění

Pokus o dosažení dohody mezi dvěmi stranami, tj. mezi vlastníkem informací a  následným 
žadatelem, může ztroskotat, a proto tyto subjekty musí informovat agenturu. Nemá smysl, aby 
o tom následný žadatel uvědomil vlastníka informací, neboť se jedná o jednu stranu 
neuskutečněné dohody. Má-li se zajistit, aby povinné sdílení informací na úrovni EU 
probíhalo harmonizovaným způsobem, měla by Komise ustavit rozhodčí orgán Unie.

Pozměňovací návrh 89

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže uplynuly všechny lhůty pro 
ochranu informací podle článku 49, může 
přijímající příslušný orgán nebo agentura 
v případě biocidního přípravku, který již 
byl povolen v souladu s články 15, 25 nebo 
28, souhlasit, aby se následný žadatel 
o povolení odvolal na údaje poskytnuté 
prvním žadatelem, pokud následný žadatel 
může prokázat, že biocidní přípravek je 
podobný dříve povolenému přípravku 
a jeho účinné látky jsou technicky 
rovnocenné dříve povolené látce, včetně 
stupně čistoty a povahy nečistot.

1. Jestliže uplynuly všechny lhůty pro 
ochranu informací podle článku 49, může 
přijímající příslušný orgán nebo agentura 
v případě biocidního přípravku, který již 
byl povolen v souladu s články 15, 25 nebo 
28, souhlasit, aby se následný žadatel 
o povolení odvolal na údaje poskytnuté 
prvním žadatelem, a jestliže příslušné 
lhůty pro ochranu informací podle článku 
49 neuplynuly, může přijímající příslušný 
orgán nebo agentura souhlasit, aby se 
následný žadatel odvolal na údaje 
poskytnuté prvním žadatelem podle 
článku 52, a v obou případech, pokud
následný žadatel může prokázat, že 
biocidní přípravek je podobný dříve 
povolenému přípravku a jeho účinné látky 
jsou technicky rovnocenné dříve povolené 
látce, včetně stupně čistoty a povahy 
nečistot. 

Or. de

Odůvodnění

Podobnost a technickou rovnocennost je třeba doložit i případě, kdy ochrana informací ještě 
neskončila, avšak následný žadatel si je přeje sdílet.
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Pozměňovací návrh 90

Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Příslušné orgány provádí úřední 
kontroly s cílem zajistit, aby výrobci 
účinných látek, které se uvádějí na trh za 
účelem jejich použití v biocidních 
přípravcích, Komisi předložili informace 
o účinné látce, které jsou uvedeny 
v příloze II nebo v potvrzení o přístupu 
k dokumentaci, která splňuje předpoklady 
uvedené v příloze II.

Or. de

Odůvodnění

Dozor by měl být vykonáván i nad trhem s účinnými látkami, které jsou určeny pro použití 
v biocidních přípravcích. Podle nařízení musí výrobci dodržovat mnoho pravidel, aby se 
zajistila míra dodržování, jak je vyžadováno na vnitrostátní úrovni.

Pozměňovací návrh 91

Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise do 1. ledna 2023 vypracuje 
zprávu o provádění tohoto nařízení, 
a zejména o fungování postupu pro 
udělování povolení Společenství 
a vzájemného uznávání. Komise předloží 
tuto zprávu Evropskému parlamentu 
a Radě.

4. Komise do 1. ledna 2023 vypracuje 
zprávu o provádění tohoto nařízení, 
a zejména o fungování postupu pro 
udělování povolení Společenství 
a vzájemného uznávání. Komise předloží 
tuto zprávu Evropskému parlamentu 
a Radě. Komise provede na základě této 
zprávy přezkum s cílem zhodnotit, zda je 
nutné nařízení změnit či nikoli.

Or. de

Odůvodnění

Zpráva vypracovaná Komisí by měla být předstupněm širšího přezkumu, aby bylo možné co 
nejdříve odhalit hlavní problémy a v patřičnou dobu změnit nařízení, bude-li to nutné.
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Pozměňovací návrh 92

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Každá osoba předkládající informace 
týkající se účinné látky agentuře nebo 
příslušnému orgánu pro účely tohoto 
nařízení může požadovat, aby informace 
uvedené v čl. 56 odst. 2 nebyly 
zpřístupněny, a zároveň odůvodní, proč by 
zveřejnění informací mohlo poškodit její 
obchodní zájmy nebo obchodní zájmy 
kterékoli jiné dotčené strany.

3. Každá osoba předkládající informace 
týkající se účinné látky nebo biocidního 
přípravku agentuře nebo příslušnému 
orgánu pro účely tohoto nařízení může 
požadovat, aby informace uvedené v čl. 56 
odst. 2 nebyly zpřístupněny, a zároveň 
odůvodní, proč by zveřejnění informací 
mohlo poškodit její obchodní zájmy nebo 
obchodní zájmy kterékoli jiné dotčené 
strany.

Or. de

Odůvodnění

Tento článek by se měl vztahovat i na informace o biocidních přípravcích.

Pozměňovací návrh 93

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) s výhradou článku 24 nařízení (ES) 
č. 1272/2008 název podle názvosloví 
IUPAC pro účinné látky uvedené v odst. 1 
písm. a) tohoto článku, které se používají 
pouze pro jeden nebo více z těchto účelů:
i) ve vědeckém výzkumu a vývoji,
ii) ve výzkumu a vývoji zaměřeném na 
výrobky a postupy.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Informace o výzkumu a vývoji by měly být důvěrné.
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Pozměňovací návrh 94

Návrh nařízení
Článek 61 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 61a
1. Členské státy nesou odpovědnost za to, 
aby všichni odborní uživatelé, distributoři 
a poradci měli přístup k náležitým 
informacím o výhodách a rizicích 
i o bezpečném používání biocidních 
přípravků. 
2. Členské státy přijmou potřebná 
opatření k tomu, aby veřejnosti poskytly 
informace o výhodách a rizicích 
biocidních přípravků, jakož i o tom, jak je 
možné omezit používání těchto přípravků 
na minimum. 

Or. de

Odůvodnění
Toto ustanovení napomůže tomu, aby odborní uživatelé a spotřebitelé byli informováni 
o bezpečném používání těchto přípravků, jejich vhodných alternativách a zdravotně 
nezávadných biocidních přípravcích.

Pozměňovací návrh 95

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Poplatky by se měly vztahovat na potřebnou práci, která byla odvedena přiměřeným 
a účinným způsobem. Z tohoto důvodu nelze roční poplatek bez řádného zdůvodnění 
akceptovat a poplatky by měly být vyžadovány jen tehdy, je-li to skutečně zapotřebí.
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Pozměňovací návrh 96

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Biocidní přípravky, v jejichž případě 
žádost o povolení nebyla předložena 
v souladu s druhým pododstavcem, se 
nesmějí uvádět na trh s účinkem šest 
měsíců od data, kdy zařazení nabude 
účinku. Zneškodňování, skladování 
a používání stávajících zásob biocidních 
přípravků, v jejichž případě žádost 
o povolení nebyla předložena v souladu 
s druhým pododstavcem, je povoleno do 
osmnácti měsíců od data, kdy zařazení 
nabude účinku.

Biocidní přípravky, v jejichž případě 
žádost o povolení nebyla předložena 
v souladu s druhým pododstavcem, se 
nesmějí uvádět na trh od data, kdy zařazení 
nabude účinku. Zneškodňování, skladování 
a používání stávajících zásob biocidních 
přípravků, v jejichž případě žádost 
o povolení nebyla předložena v souladu 
s druhým pododstavcem, je povoleno do 
šesti měsíců od data, kdy zařazení nabude 
účinku.

Or. de

Odůvodnění

Delší lhůty by neměly být nutné, protože následní uživatelé by měli být obeznámeni se svými 
povinnostmi a stavem přezkumu účinných látek.

Pozměňovací návrh 97

Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Žádosti o povolení látek, směsí 
a prostředků považovaných za biocidní 
přípravky v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. a) 
druhou větou, které byly na trhu ke dni… 
[Úř. věst.: vložte datum uvedené v čl. 85 
prvním pododstavci], se předkládají 
nejpozději do 1. ledna 2017.

1. Žádosti o povolení látek, směsí 
a prostředků považovaných za biocidní 
přípravky v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. a) 
druhou větou, které byly na trhu ke dni … 
[Úř. věst.: vložte datum uvedené v čl. 85 
prvním pododstavci], se předkládají 
nejpozději do 1. ledna 2017. Tento 
odstavec se nevztahuje na účinné látky 
určené k dezinfekci pitné vody, které se 
vyrábějí v místě. 

Or. de
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Odůvodnění

Dezinfekce pitné vody je postačujícím způsobem upravena ve směrnici o pitné vodě 
(98/83/ES) a v nařízení REACH.

Pozměňovací návrh 98

Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. -1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1a. Od 1. ledna 2014 předloží každý 
výrobce účinné látky používané 
v biocidních přípravcích, která již byla 
uvedena na trh, agentuře žádost 
o zařazení této látky do přílohy I.
Příslušné orgány provádějí úřední 
kontroly stanovené v čl. 54 odst. 1.

Or. de

Odůvodnění

Povolení k výrobě účinných látek určených pro používání v biocidních přípravcích a k jejich 
uvádění na trh by měly mít pouze podniky, které přispívají do systému. Náležité kontroly trhu 
s účinnými látkami pak představují nejlepší způsob, jak vyřešit problém parazitování. Po 
členských státech by mělo být vyžadováno, aby zjistily, které biocidní přípravky existují na 
jejich trzích, zda výrobci těchto přípravků předložili žádost o jejich zařazení do přílohy 
I a zda náležitě dodržují příslušné předpisy.

Pozměňovací návrh 99

Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány provádějí úřední 
kontroly stanovené v čl. 54 odst. 1.

Or. de

Odůvodnění

Povolení k výrobě účinných látek určených pro používání v biocidních přípravcích a k jejich 
uvádění na trh by měly mít pouze podniky, které přispívají do systému. Náležité kontroly trhu 
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s účinnými látkami pak představují nejlepší způsob, jak vyřešit problém parazitování. Po 
členských státech by mělo být vyžadováno, aby zjistily, které biocidní přípravky existují na 
jejich trzích, zda výrobci těchto přípravků předložili žádost o jejich zařazení do přílohy 
I a zda náležitě dodržují příslušné předpisy.

Pozměňovací návrh 100

Návrh nařízení
Příloha III – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Vždy, když je to možné, by měly být 
informace odvozovány od již existujících 
údajů, aby se omezily pokusy na zvířatech.
Uplatňována by měla být zejména 
ustanovení směrnice 1999/45/ES nebo 
nařízení (ES) č. 1272/2008.

Or. de

Odůvodnění

Cílem je zabránit zbytečným pokusům na obratlovcích.

Pozměňovací návrh 101

Návrh nařízení
Příloha III – nadpis 1 – bod 2.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.2. Podrobné informace o kvantitativním 
a kvalitativním složení biocidního 
přípravku, např. o účinné látce (účinných 
látkách), nečistotách, adjuvantech, 
inertních složkách

2.2. Podrobné informace o kvantitativním 
a kvalitativním složení biocidního 
přípravku, např. o účinné látce (účinných 
látkách), nečistotách, adjuvantech, 
inertních složkách, přičemž se zohlední 
(nové) hodnoty koncentrací uvedené v čl. 
16 odst. 2b (novém).

Or. de

Odůvodnění

V zájmu sladění s pozměňovacím návrhem k čl. 16 odst. 2b (novému).
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Pozměňovací návrh 102

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

22a. V zájmu omezení pokusů na 
zvířatech by škodlivé účinky měly být vždy, 
kdy je to možné, určovány na základě 
informací o účinné látce a dostupných 
informací o sledovaných látkách 
obsažených v biocidním přípravku. Pro 
určování škodlivých účinků biocidního 
přípravku by měla být uplatňována 
zejména ustanovení směrnice 1999/45/ES 
nebo nařízení (ES) č. 1272/2008.

Or. de

Odůvodnění

Cílem je zabránit zbytečným pokusům na obratlovcích.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Biocidní přípravky patří k naší civilizaci a životní úrovni. Jsou nepostradatelné pro plnění 
vysokých zdravotních a hygienických nároků. Naše společnost vyžaduje kvůli hustému 
zalidnění a cestování do zahraničí zvláštní hygienická opatření, která zabrání přenášení 
choroboplodných zárodků a nemocí. Biocidní přípravky musí být účinné, a proto jsou často
i nebezpečné. Z tohoto důvodu je nutné s těmito látkami zacházet velmi opatrně. 
Nové nařízení o biocidních přípravcích musí současně zajistit, aby převážně středně velcí 
výrobci byli schopni dostát novým nárokům kladeným na výrobu, aniž by byli znevýhodněni 
vůči konkurenci, což by mohlo v některých případech vést až k zániku některých výchozích 
materiálů či výrobků.

Toto nařízení si klade za cíl sjednotit stávající právní předpisy na evropské úrovni 
a přizpůsobit je nepřetržitému technickému vývoji. Přitom je důležité, aby spotřebitelé 
i výrobci biocidních přípravků, případně produktů obsahujících tyto přípravky mohli vycházet 
z minimálních standardů platných v celé EU. 

Zpravodajka se domnívá, že návrh nařízení v podobě, v níž ho předložila Komise, je zapotřebí 
značně upravit, má-li se zajistit splnění stanovených cílů, jako je např. odstranění slabin 
současné směrnice, zlepšení postupu pro udělování povolení, zjednodušení procesu 
rozhodování a další vývoj vysoké úrovně ochrany. 
Nové nařízení musí zohlednit především tyto tři významné oblasti: ochranu životního 
prostředí, ochranu spotřebitelů a spolehlivé provádění nařízení zaměřeného na praxi ze strany 
výrobců.

Životní prostředí

Při schvalování biocidních přípravků, jejich uvádění na trh a používání je třeba zajistit 
dodržování zásady obezřetnosti a jasných kritérií pro vyloučení. Jedině takto lze dosáhnout co 
nejvyšší úrovně ochrany zdraví lidí i zvířat a nezatížit životní prostředí. 
Při udělování povolení podle tohoto nařízení je třeba zohledňovat také technický vývoj 
účinných látek, jako jsou například stále častěji používané nanomateriály. Zpravodajka se 
domnívá, že má-li být i v budoucnu zajištěna vysoká úroveň ochrany a právní jistota 
v souvislosti s dotčenými přípravky, měla by být stanovena jednotná definice pro 
nanomateriály a text nařízení by měl být pravidelně upravován tak, aby odrážel technický 
vývoj. 

Ochrana spotřebitelů

Spotřebitelé musí mít jistotu, že jimi zakoupené přípravky splňují jednotné minimální 
standardy vnitřního trhu EU, a to nezávisle na tom, v kterém členském státě dotčený 
přípravek získali. Aby nebylo možné tyto standardy obcházet, je nutné, aby normy EU 
splňovaly i přípravky neevropských výrobců včetně materiálů a účinných látek, které tito 
výrobci používají. Dále je třeba jasně označovat i ošetřené materiály a předměty a náležitě 
schvalovat biocidní přípravky nezávisle na tom, zda pocházejí z Evropské unie či nikoli.

Kromě toho musí být odborní uživatelé a spotřebitelé informováni o bezpečném používání 



PE438.377v02-00 66/66 PR\805468CS.doc

CS

biocidních přípravků, jejich vhodných alternativách a zdravotní nezávadnosti. Za tímto 
účelem by rozhodně měla proběhnout i školení relevantních cílových skupin, minimálně 
odborných uživatelů. 

Uplatňování a používání nařízení zaměřené na praxi

V zájmu uspokojení rostoucích požadavků na biocidní přípravky se zvláštní pozornost 
soustřeďuje nejen na vlastní výrobu, ale i na oblast výzkumu a vývoje. Průmysl však musí 
zejména v odvětví biocidních přípravků sladit malé výrobní objemy s vysokými náklady na 
výrobní a schvalovací postupy. Vyžaduje si to náležité úsilí, spravedlivé rámcové podmínky 
a přiměřené náklady na registraci a schvalování biocidních přípravků, aniž by podniky 
ztrácely motivaci k dalšímu vývoji již existujících a výzkumu nových přípravků.

Povolení Společenství v této souvislosti představuje významný krok k sladění evropského 
trhu s biocidními přípravky. Jedná se o nejlepší a nejúčinnější systém pro zlepšení dostupnosti 
těchto přípravků, vytvoření pobídek pro inovace a další posílení ochrany lidského zdraví 
a životního prostředí. Centrální schvalovací systém má dále jednoznačně pozitivní přínos pro 
vnitřní trh i díky tomu, že umožňuje konzistentně provádět hodnocení a ve všech členských 
státech EU jednotně uplatňovat příslušné požadavky. Takto jsou v neposlední řadě i lépe 
chráněni spotřebitelé. Postup udělování povolení Společenství by tudíž měl být rozšířen na 
všechny kategorie přípravků.
V rámci schvalování přípravků je nutné vyloučit parazitování a nabalovací efekt, například 
v souvislosti se sdílením informací o přípravcích nebo obchodním tajemstvím. 
Budoucí nařízení zavádí pro povolování přípravků zjednodušený postup za předpokladu, že 
jsou splněny určité podmínky, což sníží zbytečné náklady a nadměrné poplatky. Kromě toho 
je nutné vyjasnit, že pro úpravy biocidního přípravku se použijí různé schvalovací postupy 
v závislosti na stupni a významu plánovaných změn ve srovnání s původním povolením. 
V případě drobných změn biocidních přípravků, které nemají vliv na hodnocení rizik, ani na 
účinnost přípravku, by se tedy použil pouze zjednodušený postup, který by odstranil některé 
složité a časově náročné administrativní postupy.


