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Pozměňovací návrh 101
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Riziko pro životní prostředí a pro zdraví lidí nespočívá ani tak v účinné látce, a to vzhledem 
k malým množstvím obsaženým v každém přípravku, jako spíše v přípravku samotném a v jeho 
použití. Srovnávání pouze přípravků obsahujících látku klasifikovanou jako látka, která se má 
nahradit, nebude příliš relevantní. Každý rok je objeveno velmi málo nových účinných látek, 
jež mohou jen těžko nahradit staré účinné látky, a látka, které se má nahradit, zůstane na trhu 
po delší dobu, než se čekalo. Za účelem povzbuzení inovací je velmi důležité upřednostňovat 
pouze nejbezpečnějších přípravků na trhu.

Pozměňovací návrh 102
Emma McClarkin, Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné zachovat typ biocidního přípravku 20 dřívější směrnice 98/80/ES („konzervační 
přípravky pro potraviny nebo krmiva“), avšak jeho definice musí být změněna, protože tyto 
biocidní přípravky nejsou konzervačními, nýbrž dezinfekčními prostředky (v důsledku toho 
vedla dřívější definice k nejasnostem). Například přípravky používané pro dezinfekci potravin 
od lidských patogenů, jako je bakterie Salmonela, nesplňují požadavky právních předpisů 
o doplňkových látkách v potravinách. Tyto přípravky skutečně ani nemají „příznivý vliv na 
potraviny“, ani nezvyšují jejich účinnost.

Pozměňovací návrh 103
Cristian Silviu Buşoi

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. en
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Pozměňovací návrh 104
Cristian Silviu Buşoi

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 
s ustanoveními o povoleních Společenství 
rozhodnout o rozšíření působnosti postupu 
pro udělování povolení Společenství na 
jiné biocidní přípravky.

(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 
povolení Společenství pro všechny
biocidní přípravky.

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Cristian Silviu Buşoi

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 

(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, 
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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.

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. en

Pozměňovací návrh 106
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 66 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Materiály určené pro styk s potravinami by neměly spadat do oblasti působnosti návrhu, 
neboť by to vedlo ke dvojí regulaci a hodnocení. Materiály určené pro styk s potravinami jsou 
již regulovány nařízením (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk 
s potravinami. Jakékoli případné změny pravidel, jimiž se řídí materiály určené pro styk 
s potravinami, by měly být řešeny prostřednictvím revize právních předpisů o materiálech 
určených pro styk s potravinami, nikoli rozšiřováním působnosti nařízení o biocidních 
přípravcích.

Pozměňovací návrh 107
Evelyne Gebhardt

Návrh nařízení
Článek 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1a
Zásada předběžné opatrnosti

Toto nařízení je založeno na zásadě 
předběžné opatrnosti.

Or. de

Pozměňovací návrh 108
Evelyne Gebhardt

Návrh nařízení
Článek 1 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1b
Cíl tohoto nařízení

Cílem nařízení je vysoká úroveň ochrany 
zdraví lidí a životního prostředí. Je 
potřeba dbát zejména na ochranu dětí, 
těhotných žen a nemocných osob.
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Or. de

Pozměňovací návrh 109
Ashley Fox, Anja Weisgerber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Materiály určené pro styk s potravinami by neměly spadat do oblasti působnosti návrhu, 
neboť by to vedlo ke dvojí regulaci a hodnocení. Materiály určené pro styk s potravinami jsou 
již regulovány nařízením (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk 
s potravinami. Jakékoli případné změny pravidel, jimiž se řídí materiály určené pro styk 
s potravinami, by měly být řešeny prostřednictvím revize právních předpisů o materiálech 
určených pro styk s potravinami, nikoli rozšiřováním působnosti nařízení o biocidních 
přípravcích.

Pozměňovací návrh 110
Amalia Sartori

Návrh nařízení
Článek 3 – odstavec 1 – písmeno k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) „ošetřeným materiálem nebo 
předmětem“ rozumí

k) „ošetřeným materiálem nebo 
předmětem“ rozumí

látka, směs, materiál nebo předmět, který 
byl ošetřen jedním nebo více biocidními 

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

přípravky nebo tyto přípravky obsahuje s 
cílem posílit jejich biodicní vlastnosti pro 
předepsaný způsob použití;

Or. it

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh rozšiřuje určení ošetřených předmětů a materiálů, aby do této 
kategorie bylo možno začlenit předměty jako laky, které byly konzervovány, tak také předměty
s vnější úpravou, jako moskytiéry, které obsahují biocidní přípravek. Hodnocení je tedy 
provedeno na chemické úrovni.

Pozměňovací návrh 111
Ashley Fox, Anja Weisgerber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s) „materiálem určeným pro styk 
s potravinami“ rozumí

vypouští se

materiál a předmět určený pro styk 
s potravinami, na který se vztahuje 
nařízení (ES) č. 1935/20044343;

43 Úř. věst. L 338, 13.11.2004, s. 4.

Or. en

Odůvodnění

Materiály určené pro styk s potravinami by neměly spadat do oblasti působnosti návrhu, 
neboť by to vedlo ke dvojí regulaci a hodnocení. Materiály určené pro styk s potravinami jsou 
již regulovány nařízením (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk 
s potravinami. Jakékoli případné změny pravidel, jimiž se řídí materiály určené pro styk 
s potravinami, by měly být řešeny prostřednictvím revize právních předpisů o materiálech 
určených pro styk s potravinami, nikoli rozšiřováním působnosti nařízení o biocidních 
přípravcích.
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Pozměňovací návrh 112
Cristian Silviu Buşoi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) expozice člověka této účinné látce 
v biocidním přípravku je za běžných 
podmínek použití zanedbatelná nebo 
náležitě řízená opatřeními udržitelného 
používání a zohledněním vnitřních 
vlastností účinné látky, zejména pokud se 
přípravek používá v uzavřených systémech 
nebo za přísně kontrolovaných podmínek;

Or. en

Odůvodnění

Seriózní řízení rizika může snížit expozici profesionálních i neprofesionálních uživatelů 
a skutečně chránit životní prostředí a zdraví uživatelů. Malé množství účinné látky, byť 
klasifikované jako CMR1, v návnadách by například nepředstavovalo žádné riziko pro zdraví 
lidí, pokud by byl přípravek náležitě uzpůsoben tak, aby zabránil jakémukoli zneužití. Pro 
určení existence rizika je proto rozhodný přípravek a jeho použití, neboť v tomto případě je 
účinná látka obsažena ve velmi malém množství.

Pozměňovací návrh 113
Evelyne Gebhardt

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Žadatel překládá žádost o zařazení 
účinné látky do přílohy i nebo o provedení 
následných změn podmínek zařazení 
účinné látky Evropské agentuře pro 
chemické látky (dále jen „agentura“), 
kterou informuje o názvu příslušného 
orgánu členského státu, který si 
k vyhodnocení své žádosti zvolí. Uvedený 
příslušný orgán (dále jen „hodnotící 

1. Žadatel překládá žádost o zařazení 
účinné látky do přílohy i nebo o provedení 
následných změn podmínek zařazení 
účinné látky Evropské agentuře pro 
chemické látky (dále jen „agentura“). Tato 
agentura informuje o názvu příslušného 
orgánu členského státu, který si 
k vyhodnocení žádosti zvolí. Uvedený 
příslušný orgán (dále jen „hodnotící 
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příslušný orgán“) je odpovědný za 
vyhodnocení žádosti. 

příslušný orgán“) je odpovědný za 
vyhodnocení žádosti. 

Or. de

Odůvodnění

Je třeba zabránit tomu, aby docházelo k hromadění žádostí u jednotlivých států. Je tak možné 
zajistit vyvážené rozdělování úkolů mezi členskými státy.

Pozměňovací návrh 114
Evelyne Gebhardt

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Není-li v rozhodnutí o obnovení zařazení 
účinné látky do přílohy i uvedeno jinak, 
zařazení se přezkoumá po deseti letech.

Or. de

Pozměňovací návrh 115
Cristian Silviu Buşoi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Průmysl potřebuje více flexibility v dodavatelském řetězci. Není totiž neobvyklé, že je 
přípravek do země dovezen a uveden na trh na odpovědnost distributora, který není držitelem 
povolení, nebo, v případě nadnárodních společností, že každá sesterská společnost je 
odpovědná za umístění přípravku na trh ve své zemi. Ustanovení, podle nějž je držitelem 
povolení a osobou odpovědnou za uvedení na trh tatáž osoba, by vytvořilo velmi rigidní 
a nepraktický rámec pro činnost průmyslu.

Pozměňovací návrh 116
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Biocidní přípravek se považuje za 
biocidní přípravek s nízkým rizikem, je-li 
splněna alespoň jedna z těchto podmínek:

Or. en

Odůvodnění

Vnitřní vlastnosti účinné látky by samy neměly určovat její vhodnost pro přípravky s nízkým 
rizikem, protože rizika mohou pocházet spíše z expozice přípravku než z nebezpečnosti účinné 
látky. Vzhledem k tomu, že biocidní přípravky jsou používány neprofesionály, je důležité 
zaručit bezpečnost těchto přípravků prostřednictvím lepší informovanosti a opatrnosti, pokud 
jde o jejich používání. Konečně je nutné podpořit průmysl, aby své úsilí v oblasti výzkumu 
a inovací zaměřil na vývoj přípravků s nízkým rizikem.

Pozměňovací návrh 117
Cristian Silviu Buşoi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

biocidního přípravku a vhodné 
technologie pro kontrolu tohoto používání 
jsou však nezbytné, pokud biocidní 
přípravek splňuje alespoň dvě z těchto 
podmínek:

Or. en

Odůvodnění

Vnitřní vlastnosti účinné látky by samy neměly určovat její vhodnost pro přípravky s nízkým 
rizikem, protože rizika mohou pocházet spíše z expozice přípravku než z nebezpečnosti účinné 
látky. Vzhledem k tomu, že biocidní přípravky jsou používány neprofesionály, je důležité 
zaručit bezpečnost těchto přípravků prostřednictvím lepší informovanosti a opatrnosti, pokud 
jde o jejich používání. Konečně je nutné podpořit průmysl, aby své úsilí v oblasti výzkumu 
a inovací zaměřil na vývoj přípravků s nízkým rizikem.

Pozměňovací návrh 118
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Vnitřní vlastnosti účinné látky by samy neměly určovat její vhodnost pro přípravky s nízkým 
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rizikem, protože rizika mohou pocházet spíše z expozice přípravku než z nebezpečnosti účinné 
látky. Vzhledem k tomu, že biocidní přípravky jsou používány neprofesionály, je důležité 
zaručit bezpečnost těchto přípravků prostřednictvím lepší informovanosti a opatrnosti, pokud 
jde o jejich používání. Konečně je nutné podpořit průmysl, aby své úsilí v oblasti výzkumu 
a inovací zaměřil na vývoj přípravků s nízkým rizikem.

Pozměňovací návrh 119
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Žadatel o povolení poskytne 
příslušným orgánům v případech 
stanovených v odstavcích 1 a 2:
i) informace o konkrétních místech 
prodeje; 
ii) zvláštní instrukce o používání 
ochranných prostředků;
iii) příručku o rizicích, přínosech 
a odpovědném používání přípravku;
iv) každoroční zprávu o případných 
nehodách.

Or. en

Odůvodnění

Vnitřní vlastnosti účinné látky by samy neměly určovat její vhodnost pro přípravky s nízkým 
rizikem, protože rizika mohou pocházet spíše z expozice přípravku než z nebezpečnosti účinné 
látky. Vzhledem k tomu, že biocidní přípravky jsou používány neprofesionály, je důležité 
zaručit bezpečnost těchto přípravků prostřednictvím lepší informovanosti a opatrnosti, pokud 
jde o jejich používání. Konečně je nutné podpořit průmysl, aby své úsilí v oblasti výzkumu 
a inovací zaměřil na vývoj přípravků s nízkým rizikem.
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Pozměňovací návrh 120
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Žádosti o vnitrostátní povolení, jež 
zahrnují postup vzájemného uznávání, 
mohou být příslušnému orgánu, spolu 
s dokumenty uvedenými v odstavci 1, 
předkládány v anglickém jazyce.

Or. en

Odůvodnění

Je zásadní, aby v případě žádostí zahrnujících následné postupy vzájemného uznávání byla 
žádost spolu s veškerými souvisejícími dokumenty přijímána příslušným orgánem v anglickém 
jazyce. Je to velmi důležité pro to, aby se zabránilo časově i finančně nákladnému překládání 
stejné dokumentace do několika evropských jazyků.

Pozměňovací návrh 121
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Přijímající příslušný orgán nebo 
v případě rozhodování o žádosti o povolení 
Společenství Komise zakáže nebo omezí 
uvedení biocidního přípravku obsahujícího 
účinnou látku, kterou lze použít jako 
náhradu, na trh nebo jeho používání, 
pokud srovnávací posouzení rizik a výhod 

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

kritéria:

Or. en

Odůvodnění

Riziko pro životní prostředí a pro zdraví lidí nespočívá ani tolik v účinné látce, a to vzhledem 
k malým množstvím obsaženým v každém přípravku, jako spíše v přípravku samotném a v jeho 
použití. Každý rok je objeveno velmi málo nových účinných látek, jež mohou jen těžko 
nahradit staré účinné látky, a látka, které se má nahradit, zůstane na trhu po delší dobu, než 
se čekalo. Za účelem povzbuzení inovací je velmi důležité upřednostňovat pouze 
nejbezpečnější přípravky na trhu.

Pozměňovací návrh 122
Cristian Silviu Buşoi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Riziko pro životní prostředí a pro zdraví lidí nespočívá ani tolik v účinné látce, a to vzhledem 
k malým množstvím obsaženým v každém přípravku, jako spíše v přípravku samotném a v jeho 
použití. Každý rok je objeveno velmi málo nových účinných látek, jež mohou jen těžko 
nahradit staré účinné látky, a látka, které se má nahradit, zůstane na trhu po delší dobu, než 
se čekalo. Za účelem povzbuzení inovací je velmi důležité upřednostňovat pouze 
nejbezpečnější přípravky na trhu.
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 Pozměňovací návrh 123
Evelyne Gebhardt

 Návrh nařízení
Article 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek se vypouští

Or. de

Pozměňovací návrh 124
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Článek 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Povolení Společenství může být uděleno 
všem kategoriím biocidních přípravků.

a) biocidní přípravky obsahující jednu 
nebo více nových účinných látek;
b) biocidní přípravky s nízkým rizikem.
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.
Tato opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení jeho doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 72 odst. 4.

Or. en

Odůvodnění

Centralizovaný systém pro udělování povolení má jednoznačný přínos pro fungování 
vnitřního trhu tím, že zajišťuje soustavné hodnocení a harmonizované provádění požadavků 
ve všech členských státech, a šíří tak osvědčené postupy a stejné normy ochrany spotřebitele 
po celé Evropě. Postup pro udělování povolení Společenství by proto měl být rozšířen na 
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všechny kategorie. Možnost, aby společnosti prodávající přípravky v jediném členském státě 
nebo v omezeném počtu členských států požádaly o povolení přípravku přímo členské státy, by 
měla být ponechána.

Pozměňovací návrh 125
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Článek 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Povolení Společenství může být uděleno 
všem kategoriím biocidních přípravků, 
jejichž typ a podmínky použití jsou 
v zásadě podobné.
Povolení Společenství vyžaduje přijetí 
opatření udržitelného používání, kdykoli 
je to vhodné pro zajištění stejné úrovně 
ochrany zdraví lidí a životního prostředí 
v celé Unii. Tato opatření se mohou lišit 
v závislosti na typu přípravku.

a) biocidní přípravky obsahující jednu 
nebo více nových účinných látek;
b) biocidní přípravky s nízkým rizikem.
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.
Tato opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení jeho doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 72 odst. 4.

Or. en

Odůvodnění

Většina členských států v současné době nemá systém povolování biocidních přípravků. Je 
proto vhodnější přesunout postup udělování povolení přímo na úroveň EU, aby se zajistila 
stejná úroveň ochrany zdraví lidí a životního prostředí pro všechny občany EU. Kromě toho 
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bude potom posouzena většina existujících účinných látek. Konečně je potřeba poskytnout 
pobídky a inovovat biocidní průmysl. To vyžaduje zjednodušený postup s kratšími lhůtami 
jakožto prvek lepší právní úpravy. 

Pozměňovací návrh 126
Ashley Fox, Amalia Sartori

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) biocidní přípravky určené k používání 
spotřebiteli v domácnostech nebo 
profesionálními uživateli, v souladu 
s podmínkami a návodem k použití, jež 
jsou podobné v rámci Evropské unie 
a které splňují kritéria uvedená v článku 
33a.

Or. en

Odůvodnění

Jedním z klíčových cílů systému udělování povolení Unie je zajistit konzistentní posouzení 
bezpečnosti přípravků, stejné standardy ochrany spotřebitele a harmonizované provedení 
požadavků ve všech členských státech. Biocidní přípravky, které jsou používány podobným 
způsobem v celé EU, by měly využívat systému udělování povolení Unie. Tyto přípravky jsou 
používány v domácnostech nebo profesionály jako pragmatické a levné prostředky ochrany 
veřejného zdraví, čímž se snižuje zatížení infekčními chorobami. Tyto přípravky mají 
jednoduchý a jasný návod k použití.

Pozměňovací návrh 127
Ashley Fox, Amalia Sartori

Návrh nařízení
Článek 33 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s čl. 33 odst. 1 písm. ba) se 
přípravek považuje za biocidní přípravek 
s podobnými podmínkami použití, pokud 
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jsou splněny tyto podmínky: 
i) podle návodu k použití má podobné 
podmínky použití v celé Evropské unii;
ii) již je nebo má být uveden na trh 
v nejméně [...] členských státech do dvou 
let od udělení povolení;
iii) za podmínek použití uvedených 
v příloze VI nevyžaduje osobní ochranné 
prostředky, a pokud je používán za 
obvyklých a rozumně předvídatelných 
podmínek použití, splňuje požadavky 
čl. 16 odst. 1.
Komise přijme v souladu s článkem [....] 
akty v přenesené pravomoci s cílem 
stanovit či upravit počet členských států 
uvedených v bodě ii).    

Or. en

Justification

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

Pozměňovací návrh 128
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se



AM\809157CS.doc 21/37 PE439.908v01-00

CS

povolení v souladu s kapitolou V.

Or. en

Odůvodnění

Tento odstavec se stává nadbytečným, pokud bude přijat pozměňovací návrh k článku 33.

Pozměňovací návrh 129
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Změna existujícího povolení by měla 
spadat do jedné z následujících kategorií 
uvedených v čl. 3 písm. ua), ub) a uc): 
a) administrativní přizpůsobení,
b) změna malého významu nebo
c) změna velkého významu.

Or. en

Odůvodnění

Legislativní text by měl jednoznačně stanovit hlavní zásady, které se uplatní při změně 
povolení, ačkoli podrobnosti postupů mohou být uvedeny v prováděcích opatřeních. Je 
zejména nezbytné určit druhy změn, které mohou být u existujících povolení přípravků 
provedeny.

Pozměňovací návrh 130
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Aby byla nalezena náležitá rovnováha mezi volným obchodem se zbožím a bezpečným trhem, 
měl by být tento článek o paralelním obchodu omezen na identické přípravky založené na 
stejné specifikaci a obsahu účinných látek a formulačních přísad.

Pozměňovací návrh 131
Evelyne Gebhardt

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 3 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 132
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1 – pododstavec 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Požadavek vnitrostátního povolení představuje významnou překážku inovaci, neboť znamená 
velmi dlouhou čekací lhůtu před tím, než je možné zkoušku provést. Namísto toho se navrhuje, 
aby sice byla zachována nutnost předchozího posouzení příslušnými orgánem, aby ale byla 
tomuto orgánu stanovena třicetidenní lhůta pro posouzení, zda navrhovaná zkouška/pokus 
vyvolává nějaké obavy, a pro vydání jeho stanoviska. Konečně, pokud je zkouška provedena 
v jediném členském státu, neslouží oznámení Komisi a dalším příslušným orgánům žádnému 
jasnému účelu a není s ním spojen žádný přínos.

Pozměňovací návrh 133
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě výzkumu a vývoje zaměřeného 
na výrobky a postupy oznámí osoba, která 
zamýšlí provést pokus nebo zkoušku, před 
uvedením biocidního přípravku nebo 
účinné látky na trh informace požadované 

vypouští se
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v druhém pododstavci příslušnému 
orgánu členského státu, v němž má 
k uvedení na trh dojít.

Or. en

Odůvodnění

Požadavek vnitrostátního povolení představuje významnou překážku inovaci, neboť znamená 
velmi dlouhou čekací lhůtu před tím, než je možné zkoušku provést. Namísto toho se navrhuje, 
aby sice byla zachována nutnost předchozího posouzení příslušnými orgánem, aby ale byla 
tomuto orgánu stanovena třicetidenní lhůta pro posouzení, zda navrhovaná zkouška/pokus 
vyvolává nějaké obavy, a pro vydání jeho stanoviska. Konečně, pokud je zkouška provedena 
v jediném členském státu, neslouží oznámení Komisi a dalším příslušným orgánům žádnému 
jasnému účelu a není s ním spojen žádný přínos.

Pozměňovací návrh 134
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Požadavek vnitrostátního povolení představuje významnou překážku inovaci, neboť znamená 
velmi dlouhou čekací lhůtu před tím, než je možné zkoušku provést. Namísto toho se navrhuje, 
aby sice byla zachována nutnost předchozího posouzení příslušnými orgánem, aby ale byla 
tomuto orgánu stanovena třicetidenní lhůta pro posouzení, zda navrhovaná zkouška/pokus 
vyvolává nějaké obavy, a pro vydání jeho stanoviska. Konečně, pokud je zkouška provedena 
v jediném členském státu, neslouží oznámení Komisi a dalším příslušným orgánům žádnému 
jasnému účelu a není s ním spojen žádný přínos.

Pozměňovací návrh 135
Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Pravidla provádění zkoušek/pokusů na území jiného členského státu, než je členský stát, na 
jehož trh mají být biocidní přípravky uvedeny, by měla být stejná jako pravidla uvedená 
v odstavci 1 tohoto článku.
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Pozměňovací návrh 136
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Ošetřené materiály nebo předměty 
obsahující jeden nebo více biocidních 
přípravků smějí být uvedeny na trh, pouze 
pokud je tento biocidní přípravek 
používaný k ošetřování materiálů nebo 
předmětů povolen pro toto použití ve 
Společenství nebo alespoň v jednom 
členském státě, nebo pokud je biocidní
přípravek v těchto předmětech přítomen 
v koncentraci nižší než 0,01 % 
hmotnostních. V případě potřeby může 
Výbor pro biocidní přípravky navrhnout 
jiné prahy pro určité biocidní přípravky 
nebo skupiny biocidních přípravků.

Or. en

Odůvodnění

Některé biocidní přípravky, jež nejsou povoleny v EU, jsou běžně povoleny v nečlenských 
zemích EU: nelze pro zcela vyloučit křížovou kontaminaci předmětů. Je nutné stanovit obecný 
práh pro tyto biocidní přípravky, přičemž Výbor pro biocidní přípravky může případně 
stanovit prahy odlišné.

Pozměňovací návrh 137
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox, Anja Weisgerber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) názvy všech případných účinných látek 
použitých k ošetření předmětu nebo 
materiálů nebo v předmětech či 
materiálech obsažených a názvy veškerých 
účinných látek určených k uvolnění za 
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obvyklých či předvídatelných podmínek 
použití z ošetřovaného předmětu či 
materiálu, pokud již neexistují požadavky 
na označování nebo alternativní způsoby 
splňující požadavky na informování 
v rámci odvětvových právních předpisů; 
tyto názvy pokud možno využívají 
společné nomenklatury (např. INCI).

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení o označování ošetřovaných předmětů a materiálů by neměla vést k požadavkům 
zbytečného informování a neměla by se překrývat se stávajícími požadavky v rámci 
odvětvových právních předpisů. Stávající odvětvové právní předpisy a jejich požadavky na 
informování (např. označování nebo bezpečnostní listy) by měly být vždy brány v úvahu. 
Např. podle nařízení o detergentech musí být název konzervačního přípravku podle INCI 
vyznačen na přípravcích určených pro širokou veřejnost a musí být uveden ve strategii 
udržitelného rozvoje. Jakékoli další požadavky na označování jsou proto zbytečné.

Pozměňovací návrh 138
Cristian Silviu Buşoi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Tyto požadavky na označování by se měly týkat pouze předmětů, jež byly ošetřeny biocidním 
přípravkem, který by mohl přijít do kontaktu s člověkem a životním prostředím, neboť pouze 
to by se skutečně mohlo ukázat jako nebezpečné.
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Pozměňovací návrh 139
Ashley Fox, Anja Weisgerber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Kromě toho existuje nebezpečí, že další označování, jež neposkytuje návod k bezpečnému 
používání, by mohlo vést ke zbytečným obavám a strachu mezi spotřebiteli; proto by další 
označování mělo být vyžadováno, pouze je-li to relevantní.

Pozměňovací návrh 140
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox, Anja Weisgerber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Zahrnutí čísla povolení biocidního přípravku používaného k ošetření předmětu na označení 
přípravku odhalí vztah příjemce/dodavatel a navíc jednoznačně omezí volnost výrobce 
přípravku přejít od jednoho dodavatele k jinému, neboť každá změna si vyžádání změnu 
předlohy. Zahrnutí čísla povolení také nemá žádný bezpečnostní přínos pro spotřebitele. Pro 
účely vymáhání ze strany příslušných orgánů může být číslo povolení získáno jiným 
způsobem.
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Pozměňovací návrh 141
Cristian Silviu Buşoi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Tyto požadavky na označování by se měly týkat pouze předmětů, jež byly ošetřeny biocidním 
přípravkem, který by mohl přijít do kontaktu s člověkem a životním prostředím, neboť pouze 
to by se skutečně mohlo ukázat jako nebezpečné.

Pozměňovací návrh 142
Ashley Fox, Anja Weisgerber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

d) standardními větami o nebezpečnosti 
nebo pokyny pro bezpečné zacházení 
uvedenými v povolení biocidního 
přípravku, a to pouze u ošetřovaných 
předmětů a je-li to relevantní.

Or. en
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Odůvodnění

Kromě toho existuje nebezpečí, že další označování, jež neposkytuje návod k bezpečnému 
používání, by mohlo vést ke zbytečným obavám a strachu mezi spotřebiteli; proto by další 
označování mělo být vyžadováno, pouze je-li to relevantní.

Pozměňovací návrh 143
Evelyne Gebhardt

Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 3 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 144
Evelyne Gebhardt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) informace o otravách v souvislosti 
s biocidními přípravky.

b) informace o otravách v souvislosti 
s biocidními přípravky a případné dopady 
na zdraví náchylných osob, jako jsou děti, 
těhotné ženy nebo nemocní;

Or. de

Pozměňovací návrh 145
Evelyne Gebhardt

Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 3 – písm. b a (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) informace o dopadech na životní 
prostředí;

Or. de

Pozměňovací návrh 146
Evelyne Gebhardt

Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 3 – písm. b b (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) informace o možných opatřeních 
k minimalizaci rizika a k vývoji alternativ.

Or. de

Pozměňovací návrh 147
Evelyne Gebhardt

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 2019 a po té každé 
tři roky 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.

Or. de



PE439.908v01-00 32/37 AM\809157CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 148
Cristian Silviu Buşoi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Legislativní text by měl jasně stanovit příslušné časové údaje. Příslušné orgány se již dříve 
dohodly na dvouleté lhůtě.

Pozměňovací návrh 149
Amalia Sartori

Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zneškodňování, skladování a používání 
stávajících zásob biocidních přípravků, 
v jejichž případě byla příslušnými 
orgánem členského státu zamítnuta žádost 
o povolení podaná na základě odstavce 3 
nebo v jejich případě bylo příslušným 
orgánem rozhodnuto o neudělení 
povolení, je povoleno po dobu 18 měsíců 
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po takovém zamítnutí nebo rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Amalia Sartori

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zneškodňování, skladování a používání 
stávajících zásob biocidních přípravků, 
které příslušný orgán nebo Komise 
nepovolily pro příslušné použití, je 
povoleno do uplynutí lhůty dvanácti 
měsíců od data rozhodnutí uvedeného 
v prvním pododstavci čl. 80 odst. 2 nebo 
do uplynutí lhůty dvanácti měsíců od data 
uvedeného v druhém pododstavci čl. 80 
odst. 2 podle toho, která z těchto okolností 
nastane později.

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Cristian Silviu Buşoi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zneškodňování, skladování a používání 
stávajících zásob biocidních přípravků, 
které příslušný orgán nebo Komise 
nepovolily pro příslušné použití, je 
povoleno do uplynutí lhůty dvanácti 
měsíců od data rozhodnutí uvedeného 
v prvním pododstavci čl. 80 odst. 2 nebo 
do uplynutí lhůty dvanácti měsíců od data 
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uvedeného v druhém pododstavci čl. 80 
odst. 2 podle toho, která z těchto okolností 
nastane později.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 152
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Článek 82 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 82
Přechodná opatření týkající se materiálů 

určených pro styk s potravinami

vypouští se

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

Or. en

Odůvodnění

Materiály určené pro styk s potravinami by neměly spadat do oblasti působnosti návrhu, 
neboť by to vedlo ke dvojí regulaci a hodnocení. Materiály určené pro styk s potravinami jsou 
již regulovány nařízením (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk 
s potravinami. Jakékoli případné změny pravidel, jimiž se řídí materiály určené pro styk 
s potravinami, by měly být řešeny prostřednictvím revize právních předpisů o materiálech 
určených pro styk s potravinami, nikoli rozšiřováním působnosti nařízení o biocidních 
přípravcích.

Pozměňovací návrh 153
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Příloha III – hlava 1 – bod 3.7 – podbod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Stabilita při skladování a doba 
skladovatelnosti budou v zásadě určeny 
na základě stability účinné látky. 
V případě snadno rozložitelných účinných 
látek mohou být stabilita při skladování 
a doba skladovatelnosti určeny jiným 
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platným vědeckým způsobem, jako je 
extrapolace analytických údajů o účinné 
látce z pokusů týkajících se stárnutí 
prostředku až do dosažení prahu 
účinnosti.

Or. en

Odůvodnění

Standardní zkoušky stability, jež jsou založeny na měřeních a kvantifikaci účinné látky, nejsou 
vhodné pro prostředky obsahující snadno rozložitelné účinné látky, jako je chlornan sodný. Je 
známo, že se tyto látky nerozkládají v souladu s přijatými směry (limity FAO a WHO). Proto 
je v těchto případech vhodnější, aby byly stabilita a doba skladovatelnosti určeny jiným 
způsobem, jako je extrapolace analytických údajů o účinné látce z pokusů týkajících se 
stárnutí prostředku až do dosažení prahu účinnosti.

Pozměňovací návrh 154
Emma McClarkin, Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Příloha V

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Typ přípravku 20: -  Typ přípravku 20: Dezinfekční přípravky 
pro oblast potravin a krmiv
Přípravky používané pro desinfekci 
potravin nebo krmiv na ochranu před 
škodlivými organismy.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné zachovat typ biocidního přípravku 20 dřívější směrnice 98/80/ES („konzervační 
přípravky pro potraviny nebo krmiva“), avšak jeho definice musí být změněna, protože tyto
biocidní přípravky nejsou konzervačními, nýbrž dezinfekčními prostředky (v důsledku toho 
vedla dřívější definice k nejasnostem). Například přípravky používané pro dezinfekci potravin 
od lidských patogenů, jako je bakterie Salmonela, nesplňují požadavky právních předpisů 
o doplňkových látkách v potravinách. Tyto přípravky skutečně ani nemají „příznivý vliv na 
potraviny“, ani nezvyšují jejich účinnost.
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