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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění biocidních přípravků na trh a jejich 
používání si klade za cíl přeformulovat stávající předpisový rámec Evropské unie, který se v 
současné době řídí směrnicí 98/8/ES, jež by byla následně zrušena.  

Biocidní přípravky jsou výrobky obsahující jednu nebo více účinných látek určených k ničení, 
eliminaci, zneškodnění, k zabránění v činnosti nebo k jiným regulačním účinkům na veškeré 
organismy škodlivé zdraví lidí, zvířat a životnímu prostředí. V rozumné míře použití jsou 
boiocidní přípravky součástí každodenního života naší společnosti, neboť zabraňují šíření 
chorob a zvyšují úroveň hygieny v hustě obydleném prostředí. Některé z těchto přípravků 
mohou být z podstaty věci nebezpečné.

Objem trhu s biocidními přípravky se v EU odhaduje zhruba na 900 milionů EUR ročně, 
přičemž ve stejném období je na trh uvedeno 90 000 tun přípravků. Směrnice 98/8/ES 
představuje první legislativní regulační úpravu uvádění těchto přípravků na trh a jejich 
použití. Komise v tomto návrhu nařízení představila řadu zlepšení v různých aspektech 
předpisového rámce, jako je délka postupů při povolování a posuzování účinných látek a 
biocidních přípravků a řešení absence centralizovaného postupu, specifických norem ve 
vztahu k paralelnímu obchodu a povinnosti sdílet výzkumy na obratlovcích.

Návrh nařízení dobře odpovídá požadavkům nutného přezkoumání a zeštíhlení a dotýká se 
přesně současných problémů. V každém případě navrhovatel počítá s případnými 
dodatečnými zlepšeními návrhu tak, aby bylo dosaženo:

- maximálního zjednodušení postupů při povolování a posuzování účinných látek a biocidních 
přípravků, výzkumných a vývojových činností a systému vnitrostátních sazeb;

- intenzivnější harmonizace evropského trhu a předpisů na vnitrostátní úrovni, zejména 
prostřednictvím lepšího definování postupů při vzájemném uznávání, centralizovaného 
povolování a ochraně citlivých dat;

- snížení nákladů a odstranění administrativních překážek zejména ve vztahu k MSP, při 
současném zajištění odpovídající technické, jazykové a administrativní podpory v systému, 
který se může, zejména při nedostatku potřebné zkušenosti, ukázat velmi složitým;

- větší ochrany spotřebitelů a zajištění odpovídajícího systému označování, který by 
odpovídal míře rizika a obsahoval užitečné a nikoliv nadbytečné informace pro ochranu 
zdraví všech skupin spotřebitelů, zejména pak z řad neodborníků.

Z těchto důvodů navrhovatel navrhl řadu pozměňovacích návrhů k textu Komise, které sledují 
popsanou linii a které zohledňují otázky spadající do společné pravomoci výboru LIBE podle 
postupu s přidruženými výbory (článek 50 jednacího řádu). Kromě navržených změn článků 
25, 28, 44, 47, 54, 58 a 62 ve společné pravomoci považuje navrhovatel za účelné představit 
další zlepšení i k jiným částem textu s účelem:

a) zlepšení postupů a podmínek pro přístup k údajům za účelem vytvoření odpovídajících 
podmínek pro úpravu fenoménu tzv. „černých pasažérů“ nebo „free-riders“, zejména pak 
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prostřednictvím lepší definice článku 83;

b) zkrácení lhůt, a tedy i dosažení úspor na nákladech spojených s postupy schvalování a 
hodnocení žádostí, přijímání rozhodnutí ze strany Komise a příslušných orgánů či postupy při 
obnovování povolení;

c) lepšího definování administrativních změn či nepodstatných změn v rámcových složeních 
nebo v přípravcích povolených pod daným rámcovým složením;

d) odstranění svévolného znevýhodňování mnoha dezinfekčních přípravků, které nemohou 
těžit z kritérií vyloučení popsaných v článku 5;

e) zohlednit příležitosti nahrazení přípravku po nabytí nezbytné zkušenosti;

f) zkvalitnění postupů vzájemného uznávání vnitrostátních povolení;

g) vyvážení podmínek pro paralelní obchod se shodnými přípravky založenými na stejném 
základě a na stejných formulačních přísadách;

h) zlepšení podmínek označování přípravků a ošetřených materiálů, a rozlišování těch, které 
mohou uvolňovat biocidní přípravek a těch, které jej uvolňovat nemohou. Je třeba také 
upřesnit, jaké údaje mají být na etiketě a její umístění, aby tak byla garantována účinná a 
přiměřená informace;

i) sjednocení ustanovení nařízení s existujícími právními předpisy, se zvláštním zřetelem k 
nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a k úpravám týkajícím se přípravků na ochranu rostlin. 
Je zároveň zohledněno odstraňování rozdílů mezi novými a stávajícími údaji, které vyplývají 
z výzkumu a vývoje a které má v kompetenci agentura.

Navrhovatel nebude v tomto stanovisku brát v úvahu změny potřebné k přijetí nového 
systému aktů v přenesené pravomoci podle Lisabonské smlouvy, neboť tyto budou oznámeny 
příslušným výborem.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné 
zdraví a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto 
pozměňovací návrhy:
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Pro dosažení co možná nejvyšší 
úrovně ochrany zdraví lidí, zvířat a 
životního prostředí je účelné, aby Komise 
do dvou let od vstupu tohoto nařízení v 
platnost přijala návrh směrnice pro 
udržitelné využívání biocidních přípravků. 
Tato by měla upravovat alespoň otázky 
týkající se složení, certifikace a 
obnovování certifikace profesionálních 
uživatelů, dále zavedení informačních 
míst pro laické uživatele, přijetí 
vnitrostátních plánů pro snížení rizik 
spojených s používáním biocidních 
přípravků, využívání nejvyspělejších 
dostupných technologií, povinnosti 
hlášení nehod příslušným orgánům, 
používání nezbytného vybavení a dalších 
prostředků ke zmírnění rizik, vytvoření 
označení upozorňující na rizika pro 
danou kategorii přípravků, dále postupů 
proti nelegálním přípravkům, návodů pro 
skladování, recyklace a likvidace 
přípravků, zodpovědné propagace a 
označování, znečištění půdy, vod a 
vzduchu a týkající se používání v hustě 
obydlených oblastech nebo tam, kde se 
nachází vysoká koncentrace potravních 
zdrojů.

Or. it

Odůvodnění

Koncentrace a objemy účinných látek v mnohých přípravcích jsou velmi nízké ve srovnání s 
jinými chemickými přípravky.  Případná rizika by však mohla vzniknout spíše z chybného 
použití než z důvodů vlastní nebezpečnosti účinné látky. Výbor by měl navrhnout nová 
pravidla bezpečného a udržitelného využívání biocidních přípravků v souladu s pravidly pro 
přípravky na ochranu rostlin a s ohledem na stávající nebo právě vyvíjené technologie 
snižující rizika spojená s používáním těchto přípravků.
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 Pozměňovací návrh 2

 Návrh nařízení
 Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Odůvodnění

Omezením povolení k paralelnímu obchodu se shodnými přípravky založenými na stejném 
základě a se stejnými formulačními přísadami bude docíleno rozumnější rovnováhy mezi 
volným trhem se zbožím a bezpečným tržním prostředím. Stejný postup byl použit i v případě 
uvádění na trh přípravků na ochranu rostlin.

 Pozměňovací návrh 3

 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 
nebo s ustanoveními směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 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. it
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Odůvodnění

Pro větší jasnost a aby nebyli z platného právního rámce vyloučeni ti, kteří v této oblasti 
investovali, je zpřesnění vztahující se k směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES  
účelné.

Pozměňovací návrh 4

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Toto nařízení zavádí rámec pro 
zajištění volného pohybu biocidních 
přípravků na vnitřním trhu a záruky 
vysoké úrovně ochrany zdraví lidí, zvířat a 
životního prostředí.

Or. it.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ustanovení tohoto nařízení jsou založena 
na zásadě obezřetnosti, aby bylo zaručeno, 
že účinné látky nebo přípravky uvedené 
na trh nemají škodlivé účinky na zdraví 
lidí nebo zvířat nebo na životní prostředí. 
Zejména se nebrání členským státům, aby 
uplatnily zásadu obezřetnosti, pokud ve 
vědeckých kruzích panuje nejistota 
ohledně rizik pro zdraví lidí a zvířat a 
proživotní prostředí, které mohou 
vyvolávat biocidní přípravky, které mají 
být povoleny na území těchto států. 

Or. it.
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Pozměňovací návrh 6

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.
Pokud nejsou jiné důvody k obavám, měla 
by být takováto látka normálně 
klasifikována jako nebezpečná látka ve 
smyslu směrnice Rady 67/548/EHS a měla 
by být v biocidním přípravku obsažena v 
takové koncentraci, jakoby se jednalo o 
nebezpečnou látku ve smyslu směrnice 
1999/45/ES nebo nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008.

Or. it

Odůvodnění

Tento dodatek zahrnuje definici již existující ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 
98/8/ES a je vložen jako aktualizace stávajících právních předpisů pro větší jasnost a 
spojitost.

Pozměňovací návrh 7

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 
zástupcem, v němž je uvedeno, že tyto 
informace mohou použít příslušné orgány, 
Evropská agentura pro chemické látky 
nebo Komise pro účely hodnocení účinné 
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látky nebo udělení povolení ve prospěch 
třetí osoby;

Or. it

Odůvodnění

Zpřesnění doplněná do znění článku mají za účel dokonalejší definici „potvrzení o přístupu“.

Pozměňovací návrh 8

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ua) „administrativním přizpůsobením“ 
rozumí

změnu stávajícího povolení, jehož povaha 
je čistě administrativní a která 
nepředpokládá přehodnocení rizik pro 
veřejné zdraví nebo pro životní prostředí, 
ani přehodnocení účinnosti biocidního 
přípravku;

Or. it

Odůvodnění

Druhy změn, které mohou být provedeny ve stávajícím povolení pro biocidní přípravek 
(změna adresy, úpravy názvu organizace atd.), musejí být definovány.

Pozměňovací návrh 9

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ub) „změnou malého významu“ rozumí

změnu ve stávajícím povolení, která 
nemůže být považována za změnu 
administrativní, neboť vyžaduje omezené 
přehodnocení rizik pro veřejné zdraví 
nebo pro životní prostředí a/anebo 
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účinnosti přípravku a která neovlivňuje 
negativně úroveň rizik pro veřejné zdraví 
nebo pro životní prostředí a neovlivňuje 
negativně účinnost biocidního přípravku;

Or. it

Odůvodnění

Druhy změn, které mohou být provedeny u aktuálně povolených biocidních přípravků, musejí 
být definovány.

Pozměňovací návrh 10

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

uc) „změnou velkého významu“ rozumí

změnu ve stávajícím povolení, která 
nemůže být považována za administrativní 
změnu nebo změnu malého významu. 

Or. it

Odůvodnění

Druhy změn, které mohou být provedeny u aktuálně povolených biocidních přípravků, musejí 
být definovány.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Článek 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3b
1. Budoucí žadatel o zařazení účinné látky 
do přílohy I se u agentury informuje, zda:
a) je účinná látka zapsaná v příloze I;
b) již byl vznesen požadavek na zařazení 
stejné účinné látky do přílohy I;
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c) již byla stejná účinná látka 
registrována v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1907/2006.
2. Budoucí žadatel odešle agentuře spolu s 
žádostí tyto informace:
a) základní informace o vlastní totožnosti, 
jak je specifikováno v oddíle 1 přílohy VI 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1907/2006 s výjimkou bodů 1.2 a 
1.3;
b) vlastnosti účinné látky, jak je 
specifikováno v oddíle 2 přílohy VI 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1907/2006;
c) žádosti o poskytnutí informací, pro 
jejichž získání je nutné provést nové 
studie, týkající se  zvířat z podkmene 
obratlovců;
d) žádosti o poskytnutí informací, pro 
jejichž získání je nutné provést nové 
studie.
3. Pokud není stejná účinná látka zapsána 
v příloze I nebo není registrována v 
souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, 
informuje o tom agentura budoucího 
žadatele. V opačném případě agentura 
budoucímu žadateli bez prodlení dodá 
jména a adresy předchozích žadatelů a 
přihlašovatelů a výtahy z již provedených 
studií. 
4. Agentura také zároveň informuje 
předchozího žadatele nebo přihlašovatele 
o jménu a adrese budoucího žadatele o 
zařazení do přílohy I. Dostupné studie na 
obratlovcích se sdílejí s budoucím 
žadatelem v souladu s kapitolou XI tohoto 
nařízení.

Or. it

Odůvodnění

Popsané postupy umožňují vyhnout se duplicitě testů na zvířatech z podkmene obratlovců a 
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umožňují vyhovět požadavkům na údaje z přílohy II.  Mění se „povinnost podávat zprávy“ z 
nařízení REACH, neboť agentura bude disponovat nezbytnou infrastrukturou a zkušeností k 
uplatnění tohoto postupu.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Odůvodnění

Doplněný návrh jasněji reflektuje koncept zápisu v příloze I. V okamžiku zápisu musí být totiž 
uvedena dokumentace alespoň jednoho reprezentativního biocidního přípravku, u kterého 
účinná látka vyhovuje předpokládaným podmínkám.

Pozměňovací návrh 13

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. 3. Je-li to vhodné, zařadí se účinná látka 
a označení zdroje referenčních standardů 
účinné látky pro určení technické 
rovnocennosti, o níž pojednává čl. 3, odst. 
1, písm. u), do přílohy I s přihlédnutím k 
jedné z těchto podmínek:

Or. it

Odůvodnění

V souvislosti s informacemi obsaženými v dokumentaci předkládané spolu s žádostí o zapsání 
je za účelem určení technické rovnocennosti nezbytné upřesnit, z jakého zdroje pochází 
účinná látka, která má být zapsána. Pro dosažení větší souhlasnosti, je důležité, aby byla 
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účinná látka popsaná v příloze I přiřazena k údajům, které odpovídají jejímu popisu.

Pozměňovací návrh 14

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 při dodržení 
předepsaných podmínek použití 
zanedbatelná nebo pod dostatečnou 
kontrolou při zohlednění z podstaty látky 
vyplývajících nebezpečí látky, zejména 
pokud se přípravek používá v uzavřených 
systémech nebo za přísně kontrolovaných 
podmínek;

Or. it

Odůvodnění

O vyřazení by se mělo rozhodovat na základě analýzy rizik (kombinace nebezpečnosti a 
expozice).  Pokud by bylo vědecky prokázáno, že všechna rizika spojená s používáním těchto 
přípravků jsou dobře kontrolovatelná, musejí být účinné látky povoleny.

Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

Jeví se jako důležité vypustit ustanovení, které bez nějakého vědeckého důvodu znevýhodňuje 
některé určité druhy přípravků. Preventivní vyřazení se zdá být kontraproduktivní vzhledem k  
trhu, ale především vzhledem k inovacím, neboť zužuje škálu látek potenciálně použitelných 
jako biocidní přípravky v budoucnu. Tyto přípravky, od rodenticidů přes dezinfektanty až po 
insekticidy, přinášejí mimořádné užitky především v těch oblastech Evropy, kde jsou 
deratizační a desinsektační práce zásadní z důvodů hygieny a životního prostředí.
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Pozměňovací návrh 16

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

d) účinné látky uvedené v čl. 57 písm. f) 
nařízení (ES) č. 1907/2006 jako látky 
s vlastnostmi vyvolávajícími narušení 
endokrinní činnosti. Pro určení vlastností 
vyvolávajících narušení endokrinní 
činnosti se uplatňují se kriteria podle 
normy z nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 
2009 o uvádění přípravků na ochranu 
rostlin na trh a kterou se zrušují směrnice 
Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.
______
1 Úř. věst. L 309, 24. 11. 2009, s. 1.

Or. it

Odůvodnění

Jelikož v současné době neexistují kriteria schvalování pro látky narušující endokrinní 
činnost, měly by se tyto řídit normou nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, které vstoupilo v platnost dne 21. 
října 2009.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písmena a a b

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 
příslušné potvrzení o přístupu;

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

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

Odůvodnění

Žadatelé nemohou mít legitimní přístup ke všem podkladovým údajům k žádosti: je vhodné 
počítat s možností použití potvrzení o přístupu jako dokumentu opravňujícího k přístupu k 
údajům.

Pozměňovací návrh 18

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Agentura přiřadí každé žádosti 
registrační číslo, které bude používáno 
pro veškerou korespondenci týkající se 
žádosti, dokud nebude účinná látka 
zařazena do přílohy I a datum předložení, 
které se bude shodovat s datem převzetí 
agenturou.

Or. it

Odůvodnění

Registrační číslo přiřazené každé žádosti by umožnilo jasný přehled o administrativním 
postupu, který ji provází, aby se zrychlil tok informací a případně urychlil přístup k údajům a 
informacím relevantním k dané žádosti.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 1 – 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. it

Odůvodnění

Za účelem intenzivnějšího a lepšího sladění se stávajícími právními předpisy by měla 
agentura dbát na to, aby schvalovala žádosti ve stejných lhůtách, jak jsou určené v nařízení 
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REACH (čl. 20).

Pozměňovací návrh 20

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Odůvodnění

Mohou být povoleny dodatečné lhůty k registraci všech údajů do registru Společenství, to ale 
nesmí zpozdit zhodnocení žádosti.

Pozměňovací návrh 21

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Do dvou měsíců od obdržení žádosti 
přiřadí agentura každé dílčí informaci v 
dokumentaci jedinečný identifikační kód. 

Or. it

Odůvodnění

V souvislosti se zařazováním účinných látek do přílohy I je registrace s uvedením názvu 
společnosti jednotlivých údajů v rámci informace obsažené v dokumentaci dalším, 
přiměřeným a účinným nástrojem k omezení problematiky „černých pasažérů“ („free-
riding“). Takováto registrace mimo jiné posílí transparentnost a usnadní sdílení dat.
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Pozměňovací návrh 22

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. Pokud Komise rozhodne o 
zařazení účinné látky do přílohy I, musí 
být uvedeno jméno žadatele.

Or. it

Odůvodnění

Zařazení účinné látky do přílohy I s uvedením názvu společnosti je přiměřeným a účinným 
nástrojem k omezení problematiky „černých pasažérů“ („free-riding“), protože dává možnost 
rychlé identifikace společnosti, která nechala zaregistrovat danou látku. Zařazení do přílohy I 
je totiž vždy výsledkem žádosti podané konkrétním žadatelem. V duchu nařízení REACH by se 
měl princip „no data, no market“ vztahovat i na toto Nařízení.

Pozměňovací návrh 23

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Pokud agentura zařadí účinnou látku 
do přílohy I, přiřadí účinné látce a 
žadateli specifické číslo zařazení. 
Agentura bez prodlení sdělí číslo a datum 
zařazení žadateli. Číslo zařazení se 
používá pro veškerou následující 
korespondenci týkající se účinné látky a 
pro povolování přípravků ve smyslu 
kapitoly IV tohoto nařízení.

Or. it
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Odůvodnění

Zařazení účinné látky do přílohy I s uvedením názvu společnosti je přiměřeným a účinným 
nástrojem k omezení problematiky „černých pasažérů“ („free-riding“), protože dává možnost 
rychlé identifikace společnosti, která nechala zaregistrovat danou látku. Oprávnění 
vystavovat potvrzení o přístupu do spisu účinné látky mají pouze společnosti, které zažádaly o 
zařazení dané účinné látky do přílohy I. V duchu nařízení REACH by se měl princip „no data, 
no market“ vztahovat i na toto nařízení.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Účinná látka splňující alespoň jedno z 
níže uvedených kritérií je pokládána za 
látku, kterou lze použít jako náhradu, v 
souladu s postupem uvedeným v odstavci 
2:

1. Za látky, které lze použít jako náhradu, 
v souladu s postupem uvedeným v odstavci 
2, jsou pokládány účinné látky, které:

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

a) jsou perzistentní, náchylné k 
bioakumulaci a toxické, jak stanoví
příloha XIII nařízení (ES) č. 1907/2006;

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

b) jsou velmi perzistentní a náchylné k 
bioakumulaci podle kritérií přílohy XIII 
nařízení (ES) č. 1907/2006;

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

c) ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008 
odpovídají kritériím pro klasifikaci jako 
karcinogenní látky kategorií 1A nebo 1B, 
mutagenní látky kategorie 1A nebo 1B 
nebo látky toxické pro reprodukci 
kategorie 1A nebo 1B;

d) obsahuje velký podíl neaktivních 
izomerů;

d) účinné látky s vlastnostmi 
vyvolávajícími narušení endokrinní 
činnosti nebo látky náchylné 
k bioakumulaci a toxické nebo látky velmi 
náchylné k bioakumulaci, které nespadají 
pod písmena a) a b) a u nichž existuje 
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vědecký důkaz o pravděpodobných 
vážných dopadech na lidské zdraví nebo 
na životní prostředí a které zakládají na 
jiné obdobné pochybnosti jako v případě 
písmen a) a b).

e) je v souladu s nařízením (ES) č. 
1272/2008 klasifikována jako karcinogen 
kategorie 1A nebo 1B, mutagen kategorie 
1A nebo 1B nebo toxická látka pro 
reprodukci kategorie 1A nebo 1B nebo 
splňuje kritéria pro tuto klasifikaci;
f) pokládá se za látku s vlastnostmi 
vyvolávajícími narušení endokrinní 
činnosti, které mohou mít nepříznivý 
účinek na člověka, na základě posouzení 
podle zkušebních pokynů Společenství 
nebo mezinárodně schválených 
zkušebních pokynů nebo jiných 
dostupných údajů.

Or. it

 Odůvodnění

Kritéria pro identifikaci látek, které lze použít jako náhradu, musejí být souladu s 
předpoklady nařízení REACH (Čl. 57), aby se vyhovělo požadavkům jednotnosti a 
harmonizace obou nařízení. Soulad obou nařízení je vhodný vzhledem ke skutečnosti, že 
agentura ECHA bude mít za úkol prověřit, zda účinná látka obsažená v přípravku odpovídá 
některému z kritérií.

Pozměňovací návrh 25

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 

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. V případě, že Komise 
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čl. 72 odst. 4. rozhodne o obnovení zařazení účinné 
látky do přílohy I, zmiňuje se jméno 
žadatele.

Or. it

Odůvodnění

S ohledem na větší transparentnost a efektivnější sdílení dat musejí být i v případě obnovení 
zařazení aktivní látky do přílohy I s uvedením názvu společnosti uváděna jména žadatelů, aby 
byla zajištěna jejich rychlá identifikace. 

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavce 2 a 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Žádost o vnitrostátní povolení v členském 
státě se předkládá příslušnému orgánu 
tohoto členského státu (dále jen 
„přijímající příslušný orgán“).

Žádost o povolení se předkládá agentuře.

Žádost o povolení Společenství se 
předkládá agentuře.

Pokud se žádá o vnitrostátní povolení v 
členském státě, označí žadatel ve smyslu 
článku 22 po předchozí úmluvě s 
členským státem v dané žádosti příslušný 
orgán zodpovědný za její zhodnocení. 

Or. it

Odůvodnění

Má se za to, že agentura ECHA by měla provádět počáteční schválení na úrovni Společenství 
tak, aby se příslušný hodnoticí orgán mohl soustředit na samotné zhodnocení žádosti. Mimoto 
představuje možnost volby příslušného hodnoticího orgánu výhodu především pro MSP, které 
tak mohou tímto způsobem pracovat s vnitrostátními orgány.

Pozměňovací návrh 27

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud žadatel hodlá získat povolení pro 
skupinu přípravků pod rámcovým 
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složením, může předložit pouze jednu 
jedinou žádost.

Or. it

Odůvodnění

Ve znění musí být explicitně specifikováno, že v případě žádosti o povolení rámcového složení 
musí být předložena pouze jedna žádost o povolení, která zahrnuje všechny přípravky, které 
mají být zahrnuty pod toto rámcové složení.

Pozměňovací návrh 28

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do ...* přijme Komise návrh směrnice o 
udržitelném využívání biocidních 
přípravků.
___________
* Dvou let od vstupu v platnost tohoto nařízení.

Or. it

Odůvodnění

Komise by měla navrhnout nová ustanovení o bezpečném a udržitelném využívání biocidních 
přípravků v souladu s ustanoveními o pesticidech a také s ohledem na stávající nebo právě 
vyvíjené technologie snižující rizika spojená s používáním těchto přípravků.

Pozměňovací návrh 29

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, číslo 
zařazení bylo přiřazeno v souladu s čl. 8, 
odst. 5a a jsou splněny všechny podmínky, 
jež jsou u těchto účinných látek v této 
příloze uvedeny;

Or. it



PE439.175v01-00 22/60 PA\805529CS.doc

CS

Odůvodnění

Z důvodu souladu s postupem hodnocení popsaným v čl. 8, odst. 5a.

Pozměňovací návrh 30

 Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Posouzení shody biocidního přípravku s 
kritérii stanovenými v odst. 1, písm. b) se 
do maximální možné míry zakládá na 
stávajících informacích týkajících se 
podezřelých látek obsažených v biocidním 
přípravku, aby se omezily na minimum 
pokusy na zvířatech v souladu s postupy 
stanovenými směrnicí 1999/45/ES a 
nařízením (ES) č. 1272/2008 ve věci 
identifikace nebezpečí spojeného s 
biocidním přípravkem a následného 
zhodnocení rizik.

Or. it

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je zamezit zbytečným pokusům na zvířatech prostřednictvím 
lepšího vymezení postupů porovnávání stávajících informací a v souladu s požadavky nařízení 
REACH o mezích Chemical Safety Report (Zpráva o chemické bezpečnosti).

Pozměňovací návrh 31

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Posouzení shody biocidního přípravku 
s kritérii stanovenými v odst. 1 písm. b) a 
c) nesmí brát zřetel na látku obsaženou v 
biocidním přípravku, pokud je její 
koncentrace v přípravku menší, než:
a) příslušné koncentrace uvedené v čl. 3, 
odst. 3 směrnice 1999/45/ES;
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b) limity koncentrací uvedené v příloze I 
směrnice 67/548/EHS;
c) limity koncentrací uvedené v části B 
přílohy II směrnice 1999/45/ES;
d) limity koncentrací uvedené v části B
přílohy III směrnice 1999/45/ES;
e) limity koncentrací dané ve schváleném 
záznamu v seznamu klasifikací a označení 
stanoveném podle hlavy V nařízení (ES) č. 
1272/2008;
f) 0,1 % hmotnostních (w/w), pokud látka 
odpovídá kritériím přílohy XIII nařízení 
(ES) č. 1907/2006.

Or. it

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je zamezit zbytečným pokusům na zvířatech prostřednictvím 
lepšího vymezení postupů porovnávání stávajících informací a v souladu s požadavky nařízení 
REACH o mezích Chemical Safety Report (Zpráva o chemické bezpečnosti).

Pozměňovací návrh 32

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. V případě nutnosti spolupráce s 
agenturou poskytne Komise veškerou 
nutnou technickou a vědeckou podporu 
příslušným orgánům členských států pro 
účely povolování přípravků, zejména 
pokud se týká harmonizovaných 
požadavků na údaje, postupy povolování a 
rozhodnutí členských států.

Or. it

Odůvodnění

Aby bylo zajištěno jednotné provádění daného nařízení na území Společenství, musí Komise 
dodat veškerou nutnou technickou a vědeckou podporu příslušným orgánům členských států 
pro účely povolování přípravků.
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Pozměňovací návrh 33

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 o vnitrostátní 
povolení byly předkládány v jednom z
úředních jazyků členského státu, ve kterém 
se tento příslušný orgán nachází.

Or. it

Odůvodnění

Pokud jde o žádosti předložené za účelem pouhého vnitrostátního povolení, musí se počítat s 
možností zaslat ji v pouze jediném z oficiálních jazyků členského státu, v němž má sídlo 
orgán, který má udělit povolení.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. V případě nutnosti spolupráce s 
agenturou může Komise předem stanovit 
nezávazné technické a právní pokyny 
dostupné ve všech úředních jazycích 
Společenství, které by usnadnily 
předkládání žádostí o povolení v 
souvislosti s články 18, 19 a 20 především 
MSP.

Or. it

Odůvodnění

Návody a pravidla vydaná Komisí mohou být mimořádně důležitá pro MSP, kterým musí být 
ze strany Komise zajištěna také snadná dostupnost jejich jazykových mutací, neboť MSP 
nemusejí mít vždy dostatečné možnosti a zkušenosti, aby mohly vyhovět nařízení.
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Pozměňovací návrh 35

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, v souladu s limity koncentrací 
podle čl. 16, odst. 2a, jejichž znalost je 
podstatná pro správné používání 
biocidního přípravku;

Or. it

 Odůvodnění

Kvůli souladu s čl. 16, odst. 2a.

Pozměňovací návrh 36

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) 
a číslo zařazení účinné látky v souladu s 
čl. 8 odst.5a;

Or. it

Odůvodnění

Pokud se jedná o výrobce účinné látky povolené zařazením do přílohy I, mělo by zůstat 
umístění výrobních závodů důvěrnou informací a nemělo by být součástí informací vázaných k 
povolení biocidního přípravku, aby se předešlo úniku důvěrných údajů. Naopak by mělo být v 
souladu s čl. 8 odst. 5a zveřejněno číslo zařazení.

Pozměňovací návrh 37

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

referenčního biocidního přípravku 
vyjádřenou jako procentuální snížení 
obsahu účinných látek nebo variantně 
jako procentuální obsah látek jiných než 
účinných obsažených v biocidních 
přípravcích, jež jsou považovány za 
přípravky patřící k uvedenému rámcovému 
složení; 

Or. it

Odůvodnění

V písmenu b) musí být tento odstavec v úplném souladu s čl. 16, odst. 6. Obsah povolení musí 
také zohlednit tuto možnost.

Pozměňovací návrh 38

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V případě rámcového složení je 
přiřazeno pouze jediné číslo povolení 
všem biocidním přípravkům, které spadají 
do tohoto rámcového složení. 

Or. it

Odůvodnění

Nový článek je nezbytný pro specifikování skutečnosti, že v případě rámcového složení je 
přiřazeno pouze jediné číslo povolení všem biocidním přípravkům, které spadají do tohoto 
rámcového složení. Toto ujasnění není v aktuálním znění návrhu nařízení obsaženo.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Přijímající příslušný orgán nebo v 
případě hodnocení žádosti o povolení 
Společenství hodnotící příslušný orgán 
provede v rámci hodnocení žádosti o 

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

obnovení povolení biocidního přípravku 
obsahujícího účinnou látku, kterou lze 
použít jako náhradu v souladu s čl. 9 odst. 
1, srovnávací posouzení. 

Or. it

Odůvodnění

Má se za to, že použití systému srovnávacího hodnocení by na prvním místě mělo brát v potaz 
dostatečnou uživatelskou zkušenost. Tento způsob hodnocení by měl být pravidlem, nikoliv 
výjimkou. Použití systému srovnávacího posouzení by tedy mělo být omezeno na obnovování 
povolení těch biocidních přípravků, které obsahují účinné látky označené za látky čekající na 
nahrazení v souladu s článkem 9.

Pozměňovací návrh 40

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Srovnávací posouzení se provádí 
minimálně po třech letech uživatelské 
zkušenosti u všech biocidních přípravků, 
které mají stejný účel.

Or. it

Odůvodnění

Má se za to, že použití systému srovnávacího posouzení by na prvním místě měla brát v potaz 
dostatečnou uživatelskou zkušenost. Pět let je dostatečná doba pro nashromáždění zkušeností 
s využíváním přípravku.

Pozměňovací návrh 41

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od odstavce 1 se neuplatňuje 
srovnávací posouzení biocidních 
přípravků, u kterých byla prokázána 
bezpečnost využívání.
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Or. it

Odůvodnění

Pro posouzení, zda může být přípravek vyloučen z trhu poté, co byl podroben srovnávacímu 
posouzení, je vždy vhodné při hodnocení relevantních rizik/výhod (viz článek 3) brát v úvahu 
účinnost přípravku stejně jako dostupnost stávajících přípravků v dostatečném množství a 
rozmanitosti, aby bylo možné vypořádat se s případnou kontaminací nebo zamořením. 
Srovnání se musí zaměřovat na ty biocidní přípravky, u nichž existuje rozpoznané riziko a za 
které existují potřebné náhrady.

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

OdůvodněníPoužití metody srovnávacího posouzení v případě pouhého obnovení povolení by 
mělo být pravidlem, nikoliv výjimkou.

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it
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Odůvodnění

Použití metody srovnávacího posouzení v případě pouhého obnovení povolení by mělo být 
pravidlem, nikoliv výjimkou.

Pozměňovací návrh 44

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 riziko a která 
vykazuje srovnatelnou účinnost a 
současně nepředstavuje významné zvýšení 
rizik v žádném ohledu; 

Or. it

Odůvodnění

Protože by se mělo srovnávací posouzení zaměřovat na ty biocidní přípravky, u nichž existuje 
rozpoznané riziko a za které existují potřebné náhrady, jeví se nezbytným, aby náhražka měla 
stejnou účinnost a vykazovala stejnou míru rizika.

Pozměňovací návrh 45

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.

1. Osoba zodpovědná za uvedení 
biocidního přípravku na trh nebo její 
zástupce odešle žádost o vnitrostátní 
povolení nebo povolení Společenství 
agentuře, které zároveň sdělí jméno 
příslušného orgánu členského státu 
zvoleného dle vlastního výběru, kterýžto 
orgán bude zodpovědný za hodnocení 
žádosti (dále: „hodnotící příslušný 
orgán“).



PE439.175v01-00 30/60 PA\805529CS.doc

CS

Schválení nezahrnuje posouzení kvality 
nebo vhodnosti předložených údajů ani 
odůvodnění úpravy požadavků na údaje.

Do tří týdnů od obdržení žádosti agentura 
vyrozumí hodnotící příslušný orgán, že 
žádost je k dispozici v agenturní 
databance.

Or. it

Odůvodnění
Agentura ECHA by měla udělit první schválení u všech žádostí v celé Unii, aby se mohly 
hodnotící příslušné orgány soustředit na skutečné vlastní hodnocení žádostí. V současné době 
zkoumají dokumentace jak po stránce administrativní, tak vědecké hodnotící příslušné 
orgány, což přináší nesoulad v jimi uplatňovaných postupech. Agentura by měla pro 
potvrzování žádostí přijmout stejné lhůty, jaké stanovuje nařízení REACH (článek 20).

Pozměňovací návrh 46

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.
Přijímající příslušný orgán žádost 
zamítne, jestliže žadatel požadované 
informace ve stanovené lhůtě nepředloží, 
a o této skutečnosti žadatele informuje.

2. Do tří týdnů od obdržení žádosti ji 
agentura schválí, pokud: 

a) byly odeslány informace podle článku 
18;

b) je žádost doprovázena úhradou 
poplatků podle článku 70. Schválením se 
nerozumí hodnocení kvality nebo 
způsobilosti předložených údajů nebo 
předložených odůvodnění pro úpravu 
požadavků na údaje.

Or. it

Odůvodnění
Agentura ECHA by měla udělit první schválení u všech žádostí v celé Unii, aby se mohly 
hodnotící příslušné orgány soustředit na skutečné vlastní hodnocení žádostí. V současné době 
zkoumají dokumentace jak po stránce administrativní, tak vědecké hodnotící příslušné 
orgány, což přináší nesoulad v jimi uplatňovaných postupech. Agentura by měla pro 
potvrzování žádostí přijmout stejné lhůty, jaké stanovuje nařízení REACH (článek 20).
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Pozměňovací návrh 47

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. Pokud považuje agentura žádost za 
neúplnou, sdělí žadateli, které dodatečné 
informace jsou nezbytné pro její schválení 
a stanoví přiměřenou lhůtu pro zaslání 
zmíněných informací.

Do tří týdnů od obdržení dodatečných 
informací rozhodne agentura, zda jsou 
tyto pro účely schválení žádosti 
dostatečné.

Pokud žadatel žádost ve stanoveném 
termínu nedoplní, agentura tuto zamítne a 
informuje v tomto smyslu žadatele a 
hodnotící příslušný orgán. V takovém 
případě jsou náklady zaplacené agentuře 
vráceny v souladu s ustanovením článku 
70.

Or. it

Odůvodnění
Agentura ECHA by měla udělit první schválení u všech žádostí v celé Unii, aby se mohly 
hodnotící příslušné orgány soustředit na skutečné vlastní hodnocení žádostí. V současné době 
zkoumají dokumentace jak po stránce administrativní, tak vědecké hodnotící příslušné 
orgány, což přináší nesoulad v jimi uplatňovaných postupech. Agentura by měla pro 
potvrzování žádostí přijmout stejné lhůty, jaké stanovuje nařízení REACH (článek 20).

Pozměňovací návrh 48

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V rámci provádění článku 67 je možné 
podat proti rozhodnutí agentury odvolání 
ve smyslu odst. 3, pododstavce 3.

Or. it
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Odůvodnění
Agentura ECHA by měla udělit první schválení u všech žádostí v celé Unii, aby se mohly 
hodnotící příslušné orgány soustředit na skutečné vlastní hodnocení žádostí. V současné době 
zkoumají dokumentace jak po stránce administrativní, tak vědecké hodnotící příslušné 
orgány, což přináší nesoulad v jimi uplatňovaných postupech. Agentura by měla pro 
potvrzování žádostí přijmout stejné lhůty, jaké stanovuje nařízení REACH (článek 20).

Pozměňovací návrh 49

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Pokud agentura obdrží na základě 
schválení uděleného v souladu s článkem 
2 úplnou žádost, urychleně o tom 
informuje žadatele a hodnotící příslušný 
orgán.

Or. it

Odůvodnění
Agentura ECHA by měla udělit první schválení u všech žádostí v celé Unii, aby se mohly 
hodnotící příslušné orgány soustředit na skutečné vlastní hodnocení žádostí. V současné době 
zkoumají dokumentace jak po stránce administrativní, tak vědecké hodnitící příslušné orgány, 
což přináší nesoulad v jimi uplatňovaných postupech. Agentura by měla pro potvrzování 
žádostí přijmout stejné lhůty, jaké stanovuje nařízení REACH (článek 20).

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Odůvodnění

Účinné látky použité v biocidních přípravcích už byly kompletně zhodnoceny pro jejich 
zařazení do přílohy I nařízení. Není nutné počítat s tak dlouhým hodnoticím obdobím pro 
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povolení biocidního přípravku založeného na povolených účinných látkách.

Pozměňovací návrh 51

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Odůvodnění

Pokud nejsou nové údaje k hodnocení, není 18měsíční lhůta pro obnovení povolení přípravku 
nezbytná. 12měsíční lhůta je přiměřenější.

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Přijímající příslušný orgán povolí 
dotyčný biocidní přípravek za stejných 
podmínek jako referenční příslušný orgán. 
Ve všech zainteresovaných členských 
státech se používá jedno jediné číslo 
povolení. 

Or. it

Odůvodnění

V případě přípravku, na který byl použit postup vzájemného uznávání, je pro zjednodušení 
vhodné přiřadit jediné číslo pro všechny členské státy.
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Pozměňovací návrh 53

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto rozhodnutí se přijímá do tří měsíců 
od oznámení ze strany příslušného orgánu 
v souladu s prvním pododstavcem. Pokud 
si Komise vyžádá stanovisko agentury v 
souladu s článkem 30, přerušuje se 
tříměsíční lhůta až do doby sdělení 
stanoviska ze strany agentury.

Or. it

Odůvodnění

Právní předpis musí jasně stanovit časový rámec nutný pro zajištění efektivního postupu při 
rozhovorech mezi členskými státy. Tři měsíce představují dostatečnou lhůtu, aby mohla
Komise představit návrh rozhodnutí ve věci zdůvodnění neuznání nebo omezeného uznání 
vnitrostátního povolení.
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Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Referenční příslušný orgán a příslušné 
orgány ostatních dotčených členských států 
biocidní přípravek povolí na základě 
schválené zprávy o posouzení a 
schváleného shrnutí vlastností biocidního 
přípravku do jednoho měsíce od uplynutí 
lhůty uvedené v odstavci 7.

8. Referenční příslušný orgán a příslušné 
orgány ostatních dotčených členských států 
biocidní přípravek povolí na základě 
schválené zprávy o posouzení a 
schváleného shrnutí vlastností biocidního 
přípravku do jednoho měsíce od uplynutí 
lhůty uvedené v odstavci 7. Ve všech 
dotčených členských státech se používá 
jedno stejné číslo povolení.

Or. it

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení 
Čl. 28 – odst. 9 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it
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Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení 
Čl. 28 – odst. 9 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto rozhodnutí se přijímá do tří měsíců 
od oznámení ze strany příslušného orgánu 
v souladu s prvním pododstavcem. Pokud 
si Komise vyžádá stanovisko agentury v 
souladu s článkem 30, přerušuje se 
tříměsíční lhůta až do doby sdělení 
stanoviska ze strany agentury.

Or. it

Odůvodnění

Právní předpis musí jasně stanovit časový rámec nutný pro zajištění efektivního postupu při 
rozhovorech mezi členskými státy. Tři měsíce představují dostatečnou lhůtu, aby mohla 
Komise představit návrh rozhodnutí ve věci zdůvodnění neuznání nebo omezeného uznání 
vnitrostátního povolení.

Pozměňovací návrh 58

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme rozhodnutí o navrhovaném 
přizpůsobení podmínek vnitrostátního 
povolení místním poměrům postupem 
podle čl. 72 odst. 3 

Komise přijme po předchozí konzultaci s 
žadatelem rozhodnutí o navrhovaném 
přizpůsobení podmínek vnitrostátního 
povolení místním poměrům postupem 
podle čl. 72 odst. 3. 

Příslušný orgán dotčeného členského státu 
neprodleně přijme všechna vhodná 
opatření za účelem dosažení souladu s 
uvedeným rozhodnutím.

Příslušný orgán dotčeného členského státu 
neprodleně přijme všechna vhodná 
opatření za účelem dosažení souladu s 
uvedeným rozhodnutím. 

Or. it
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Pozměňovací návrh 59

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do tří měsíců od obdržení oznámení 
předloží Komise návrh rozhodnutí. Pokud 
si Komise vyžádá stanovisko agentury v 
souladu s článkem 30, přerušuje se 
tříměsíční lhůta až do doby sdělení 
stanoviska ze strany agentury.

Or. it

Odůvodnění

Právní předpis musí jasně stanovit časový rámec nutný pro vyřízení rozhovorů mezi členskými 
státy. Tři měsíce představují dostatečnou lhůtu, aby mohla Komise představit návrh 
rozhodnutí ve věci zdůvodnění neuznání nebo omezeného uznání vnitrostátního povolení.

Pozměňovací návrh 60

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Odůvodnění

Devět měsíců je příliš dlouhá doba k tomu, aby agentura připravila a zaslala stanovisko 
založené na hodnocení, které již provedl hodnotící příslušný orgán a které je k dispozici; tři 
měsíce jsou přiměřenější lhůtou.
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Pozměňovací návrh 61

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Odůvodnění

Pokud nejsou nové údaje k hodnocení, není 18měsíční lhůta pro obnovení povolení přípravku 
nezbytná. 12měsíční lhůta je přiměřenější.

Pozměňovací návrh 62

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) změny vztahující se k původu nebo ke 
složení účinné látky.

Or. it

Odůvodnění

Oznámení o změně v původu účinné látky použité v biocidním přípravku se požaduje proto, že 
může mít dopad na bezpečnost přípravku.

Pozměňovací návrh 63

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Principy, na kterých jsou kritéria a 
postupy uvedené v prvním pododstavci 
založené, ale jimiž nejsou omezené, jsou 
tyto:
a) pro administrativní změny povolení 
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bude vyžadován zjednodušený postup 
oznamování;
b) pro zhodnocení omezených změn 
povolení bude stanovena zkrácená lhůta;
c) v případě významných změn bude 
stanovena lhůta odpovídající povaze 
požadovaných změn.

Or. it

Odůvodnění

Ačkoliv mohou být detaily postupů popsány co do rozsahu provedení, musí právní předpis 
jasně definovat základní principy, které se budou uplatňovat v různých typech změn, které se 
mohou týkat povolení stávajících přípravků.

Pozměňovací návrh 64

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

(Změna se vztahuje na celý článek 44; 
schválení pozměňovacího návrhu znamená 
technickou úpravu celého znění.)

Or. it

Odůvodnění

Povolení paralelního obchodu by měla být omezena na shodné přípravky založené na stejném 
základě účinných látek a formulačních přísad, aby bylo dosaženo přiměřené rovnováhy mezi 
volným trhem se zbožím a bezpečným tržním prostředím.
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Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení 
Čl. 44 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Biocidní přípravek je považován za 
přípravek shodný s referenčním 
přípravkem, pokud:

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

a) byl vyroben stejným výrobcem nebo 
výrobcem, který je jeho společníkem, nebo 
byl vyroben pod licencí stejnými 
výrobními postupy;

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

b) je shodný ve specifikacích a v obsahu 
účinných látek a ve složení;

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

c) je stejný nebo rovnocenný ve 
formulačních přísadách a v úpravě, v 
materiálech a ve způsobu balení s 
ohledem na možný negativní dopad na 
bezpečnost přípravku ve vztahu ke zdraví 
osob, zvířat a k dopadu na životní 
prostředí. 

Or. it

Odůvodnění

Pro dosažení shody je nutné nahradit formulaci označující přípravek v zásadě shodný 
formulací označující shodný přípravek.

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení 
Čl. 44 – odst. 4 – písm a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) číslo zařazení účinných látek 
obsažených v přípravku a, kde je třeba, 
potvrzení o přístupu žadatele v souladu s 
článkem 50.

Or. it
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Odůvodnění

Pro dosažení shody s článkem 8.5a a aby bylo zaručeno, že žadatel má v držení potřebný 
dokument pro přístup k údajům.

Pozměňovací návrh 67

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) jméno a adresu držitele povolení v 
členském státě původu;

c) jméno a adresu držitele povolení v 
členském státě původu a, kde je třeba, 
potvrzení o přístupu žadatele v souladu s 
článkem 50.

Or. it

Odůvodnění

Aby bylo zaručeno, že žadatel má v držení potřebný dokument pro přístup k údajům.

Pozměňovací návrh 68

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Odchylně od článku 15 se pokus nebo 
zkouška pro účely výzkumu nebo vývoje, 
která zahrnuje uvedení nepovoleného 
biocidního přípravku nebo účinné látky 
určené výhradně pro použití v biocidním 
přípravku na trh, smí uskutečnit pouze v 
případě vědeckého výzkumu a vývoje nebo 
v případě výzkumu a vývoje zaměřeného 
na výrobky a postupy a za podmínek 
uvedených ve druhém a třetím 
pododstavci.

1. Odchylně od článku 15 se pokus nebo 
zkouška pro účely výzkumu nebo vývoje, 
která zahrnuje uvedení nepovoleného 
biocidního přípravku nebo účinné látky 
určené výhradně pro použití v biocidním 
přípravku na trh, smí uskutečnit pouze v 
případě vědeckého výzkumu a vývoje nebo 
v případě výzkumu a vývoje zaměřeného 
na výrobky a postupy.

Or. it

Odůvodnění

Výzkum a vývoj je na trhu s biocidními přípravky zásadní i s ohledem na existenci 
mechanismů nahrazení a vyřazení, které mohou upravovat výskyt přípravků důležitých pro 
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zdraví a životní prostředí. Výzkum by tedy měl být v souladu s nařízeními proponovanými v 
nařízení REACH.

Pozměňovací návrh 69

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

V případě vědeckého výzkumu a vývoje, 
kde se jedná o objem vyšší než jedna tuna 
ročně, osoba, která zamýšlí provést pokus 
nebo zkoušku, 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, 
všechny dostupné údaje o možných 
účincích na zdraví člověka nebo zvířat 
nebo o dopadu na životní prostředí. 
Dotyčné osoby tyto informace poskytnou 
agentuře, jestliže o ně požádá.

Or. it

Odůvodnění

Výzkum a vývoj je na trhu s biocidními přípravky zásadní i s ohledem na existenci 
mechanismů nahrazení a vyřazení, které mohou upravovat výskyt přípravků důležitých pro 
zdraví a životní prostředí. Výzkum by tedy měl být v souladu s nařízeními proponovanými v 
nařízení REACH.

Pozměňovací návrh 70

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 

vypouští se
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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.

Or. it

Odůvodnění

Výzkum a vývoj je na trhu s biocidními přípravky zásadní i s ohledem na existenci 
mechanismů nahrazení a vyřazení, které mohou upravovat výskyt přípravků důležitých pro 
zdraví a životní prostředí. Výzkum by tedy měl být v souladu s nařízeními proponovanými v 
nařízení REACH.

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení 
Čl. 46 – odst. 3

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. Výrobce biocidního přípravku musí 
zajistit, aby jeho přípravek nebyl 
zpracováván způsobem, který by mohl 
přivodit škody na zdraví nebo životním 
prostředí.

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

Or. it

Odůvodnění

Výzkum a vývoj je na trhu s biocidními přípravky zásadní i s ohledem na existenci 
mechanismů nahrazení a vyřazení, které mohou upravovat výskyt přípravků důležitých pro 
zdraví a životní prostředí. Výzkum by tedy měl být v souladu s nařízeními proponovanými v 
nařízení REACH.

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení 
Čl. 46 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Or. it

Odůvodnění

Výzkum a vývoj je na trhu s biocidními přípravky zásadní i s ohledem na existenci 
mechanismů nahrazení a vyřazení, které mohou upravovat výskyt přípravků důležitých pro 
zdraví a životní prostředí. Výzkum by tedy měl být v souladu s nařízeními proponovanými v 
nařízení REACH.
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Pozměňovací návrh 73

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) názvy všech účinných látek použitých k 
ošetření předmětu nebo materiálů nebo v 
předmětech či materiálech obsažených, a,
pokud by mohly být uvolněny pro použití v 
normálních nebo předvídatelných 
podmínkách, společnou nomenklaturou, 
kde je to možné (např. podle INCI);

Or. it

Odůvodnění

Biocidní přípravek používaný na materiály/materie již byl zhodnocen na úrovni biocidního 
přípravku a na úrovni účinné látky. Ve většině případů použití je cílem použití biocidního 
přípravku ochrana a ozdravení vlastností ošetřovaných matérií, nikoliv uvolňování účinné 
látky.

Pozměňovací návrh 74

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

Číslo povolení přípravku nepředstavuje pro uživatele užitečnou bezpečnostní informaci, 
zejména v případech, kdy účinná látka nebo biocidní přípravek není určen k tomu, aby se 
uvolňoval z ošetřeného materiálu nebo předmětu. Není třeba uvádět spotřebitele v omyl 
uváděním takto nadbytečných informací. Číslo povolení, důležité pro kontrolní orgány, musí 
být uvedeno v průvodním bezpečnostním listě v souladu s článkem 59a.



PE439.175v01-00 46/60 PA\805529CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení 
Čl. 47 – odst. 2 – pododstavce 2 a 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Označení může být vytištěno na ošetřeném 
materiálu nebo předmětu, na obale, v 
návodu k použití nebo v záručním listě 
tak, aby bylo 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.

Or. it

Odůvodnění

Musí být možné vytisknout označení na jakékoliv části přípravku tak, aby bylo viditelné, 
čitelné a dostatečně trvanlivé, a aby plnilo účel informovat spotřebitele. 

Pozměňovací návrh 76

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 ve 
formě potvrzení o přístupu podle 
ustanovení článku 50;

Or. it

Odůvodnění

První žadatel nemusí být nezbytně vlastníkem údajů. Je nezbytné připustit i možnost, že druhý 
žadatel je nebo se v důsledku sdílení nebo společného vývoje stane spoluvlastníkem údajů.
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Pozměňovací návrh 77

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) následný žadatel je také považován za 
vlastníka údajů.

Or. it

Odůvodnění

První žadatel nemusí být nezbytně vlastníkem údajů. Je nezbytné připustit i možnost, že druhý 
žadatel je nebo se v důsledku sdílení nebo společného vývoje stane spoluvlastníkem údajů.

Pozměňovací návrh 78

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. Agentura zadá každou dílčí informaci ze 
seznamu uvedeného v odstavci 2, 
označenou jedinečným identifikačním 
kódem, do registru sdílených údajů o 
biocidech, včetně všech identifikačních 
údajů a s uvedením prvního žadatele a 
vlastníka údajů.

Or. it

Odůvodnění

Registr musí obsahovat každou dílčí informaci a dokumenty ze seznamu. Upřednostňuje se 
číselná identifikace pro každý zaslaný dokument, aby se předešlo zmatkům, když jsou zasílány 
tituly nebo úpravy studií s podobnými názvy. Uvedení vlastníka údajů a žadatele zajišťuje, že 
budou dodržována vlastnická práva.
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Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení 
Čl. 49 – odst. 1 – pododstavce 1 a 2

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 
předložením informací. Datum předložení 
je jednotlivě přiřazeno každému 
dokumentu označenému jedinečným 
identifikačním kódem v souladu s čl. 48, 
odst. 4.  

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 uplynula, se ochrana již znovu 
nevztahuje. 

Or. it

Odůvodnění

Požadavky na ochranu údajů nebyly nikdy směrnicí 98/8/ES jasně stanoveny. Vzhledem k 
tomu, že datum předložení dokumentace nemusí být datem předložení všech informací, budou 
přiřazována data předložení jednotlivě každému dalšímu předloženému dokumentu. Přiřazení 
ochrany jednotlivým údajům lépe odpovídá reálné situaci, neboť každý jeden údaj je 
výsledkem investice ze strany jeho vlastníka.

Pozměňovací návrh 80

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 postupů 
pro povolení biocidních přípravků před 
jejich předložením pro účely směrnice 
98/8/ES nebo tohoto nařízení v okamžiku, 

vypouští se
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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. it

Odůvodnění

I když je tento článek pro ochranu údajů zlepšením s ohledem na ustanovení směrnice 
98/8/ES, není oprávněné rozlišovat mezi novými a stávajícími údaji. To proto, že vnitrostátní 
legislativní schémata pokrývají pouze malou část trhu s biocidními přípravky. Některé členské 
státy ve skutečnosti ani nepoužily taková schémata i přesto, že jimi disponují. Kromě toho by 
odstranění takového rozlišování uvedlo nařízení této směrnice více v soulad s nařízením 
REACH.

Pozměňovací návrh 81

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 při agentuře rozhodne o 
poměrném podílu nákladů, které budoucí 
žadatel uhradí vlastníkovi údajů.

Or. it

Odůvodnění

V případě, že by nebylo možné dosáhnout shody obou stran, měly by obě strany informovat 
agenturu, neboť obě jsou příčinou nedosažení shody. Aby se zajistilo, že bude otázka 
povinného sdílení údajů vyřešena smírně na úrovni EU, měla by Komise zřídit evropský 
rozhodčí orgán.
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Pozměňovací návrh 82

Návrh nařízení 
Čl. 53 – odst. 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 lhůty pro 
ochranu informací podle článku 49 
neuplynuly, může přijímající příslušný 
orgán nebo agentura dohodnout, aby 
následný žadatel mohl sdílet údaje 
poskytnuté prvním žadatelem v souladu s 
článkem 52, 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. it

Odůvodnění

Je třeba prokázat technickou podobnost a rovnocennost i v případě, že ochranná lhůta na  
údaje neskončila, ale následný žadatel chce údaje sdílet.

Pozměňovací návrh 83

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Příslušné orgány provádějí úřední 
kontroly za účelem potvrzení, že výrobci 
účinných látek uvedených na trh a 
určených pro použití v biocidních 
přípravcích předložili Komisi/výboru 
informace o účinných látkách z přílohy II 
nebo jsou držiteli povolení k přístupu do 
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dokumentace vyhovující požadavkům 
přílohy II.

Or. it

Odůvodnění

Dodržování ustanovení tohoto nařízení musí být zajištěno úředními kontrolami prováděnými 
příslušnými vnitrostátními orgány.

Pozměňovací návrh 84

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 2020 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.
Na základě této zprávy zhodnotí Komise 
účelnost případného návrhu změn tohoto 
nařízení.

Or. it

Odůvodnění

Zpráva Komise musí být základem pro proces přezkumu, který cílí na co možná největší 
možné omezení hlavních zjištěných potíží. 

Pozměňovací návrh 85

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) výrobců účinných látek (jména a 
adresy včetně umístění výrobních 
závodů);

Or. it
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Odůvodnění

Umístění výrobních závodů je informace povahy obchodní a konkurenční, která nesmí být 
zveřejněna. Žadatel má právo požádat o povolení k více konečným účelům použití jednoho 
přípravku. Všechny tyto účely použití ale nemusí být nutně využívány, a proto musejí být 
některé z nich vyhrazeny pro budoucí využití.

Pozměňovací návrh 86

Návrh nařízení 
Čl. 55 – odst. 2 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) umístění výrobních závodů biocidního 
přípravku; 

Or. it

Odůvodnění

Umístění výrobních závodů je informace povahy obchodní a konkurenční, která nesmí být 
zveřejněna. Žadatel má právo požádat o povolení k více konečným účelům použití jednoho 
přípravku. Všechny tyto účely použití ale nemusí být nutně využívány, a proto musejí být 
některé z nich vyhrazeny pro budoucí využití.

Pozměňovací návrh 87

Návrh nařízení 
Čl. 55 – odst. 2 – písm. d c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

dc) datum vydání povolení a související 
datum vypršení;

Or. it

Odůvodnění

Je zásadní, aby některé informace o žadateli obsažené v povoleních byly vyhrazené. Také 
datum vystavení povolení a datum jeho exspirace jsou citlivé údaje hodné ochrany.
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Pozměňovací návrh 88

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

dd) dávkování a návod k použití.

Or. it

Odůvodnění

Je zásadní, aby některé informace o žadateli obsažené v povoleních byly vyhrazené. 
Dávkování a návody závisejí na druhu použití více než na dalších z podstaty látky 
vyplývajících charakteristikách přípravku a formulačních přísadách; je tedy nutné zajistit jim 
odpovídající ochranu.

Pozměňovací návrh 89

Návrh nařízení 
Čl. 58 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Odůvodnění

Osoba, která uvádí na trh přípravky s nízkým rizikem by měla být podporována a mělo by jí 
být povoleno tuto skutečnost odpovídajícím způsobem uveřejňovat.

Pozměňovací návrh 90

Návrh nařízení 
Čl. 58 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) návod k použití a dávkování vyjádřené v 
metrických jednotkách pro každé použití 

e) návod k použití a dávkování vyjádřené v 
metrických jednotkách a/anebo způsobem 
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stanovené v podmínkách povolení; jasným a srozumitelným pro uživatele pro 
každé použití stanovené v podmínkách 
povolení;

Or. it

Odůvodnění

Dávkování musí být vyjádřeno způsobem jasným a srozumitelným uživateli. Zejména pro 
některé neprofesionální uživatele může být dávkování v metrické soustavě těžko srozumitelné. 
Je-li nutno, musí být dávkování v metrické soustavě přetlumočeno pro uživatele jasným, 
srozumitelným a přiměřeným jazykem. 

Pozměňovací návrh 91

Návrh nařízení 
Čl. 58 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise vytvoří internetové stránky 
aktualizované ve spolupráci s příslušnými 
orgány agenturou, které obsahují 
sekundární formát vykazování o účinných 
látkách a používaných biocidních 
přípravcích. Označení internetových 
stránek bude muset být umístěno 
viditelným způsobem na etiketě.

Or. it

Odůvodnění

Možnost získat podrobné a přesné informace musí být dána všem uživatelům, a to jak pro 
úplnost informací, tak proto, aby se dostalo spotřebitelům správných informací o 
předepsaných podmínkách použití, uchovávání a zacházení s přípravkem. Informace na
webových stránkách budou doplňovat a upřesňovat podrobnosti o údajích na etiketách, aby 
tak zaručovaly snadný přístup uživatelů ke zvláštním údajům, které jsou jinak běžně k získání 
cestou doplňujících lékařských konzultací.
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Pozměňovací návrh 92

Návrh nařízení
Čl. 59 –  pododstavec 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bezpečnostní štítek obsahuje tyto 
informace:
a) totožnost výrobce a výrobních zařízení 
biocidního přípravku a účinných látek;
b) relevantní kategorie přípravku, jehož 
účinná látka je zapsána v příloze I;
c) jméno alespoň jednoho členského státu, 
ve kterém byl přípravek povolen;
d) číslo povolení biocidního přípravku 
jako takového nebo obsaženého v 
ošetřovaném předmětu nebo materiálu.

Or. it

Odůvodnění

V souhlasu s informacemi požadovanými od výrobců účinných látek by měly tyto informace 
obsahovat i bezpečnostní štítky, kterými jsou biocidy opatřeny, aby napomohly kontrolním a 
příslušným orgánům k lepšímu dohledu nad původem látek v přípravcích uvedených na trh. 

Pozměňovací návrh 93

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it
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Odůvodnění

Osoba, která uvádí na trh přípravky s nízkým rizikem by měla být podporována a mělo by jí 
být povoleno tuto skutečnost odpovídajícím způsobem uveřejňovat.

Pozměňovací návrh 94

Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 2 – písmena d a e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

d) poplatek se uplatňuje pouze tehdy, 
pokud je skutečně nezbytný. Struktura a 
výše poplatků se vztahuje k činnostem 
příslušejícím agentuře a příslušným 
orgánům podle tohoto nařízení a je 
stanovena na takové úrovni, aby bylo 
zajištěno, že z nich vyplývající příjmy 
spolu s dalšími zdroji příjmů agentury ve 
smyslu tohoto nařízení jsou dostatečné 
pro pokrytí nákladů na poskytované 
služby.

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

Or. it

Odůvodnění

Poplatky by měly odpovídat požadovanému objemu práce a měly by tedy být jemu 
proporcionálně úměrné. Svévolně stanovený roční poplatek není přijatelný a poplatky by měly 
být vybírány jen tehdy, kdy je to skutečně zapotřebí.
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Pozměňovací návrh 95

Návrh nařízení
Článek 71 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 71a
Akty v přenesené pravomoci

Prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci ve smyslu článku 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie přijímá 
Komise tato opatření:

(a) určení postupu při srovnávacích 
hodnoceních biocidních přípravků podle 
zamýšleného rozhodnutí čl. 21, odst. 3, 
jakož i určení kritérií a algorytmů při 
provádění takových hodnocení;

(b) kritéria a postupy při přiřazování 
jedinečného čísla povolení ve všech 
členských státech v případě postupů 
vzájemného uznávání vnitrostátních 
povolení vydaných podle článku 25;

(c) kritéria a postupy při přiřazování 
stejného čísla povolení ve všech členských 
státech v případě postupů vzájemného 
uznávání vnitrostátních povolení 
vydaných podle článku 28.

Or. it

Odůvodnění

Pozměňovacím návrhem se má u aktů v přenesené pravomoci zlepšit definování postupů 
srovnávacího hodnocení a zajistit přiřazení jedinečného čísla povolení ve všech členských 
státech přípravkům, u kterých byl uplatněn postup vzájemného uznávání sériově i paralelně.

Pozměňovací návrh 96

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Biocidní přípravky, v jejichž případě Biocidní přípravky, v jejichž případě 
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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.

žádost o povolení nebyla předložena v 
souladu s druhým pododstavcem, se 
nesmějí uvádět na trh s účinkem 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. it

Tento pozměňovací návrh cílí na kratší lhůty pro stažení z trhu protože uživatelé biocidů 
musejí být obeznámeni se svými povinnostmi a se stavem revizí účinných látek.

Pozměňovací návrh 97

Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Biocidní přípravky, v jejichž případě 
příslušný orgán členského státu zamítl 
žádost o povolení předloženou podle 
odstavce 3 nebo rozhodl o neudělení 
povolení, se nesmí uvádět na trh s účinkem 
šest měsíců od tohoto zamítnutí nebo 
rozhodnutí. Likvidace skladových zásob, 
skladování a používání již vzniklých zásob 
biocidních přípravků, v jejichž případě 
příslušný orgán členského státu zamítl 
žádost o povolení předloženou podle 
odstavce 3 nebo rozhodl o neudělení 
povolení, je povoleno po dobu osmnácti 
měsíců od data jejich skutečného nabytí.

Or. it

Odůvodnění

Lhůty pro likvidaci skladových zásob, skladování a používání stávajících zásob biocidních 
přípravků musejí být v souladu s celým článkem.
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Pozměňovací návrh 98

Návrh nařízení
Článek 81

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Odchylně od článku 47 smí být ošetřené 
předměty a materiály obsahující biocidní 
přípravky, které nejsou povoleny ve 
Společenství nebo alespoň v jednom 
členském státě a které byly na trhu ke 
dni… [Úř. věst.: vložte datum uvedené v čl. 
85 prvním pododstavci], být nadále 
uváděny na trh až do data rozhodnutí o 
povolení těchto biocidních přípravků, je-li 
žádost předložena nejpozději do 1. ledna 
2015. V případě zamítnutí povolení k 
uvedení tohoto biocidního přípravku na trh 
se musí ošetřené předměty a materiály 
obsahující tento biocidní přípravek přestat 
uvádět na trh do šesti měsíců od takového 
rozhodnutí.

Or. it

Pozměňovací návrh 99

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Počínaje dnem 1. ledna 2014 předloží 
všichni výrobci stávajících účinných látek 
uvedených na trh pro účely využití v 
biocidních přípravcích agentuře žádost o 
zařazení takové látky do přílohy I. 
Příslušné orgány provedou úřední 
kontroly podle čl. 54, odst. 1.

Or. it

Odůvodnění

Výroba a obchodování účinnými látkami používanými v biocidních přípravcích by mělo být 
povoleno pouze výrobcům, kteří přispívají do systému. Toto je nejlepší způsob, jak čelit 
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problému „černých pasažérů“ („free-riders“), neboť je prováděn prostřednictvím 
současného přiměřeného dohledu nad trhem s účinnými látkami.

Pozměňovací návrh 100

Návrh nařízení
Čl. 83 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány přijmou nezbytná 
opatření podle čl. 54, odst. 2.

Or. it

Odůvodnění

Členské státy by měly být vázány povinností oznámit, které biocidní prostředky se vyskytují na 
jejich trhu, pokud výrobce účinné látky předložil dokumentaci pro přílohu I a jednat podle 
toho.


