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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Trh s biocidními přípravky a právní regulace

Roční obrat na trhu s biocidními přípravky v Evropě se odhaduje na 890 milionů EUR, což je 
zhruba 27 % světového trhu. Přibližně 25 % evropského trhu ovládají tři velké společnosti. Je 
tedy nezbytné vyvážit zájmy velkých společností a zájmy malých a středních podniků.

Směrnice 98/8/ES, která v současnosti odvětví upravuje, měla dvojí cíl – zlepšit ochranu 
zdraví a životního prostředí. Rovněž stanovila systém vzájemného uznávání vnitrostátních 
postupů povolování, a umožnila tím pohyb biocidních přípravků na vnitřním trhu. Za její 
desetiletou historii se však objevila řada problémů (nepřiměřeně vysoké náklady, přemrštěné 
požadavky, časové prostoje při povolování, časové rozdíly při hodnocení žádostí 
v jednotlivých členských státech), které vedly k tomu, že v souladu se současným právním 
rámcem byla schválena pouze jedna účinná látka a v budoucnosti nelze očekávat jakékoli 
zlepšení.

Evropská komise navrhuje nové nařízení, jímž se zjednoduší postupy a podpoří fungování 
trhu. Mezi jeho hlavní body patří: volitelný postup centralizovaného povolování pro biocidní 
přípravky s nízkým rizikem, zlepšený postup vzájemného uznávání, harmonizovaná struktura 
poplatků pro vnitrostátní povolení a regulace předmětů ošetřených biocidními přípravky. 

Navrhovatel velmi vítá návrhy Komise a ve velké míře podporuje navrhovaná opatření, 
především důraz na snížení zátěže při postupu povolování. Je však důležité zajistit, aby byly 
naplněny potřeby různých zúčastněných stran, a z toho důvodu je níže uvedena řada návrhů.

Předložené pozměňovací návrhy

Rozšířený postup centralizovaného povolování

Navrhovatel vítá návrhy, které dávají výrobcům možnost využít postupu centralizovaného 
povolování u účinných látek a biocidních přípravků. Zdá se, že stávající definice „biocidního 
přípravku s nízkým rizikem“ tento postup omezuje na nepřiměřeně zúženou skupinu výrobků, 
a navrhovatel doporučuje částečné rozšíření této skupiny. Termín přezkumu nařízení by 
rovněž měl být přesunut z roku 2023 na rok 2016, což umožní revizi postupu 
centralizovaného povolování a jeho možné rozšíření za předpokladu, že bude účinně 
fungovat.

Pomoc malým a středním podnikům

Je nutné poskytnout podporu malým a středním podnikům, neboť odvětví je ovládáno 
několika velkými průmyslovými výrobci. Z toho důvodu je třeba zbavit malé a střední 
podniky povinnosti hradit roční poplatek za uvedení biocidních přípravků na trh. Členské 
státy by dále měly zřídit kontaktní místa, která budou dodávat informační dokumenty 
Evropské agentury pro chemické látky (ECHA). 
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Zjednodušení lhůt

V celém návrhu by měly být dle možností stanoveny konkrétní časové lhůty, aby společnosti 
mohly s předstihem plánovat. Časové lhůty by měly být stanoveny i pro jednotlivé fáze 
hodnocení dokumentace. Je-li to možné, tyto lhůty by měly být zkráceny, což zajistí nejvyšší 
možnou účinnost postupu povolování. 

Podpora výzkumu a vývoje

Toto odvětví má rozhodující vliv na ochranu životního prostředí a lidského zdraví, proto je 
vhodné v něm podporovat větší míru výzkumu a vývoje. V souladu s návrhem vyžadují 
experimenty/testy, v rámci nichž by mohlo dojít k vypuštění nepovoleného biocidního 
přípravku do životního prostředí, vnitrostátní povolení. Měl by být zaveden jednodušší 
oznamovací postup, který příslušnému orgánu ponechá možnost vydat přísnější podmínky, 
a zároveň nebude standardně znesnadňovat udělení povolení. 

Rámcová složení

Navrhovatel v zájmu účinnosti navrhuje, aby při povolování rámcových složení byly 
rozlišovány změny administrativní, nevýznamné a významné. Administrativní změny by 
mohly být vyřízeny zjednodušeným oznamovacím postupem; nevýznamné změny by byly 
hodnoceny ve zkráceném hodnotícím období; a co se týče významných změn, období 
hodnocení by mohlo odpovídat rozsahu navrhované změny. Navrhovatel dále doporučuje, aby 
v zájmu výrobců bylo veškerým biocidním přípravkům, které patří do daného rámce, 
přiděleno pouze jedno číslo povolení.

Kritéria vyloučení

Co se týče kritérií vyloučení, zpravodaj byl toho názoru, že vyloučení některých druhů 
přípravků s účinnými látkami (4 a 14–19) z obecných testů pro udělení povolení je zbytečně 
restriktivní. Podle kritérií by mělo být možné hodnotit veškeré druhy přípravků. Vychází-li 
zákaz těchto přípravků z předpisů upravujících ochranu rostlin, pak však tento zákaz (s 
malými výjimkami) neplatí podle předpisů pro biocidní přípravky, neboť pesticidy a biocidy 
mají rozdílné využití a různé úrovně expozice. 

Požadavky jazykového charakteru

Měl by být stanoven požadavek, aby žádosti o schválení přípravku a jeho označení byly 
podávány pouze v jednom úředním jazyku daného členského státu (má-li více než jeden), 
čímž předejdeme nadměrné zátěži v odvětví.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro životní 
prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy 
začlenil tyto pozměňovací návrhy:



PA\798008CS.doc 5/29 PE430.878v01-00

CS

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31a) Kromě dokumentů s pokyny pro 
uplatňování tohoto nařízení 
poskytovaných agenturou by členské státy 
měly zřídit ústřední kontaktní místa, aby 
tak žadatelům a zejména malým 
a středním podnikům pomohly plnit 
požadavky tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ta) „administrativní změnou“ rozumí 
obměna stávajícího povolení, která je čistě 
administrativní povahy a nevyžaduje 
opětovné posouzení rizik pro veřejné 
zdraví nebo životní prostředí ani 
posouzení účinnosti přípravku;

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné definovat možné typy obměn již povolených biocidních přípravků.
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Pozměňovací návrh 3

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

tb) „nevýznamnou změnou“ rozumí 
obměna stávajícího povolení, kterou nelze 
považovat za administrativní obměnu, 
neboť vyžaduje omezené opětovné 
posouzení rizik pro veřejné zdraví nebo 
životní prostředí, popřípadě posouzení 
účinnosti přípravku, a nemá negativní vliv 
na míru rizika pro veřejné zdraví a životní 
prostředí nebo na účinnost přípravku;

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné definovat možné typy obměn již povolených biocidních přípravků.

Pozměňovací návrh 4

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

tc) „významnou změnou“ rozumí obměna 
stávajícího povolení, kterou nelze 
považovat za administrativní změnu ani 
nevýznamnou změnu;

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné definovat možné typy obměn již povolených biocidních přípravků.
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Pozměňovací návrh 5

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ua) „malými a středními podniky“ rozumí 
malé a střední podniky ve smyslu 
doporučení Komise 2003/361/ES 
o definici mikropodniků a malých 
a středních podniků1;
______________

Úř. věst. L 124, 20. 5. 2003, s. 36.

Or. en

Odůvodnění

Po vzoru nařízení REACH je lepší uvést zvlášť definici MSP. 

Pozměňovací návrh 6

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vědecké zdůvodnění diskriminace určitých typů přípravků (tj. typy 4 a 14 až 19) je nejasné 
a zdá se být svévolné. Tyto typy přípravků jsou vyloučeny nespravedlivě.

Pozměňovací návrh 7

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

v biocidním přípravku je za předepsaných
podmínek použití zanedbatelná, zejména 
pokud se přípravek používá v uzavřených 
systémech nebo za přísně kontrolovaných 
podmínek;

Or. en

Odůvodnění

Biocidní přípravky by měly být používány pouze v souladu s pokyny na štítku, které byly 
náležitě odůvodněny v dokumentaci z hlediska přijatelného rizika a účinnosti. 

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Má-li agentura za to, že žádost není 
úplná, sdělí žadateli, jaké doplňující 
informace jsou ke schválení žádosti nutné, 
a stanoví přiměřenou lhůtu k předložení 
těchto informací.

4. Má-li agentura za to, že žádost není 
úplná, sdělí žadateli, jaké doplňující 
informace jsou ke schválení žádosti nutné, 
a stanoví nejvýše dvouměsíční lhůtu 
k předložení těchto informací.

Or. en

Odůvodnění

Pro poskytnutí dokumentace je třeba stanovit pevnou lhůtu a dokumentace by měla být co 
nejstručnější, aby bylo možné rychle pokračovat v hodnocení. 

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Jestliže se při hodnocení dokumentace 
ukáže, že jsou k vyhodnocení nutné 
doplňující informace, hodnotící příslušný 
orgán žadatele vyzve, aby tyto informace
předložil ve stanovené lhůtě, která nesmí 
být delší než šest měsíců. Za výjimečných 
okolností a po řádném zdůvodnění může 



PA\798008CS.doc 9/29 PE430.878v01-00

CS

být lhůta prodloužena o nejvýše šest 
měsíců. Hodnotící příslušný orgán o tom
informuje agenturu.

Or. en

Odůvodnění

Ze zkušenosti víme, že hodnotící postup může trvat nepřiměřeně dlouho. Je proto nezbytné 
stanovit řádné lhůty, aby nevznikaly v právní úpravě mezery, které by mohly postup zbytečně 
protahovat.  Tyto lhůty rovněž poskytnou žadatelům určitou jistotu ohledně případné 
maximální délky postupu. 

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Má-li agentura za to, že žádost není 
úplná, sdělí žadateli, jaké doplňující 
informace jsou ke schválení žádosti nutné, 
a stanoví přiměřenou lhůtu k předložení 
těchto informací.

4. Má-li agentura za to, že žádost není 
úplná, sdělí žadateli, jaké doplňující 
informace jsou ke schválení žádosti nutné, 
a stanoví nejvýše dvouměsíční lhůtu 
k předložení těchto informací.

Or. en

Odůvodnění

Pro poskytnutí dokumentace je třeba stanovit pevnou lhůtu a dokumentace by měla být co 
nejstručnější, aby bylo možné rychle pokračovat v hodnocení. 

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise se může poradit s agenturou 
o jakýchkoliv otázkách vědecké nebo 
technické povahy, které s přezkumem 
zařazení účinné látky do přílohy 
I souvisejí. Agentura do devíti měsíců od 
vznesení požadavku vypracuje stanovisko 

2. Komise se může poradit s agenturou 
o jakýchkoliv otázkách vědecké nebo 
technické povahy, které s přezkumem 
zařazení účinné látky do přílohy 
I souvisejí. Agentura do šesti měsíců od 
vznesení požadavku vypracuje stanovisko 



PE430.878v01-00 10/29 PA\798008CS.doc

CS

a předloží je Komisi. a předloží je Komisi.

Or. en

Odůvodnění

Změna pro zvýšení koherence textu. Všude jinde v návrhu je lhůta, v níž agentura vydá na 
žádost Komise stanovisko, stanovena na šest měsíců. 

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Článek 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

a) pro každou danou složku životního 
prostředí lze odvodit poměr odhadnuté 
koncentrace v životním prostředí (PEC) 
a odhadnuté koncentrace, při které 
nedochází k nepříznivým účinkům 
(PNEC), který nepřesahuje 0,1;

a) biocidní přípravek není klasifikován
jako nebezpečný pro lidské zdraví nebo 
životní prostředí podle nařízení (ES) 
č. 1272/2008;

b) pro každý účinek na lidské zdraví je 
rozpětí expozice (poměr hodnoty dávky 
bez pozorovaného nepříznivého účinku 
(NOAEL) a expoziční koncentrace) vyšší 
než 1,000.

b) klasifikace biocidního produktu není 
spojena se signálním slovem „nebezpečí“ 
na štítku podle nařízení (ES) č. 1272/2008 
a požadavky uvedené v čl. 16 odst. 1 písm. 
b), c) a d) jsou za běžných 
a předvídatelných podmínek použití 
přípravku splněny bez použití osobních 
ochranných prostředků;

c) účinné látky jsou v biocidním přípravku 
obsaženy tak, že za běžných 
a předvídatelných podmínek použití 
dochází jen k zanedbatelné expozici, a 
s přípravkem se během všech ostatních 
fází jeho životního cyklu manipuluje za 
přísně kontrolovaných podmínek. 

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

2.  Biocidní přípravek se však nepovažuje 
za biocidní přípravek s nízkým rizikem, 
pokud obsahuje účinnou látku nebo 
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sledovanou látku, která:

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

a) splňuje kritéria pro látky perzistentní, 
bioakumulativní a toxické (PBT) nebo 
vysoce perzistentní a vysoce 
bioakumulativní (vPvB) v souladu 
s přílohou XIII nařízení (ES) č. 1907/2006;

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

b) bylo zjištěno, že je látkou vyvolávající 
narušení endokrinní činnosti smyslu 
nařízení (ES) č. 1907/2006;

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

c) v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 
byla klasifikována jako jedna z těchto 
látek nebo splňuje kritéria pro tuto 
klasifikaci;

(i) karcinogenní;

(ii) mutagenní;
(iii) neurotoxická;

(iv) imunotoxická;
(v) toxická pro reprodukci;

(vi) senzibilizující.

(i) karcinogenní;

(ii) mutagenní;
(iii) neurotoxická;

(iv) imunotoxická;
(v) toxická pro reprodukci;

(vi) senzibilizující.

2.  Aniž je dotčen odstavec 1, biocidní 
přípravek se považuje za biocidní 
přípravek s nízkým rizikem, pokud jsou 
účinné látky v tomto biocidním přípravku 
obsaženy tak, že za běžných podmínek 
použití dochází jen k zanedbatelné 
expozici, a pokud se s přípravkem během 
všech ostatních fází jeho životního cyklu 
manipuluje za přísně kontrolovaných 
podmínek.
3.  U biocidního přípravku s nízkým 
rizikem je nutno prokázat, že možnost 
vývoje rezistence u cílových organismů 
v důsledku používání tohoto biocidního 
přípravku je nízká.

4. Kromě účinných látek uvedených v čl. 
15 odst. 2 nařízení (ES) č. 1907/2006 se 
účinné látky vyráběné nebo dovážené pro 
použití v biocidních přípravcích s nízkým 

4. Kromě účinných látek uvedených v čl. 
15 odst. 2 nařízení (ES) č. 1907/2006 se 
účinné látky vyráběné nebo dovážené pro 
použití v biocidních přípravcích s nízkým 
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rizikem, jejichž uvedení na trh je povoleno 
v souladu s článkem 15, považují za 
registrované pro výrobu nebo dovoz za 
účelem použití v biocidním přípravku 
s nízkým rizikem a tato registrace se 
považuje za provedenou, a tudíž se 
považují za látky, které splňují požadavky 
kapitol 1 a 5 hlavy II uvedeného nařízení.

rizikem, jejichž uvedení na trh je povoleno 
v souladu s článkem 15, považují za 
registrované pro výrobu nebo dovoz za 
účelem použití v biocidním přípravku 
s nízkým rizikem a tato registrace se 
považuje za provedenou, a tudíž se 
považují za látky, které splňují požadavky 
kapitol 1 a 5 hlavy II uvedeného nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Definice biocidních přípravků s nízkým rizikem navržená Komisí je patrně příliš restriktivní 
a omezuje tedy případy, v nichž je možné použít centralizovaný postup. Definice se proto 
rozšiřuje, aby bylo povolování na úrovni Společenství možné využít pro více přípravků, 
přičemž by mělo být zajištěno, že ECHA nebude zpočátku přetížena postupy týkajícími se 
celého spektra biocidních produktů. To by mohlo být umožněno v některé z dalších etap, a to 
formou předčasně provedeného přezkumu postupu (tj. v roce 2016) za účelem jeho 
případného rozšíření na všechny přípravky.

Pozměňovací návrh 13

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. en

Odůvodnění

Možnost požadovat překlad do více než jednoho úředního jazyka (v případech, kde v daném 
členském státě existuje více než jeden úřední jazyk) by znamenala pro žadatele zbytečnou 
finanční a administrativní zátěž.
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Pozměňovací návrh 14

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Je třeba vložit nový odstavec, který stanoví, že v případě povoleného rámcového složení bude 
všem přípravkům, které patří k tomuto rámcovému složení, přiděleno jediné číslo povolení. 
Z návrhu nařízení toto není zatím jasné.
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Pozměňovací návrh 16

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.

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 lhůtu v délce nejvýše 
jednoho měsíce.  

Or. en

Odůvodnění

Pro poskytnutí dokumentace je třeba stanovit pevnou lhůtu a dokumentace by měla být co 
nejstručnější, aby bylo možné rychle pokračovat v hodnocení.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud vyjde najevo, že k provedení 
úplného hodnocení žádosti jsou nezbytné 
doplňující informace, přijímající příslušný 
orgán žadatele vyzve, aby tyto informace 
předložil. Dvanáctiměsíční lhůta uvedená 
v odstavci 1 se přeruší na dobu počínající 
dnem, kdy byly informace vyžádány, až do 
dne obdržení těchto informací.

3. Pokud vyjde najevo, že k provedení 
úplného hodnocení žádosti jsou nezbytné 
doplňující informace, přijímající příslušný 
orgán žadatele vyzve, aby tyto informace 
předložil ve stanovené lhůtě, která nesmí 
být delší než šest měsíců. Za výjimečných 
okolností a po řádném zdůvodnění může 
být lhůta prodloužena o nejvýše šest 
měsíců. Dvanáctiměsíční lhůta uvedená 
v odstavci 1 se přeruší na dobu počínající 
dnem, kdy byly informace vyžádány, až do 
dne obdržení těchto informací.

Or. en

Odůvodnění

Ze zkušenosti víme, že hodnotící postup může trvat nepřiměřeně dlouho. Je proto nezbytné 
stanovit řádné lhůty, aby nevznikaly v právní úpravě mezery, které by mohly postup zbytečně 
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protahovat.  Tyto lhůty rovněž poskytnou žadatelům určitou jistotu ohledně případné 
maximální délky postupu. 

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. 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.

5. 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 lhůtu v délce nejvýše 
jednoho měsíce.  

Or. en

Odůvodnění

Pro poskytnutí dokumentace je třeba stanovit pevnou lhůtu a dokumentace by měla být co 
nejstručnější, aby bylo možné rychle pokračovat v hodnocení.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Pokud při hodnocení žádosti o obnovení 
vyjde najevo, že k úplnému vyhodnocení 
žádosti jsou potřebné další informace, 
přijímající příslušný orgán žadatele vyzve, 
aby tyto informace předložil. Šestiměsíční 
lhůta uvedená v odstavci 6 se přeruší na 
dobu ode dne vznesení požadavku do dne 
obdržení informací.

3. Pokud při hodnocení žádosti o obnovení 
vyjde najevo, že k úplnému vyhodnocení 
žádosti jsou potřebné další informace, 
přijímající příslušný orgán žadatele vyzve, 
aby tyto informace předložil ve stanovené 
lhůtě, která nesmí být delší než šest 
měsíců. Za výjimečných okolností a po 
řádném zdůvodnění může být lhůta 
prodloužena o nejvýše šest měsíců.
Šestiměsíční lhůta uvedená v odstavci 6 se 
přeruší na dobu ode dne vznesení 
požadavku do dne obdržení informací.

Or. en
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Odůvodnění

Ze zkušenosti víme, že hodnotící postup může trvat nepřiměřeně dlouho. Je proto nezbytné 
stanovit řádné lhůty, aby nevznikaly v právní úpravě mezery, které by mohly postup zbytečně 
protahovat.  Tyto lhůty rovněž poskytnou žadatelům určitou jistotu ohledně případné 
maximální délky postupu. 

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Přijímající příslušný orgán může 
požadovat překlad vnitrostátního povolení 
a žádosti do jednoho nebo několika
úředních jazyků členského státu, ve kterém 
se tento příslušný orgán nachází.

3. Přijímající příslušný orgán může 
požadovat překlad vnitrostátního povolení 
a žádosti do jednoho z úředních jazyků 
členského státu, ve kterém se tento 
příslušný orgán nachází.

Or. en

Odůvodnění

Možnost požadovat překlad do více než jednoho úředního jazyka (v případech, kde je v daném 
členském státě více než jeden úřední jazyk) by znamenala pro žadatele zbytečnou finanční 
a administrativní zátěž. 

Pozměňovací návrh 21

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 do tří měsíců od oznámení přijme 
rozhodnutí o tom, zda důvody stanovené 
příslušným orgánem opodstatňují neuznání 
nebo omezení vnitrostátního povolení, 
postupem podle čl. 72 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

V legislativním aktu by měla být jednoznačně uvedena příslušná lhůta, aby vznikl efektivní 
systém řešení sporů mezi členskými státy. Tři měsíce je pro Komisi přiměřená lhůta na to, aby 
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připravila návrh rozhodnutí o důvodech pro neuznání nebo omezení povolení.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Je-li referenční 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.
Referenční příslušný orgán informuje také 
ostatní dotčené členské státy.

4. Je-li referenční příslušný orgán toho 
názoru, že žádost je neúplná, sdělí žadateli, 
jaké doplňující informace jsou ke schválení 
žádosti nutné, a k předložení těchto 
informací stanoví lhůtu v délce nejvýše 
jednoho měsíce. Referenční příslušný 
orgán informuje také ostatní dotčené 
členské státy.

Or. en

Odůvodnění

Pro poskytnutí dokumentace je třeba stanovit pevnou lhůtu a dokumentace by měla být co 
nejstručnější, aby bylo možné rychle pokračovat v hodnocení.

Pozměňovací návrh 23

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 do tří měsíců od oznámení přijme 
rozhodnutí o tom, zda důvody stanovené 
příslušným orgánem opodstatňují neuznání 
nebo omezení vnitrostátního povolení, 
postupem podle čl. 72 odst. 3. 

Or. en

Odůvodnění

V legislativním aktu by měla být jednoznačně uvedena příslušná lhůta, aby vznikl efektivní 
systém řešení sporů mezi členskými státy. Tři měsíce je pro Komisi přiměřená lhůta na to, aby 
připravila návrh rozhodnutí o důvodech pro neuznání nebo omezení povolení.



PE430.878v01-00 18/29 PA\798008CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 9 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud se rozhodnutím Komise předložené 
důvody pro neuznání nebo omezení
vnitrostátního povolení zamítnou, 
příslušný orgán, který navrhl toto povolení 
neuznat nebo omezit, neprodleně dotčený 
biocidní přípravek povolí v souladu 
s vnitrostátním povolením vydaným 
referenčním příslušným orgánem.

Pokud se rozhodnutím Komise předložené 
důvody pro neuznání nebo omezení
následného povolení potvrdí, příslušný 
orgán, který biocidní přípravek dříve 
povolil, neprodleně přezkoumá své 
vnitrostátní povolení za účelem dosažení
souladu s tímto rozhodnutím.

Pokud rozhodnutí Komise potvrdí platnost 
původního vnitrostátního povolení, 
příslušný orgán, který navrhl vnitrostátní 
povolení neuznat nebo je uznat pouze za 
určitých podmínek, neprodleně dotčený 
biocidní přípravek povolí v souladu 
s původním povolením.

Or. en

Odůvodnění

Nynější znění se týká pouze možnosti, kdy Komise neuzná důvody pro zamítnutí, avšak nikoli 
případu, kdy Komise s nimi souhlasí. Správné znění je uvedeno v čl. 27 odst. 2 a stejné znění 
by mělo být použito i zde. 

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Má-li agentura za to, že žádost není 
úplná, sdělí žadateli, jaké doplňující 
informace jsou ke schválení žádosti nutné, 
a stanoví přiměřenou lhůtu k předložení 
těchto informací.

3. Má-li agentura za to, že žádost není 
úplná, sdělí žadateli, jaké doplňující 
informace jsou ke schválení žádosti nutné, 
a stanoví nejvýše dvouměsíční lhůtu 
k předložení těchto informací.

Or. en
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Odůvodnění

Pro poskytnutí dokumentace je třeba stanovit pevnou lhůtu a dokumentace by měla být co 
nejstručnější, aby bylo možné rychle pokračovat v hodnocení.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Jestliže se při hodnocení dokumentace 
ukáže, že jsou k vyhodnocení nutné 
doplňující informace, hodnotící příslušný 
orgán žadatele vyzve, aby tyto informace
předložil ve stanovené lhůtě, která nesmí
být delší než šest měsíců. Za výjimečných 
okolností a po řádném zdůvodnění může 
být lhůta prodloužena o nejvýše šest 
měsíců. Hodnotící příslušný orgán o tom 
informuje agenturu.

Or. en

Odůvodnění

Ze zkušenosti víme, že hodnotící postup může trvat nepřiměřeně dlouho. Je proto nezbytné 
stanovit řádné lhůty, aby nevznikaly v právní úpravě mezery, které by mohly postup zbytečně 
protahovat.  Tyto lhůty rovněž poskytnou žadatelům určitou jistotu ohledně případné 
maximální délky postupu. 

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Má-li agentura za to, že žádost není 
úplná, sdělí žadateli, jaké doplňující 
informace jsou ke schválení žádosti nutné, 
a stanoví přiměřenou lhůtu k předložení 
těchto informací.

6. Má-li agentura za to, že žádost není 
úplná, sdělí žadateli, jaké doplňující 
informace jsou ke schválení žádosti nutné, 
a stanoví nejvýše dvouměsíční lhůtu 
k předložení těchto informací.

Or. en
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Odůvodnění

Pro poskytnutí dokumentace je třeba stanovit pevnou lhůtu a dokumentace by měla být co 
nejstručnější, aby bylo možné rychle pokračovat v hodnocení.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud hodnotící příslušný orgán, který 
provedl počáteční hodnocení žádosti 
o povolení Společenství, rozhodne, že 
úplné hodnocení žádosti není nezbytné, do 
dvanácti měsíců od schválení vypracuje 
doporučení pro obnovení povolení 
a předloží ho agentuře.

2. Pokud hodnotící příslušný orgán, který 
provedl počáteční hodnocení žádosti
o povolení Společenství, rozhodne, že 
úplné hodnocení žádosti není nezbytné, do 
šesti měsíců od schválení vypracuje 
doporučení pro obnovení povolení 
a předloží ho agentuře.

Or. en

Odůvodnění

Má-li být prodlouženo zařazení účinné látky do přílohy I, aniž by přitom bylo nutné provádět 
kompletní hodnocení, vydává podle čl. 12 odst. 2 hodnotící orgán své doporučení na šest, 
nikoli dvanáct měsíců. 

Pozměňovací návrh 29

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2 a. Změna stávajícího povolení odpovídá 
v souladu s článkem 3 jedné z těchto 
možností:
a) administrativní změna;
b) nevýznamná změna; 
c) významná změna.

Or. en
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Odůvodnění

V legislativním aktu by měly být jednoznačně uvedeny hlavní zásady, které se použijí při 
změnách povolení, i když podrobnosti těchto postupů mohou být stanoveny prováděcími 
předpisy. Zejména je nutné stanovit typy změn, které je možné provést ve stávajících 
povoleních.

Pozměňovací návrh 30

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a . Kritéria a postupy uvedené 
v odstavci 1 jsou založeny mimo jiné na 
těchto zásadách:
a) v případě administrativní změny 
povolení se použije zjednodušený postup 
s oznámením;
b) v případě nevýznamné změny povolení 
se uplatní zkrácená doba hodnocení;
(c) v případě významné změny by doba 
hodnocení měla být přiměřená rozsahu 
navržené změny. 

Or. en

Odůvodnění

V legislativním aktu by měly být jednoznačně uvedeny hlavní zásady, které se použijí při 
změnách povolení, i když podrobnosti mohou být stanoveny prováděcími předpisy. Zejména je 
třeba upřesnit, jaké typy postupů by se měly použít v závislosti na rozsahu a významu 
navržených změn biocidních přípravků (významné či nevýznamné změny ve srovnání 
s původním povolením). U nevýznamných změn, které nemají negativní vliv na míru rizika ani 
účinnost přípravku, by se měl použít zjednodušený postup s oznámením.
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Pozměňovací návrh 31

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 v zásadě shodný s referenčním 
přípravkem, pokud:

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

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

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

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

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) 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 32

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 

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

informace poskytnou příslušnému orgánu, 
jestliže o ně požádá.

Or. en

Odůvodnění

Návrh stanoví, že před provedením pokusu nebo testu pro účely VaV je nutné získat 
vnitrostátní povolení pro dosud nepovolené biocidní přípravky, pokud může dojít k jejich 
úniku do životního prostředí. Tento požadavek zjevně představuje závažnou překážku inovační 
činnosti, neboť znamená, že bude nutno velmi dlouho čekat, než bude možné test provést. 
Proto by sice mělo být zachováno předchozí posouzení příslušným orgánem, ale pro 
rozhodnutí, zda navržený test či pokus nese nějaká rizika, by měla být stanovena třicetidenní 
lhůta. 

Pozměňovací návrh 33

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě výzkumu a vývoje zaměřeného 
na výrobky a postupy oznámí osoba, která 
zamýšlí provést pokus nebo zkoušku, před 
uvedením biocidního přípravku nebo 
účinné látky na trh informace požadované 
v druhém pododstavci příslušnému 
orgánu členského státu, v němž má 
k uvedení na trh dojít.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Návrh stanoví, že před provedením pokusu nebo testu pro účely VaV je nutné získat 
vnitrostátní povolení pro dosud nepovolené biocidní přípravky, pokud může dojít k jejich 
úniku do životního prostředí. Tento požadavek zjevně představuje závažnou překážku inovační 
činnosti, neboť znamená, že bude nutno velmi dlouho čekat, než bude možné test provést. 
Proto by sice mělo být zachováno předchozí posouzení příslušným orgánem, ale pro 
rozhodnutí, zda navržený test či pokus nese nějaká rizika, by měla být stanovena třicetidenní 
lhůta. 
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Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Nepovolený biocidní přípravek nebo 
účinná látka určená pro výhradní použití 
v biocidním přípravku nesmějí být uvedeny 
na trh pro účely jakéhokoli pokusu nebo 
zkoušky, které by mohly mít za následek 
nebo způsobit únik biocidního přípravku 
do životního prostředí, pokud příslušný 
orgán neposoudí údaje, jež předložila 
osoba hodlající uvést tento přípravek na 
trh, a nevydá pro tento účel kladné 
stanovisko, kterým se omezí množství, jež 
mají být použita, a prostory, jež mají být 
ošetřeny, a které může uložit další 
podmínky. Pokud příslušný orgán nevydá 
stanovisko do 30 dnů od oznámení podle 
odstavce 1, biocidní přípravek nebo 
účinnou látku lze uvést na trh pro účely 
oznámeného pokusu nebo testu.

Or. en

Odůvodnění

Návrh stanoví, že před provedením pokusu nebo testu pro účely VaV je nutné získat 
vnitrostátní povolení pro dosud nepovolené biocidní přípravky, pokud může dojít k jejich 
úniku do životního prostředí. Tento požadavek zjevně představuje závažnou překážku inovační 
činnosti, neboť znamená, že bude nutno velmi dlouho čekat, než bude možné test provést. 
Proto by sice mělo být zachováno předchozí posouzení příslušným orgánem, ale pro 
rozhodnutí, zda navržený test či pokus nese nějaká rizika, by měla být stanovena třicetidenní 
lhůta. 

Pozměňovací návrh 35

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, 

3. V případě, že se jakýkoliv pokus nebo 
zkouška uskuteční v jiném členském státě, 
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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.

než je členský stát, v němž má dojít 
k uvedení biocidního přípravku na trh, 
musí žadatel oznámit tuto skutečnost
orgánu členského státu, na jehož území se 
mají pokusy nebo zkoušky provádět. 
Žadatel vede a uchovává písemné 
záznamy podrobně uvádějící identitu 
biocidního přípravku nebo účinné látky, 
údaje o označování a dodávaná množství 
a sestaví dokumentaci obsahující všechny 
dostupné údaje o možných účincích na 
zdraví člověka nebo zvířat nebo o dopadu 
na životní prostředí. Žadatel tyto 
informace poskytne na požádání 
příslušnému orgánu.

Or. en

Odůvodnění

Pravidla pro provádění testů a pokusů na území jiného členského státu, než ve kterém bude 
biocidní přípravek prodáván, by měla být totožná s pravidly v prvním odstavci téhož článku.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ošetřené materiály nebo předměty se 
označují těmito informacemi:

2. Ošetřené materiály nebo předměty se 
označují těmito informacemi:

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, 
pokud možno za použití společné 
nomenklatury (např. INCI), a to pokud 
požadavky na označování již existují dle 
platných odvětvových právních předpisů.

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

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

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

c) číslem povolení všech biocidních 
přípravků, které byly použity k ošetření 
nebo jsou v předmětech nebo materiálech 
obsaženy;
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d) standardními větami o nebezpečnosti 
nebo pokyny pro bezpečné zacházení 
uvedenými v povolení biocidního 
přípravku.

d) pouze u ošetřených předmětů případně 
standardními větami o nebezpečnosti nebo 
pokyny pro bezpečné zacházení uvedenými 
v povolení biocidního přípravku.

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení o označování ošetřených předmětů a materiálů by se neměly krýt s existujícími 
požadavky v platným odvětvových předpisech. 

Pozměňovací návrh 37

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Označení musí být jasně viditelné, zřetelně 
čitelné a dostatečně trvanlivé a musí být 
v úředním jazyce nebo jednom z úředních 
jazyků členského státu, na jehož trh má 
být ošetřený předmět nebo materiál 
uveden.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba vyjasnit, že ošetřené předměty a materiály musí být stejně jako jakýkoli jiný produkt 
vždy označeny v úředním jazyce členského státu, kde je produkt uváděn na trh.

Pozměňovací návrh 38

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 

4. Komise do 1. ledna 2016 vypracuje 
zprávu o provádění tohoto nařízení, 
a zejména o fungování postupu pro 
udělování povolení Společenství 
a vzájemného uznávání. Komise předloží 
tuto zprávu Evropskému parlamentu 
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a Radě. a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou požadovat, aby 
biocidní přípravky uváděné na trh na jejich 
území byly označeny v jejich národním 
jazyce nebo jazycích.

3. Členské státy vyžadují, aby biocidní 
přípravky uváděné na trh na jejich území 
byly označeny v některém z jejich 
úředních jazyků, pokud jich je více než 
jeden.

Or. en

Odůvodnění

Výrobky obecně musí být vždy označeny v úředním jazyce členského státu, na jehož území je 
produkt prodáván.

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) poskytování poradenství a pomoci 
žadatelům, kteří podali žádost o zařazení 
účinné látky do přílohy I nebo o povolení 
Společenství;

d) poskytování poradenství a pomoci 
žadatelům, zejména malým a středním 
podnikům, kteří podali žádost o zařazení 
účinné látky do přílohy I nebo o povolení 
Společenství;

Or. en

Odůvodnění

Je třeba poukázat na to, že pomoc s žádostmi budou častěji potřebovat malé a střední 
podniky. Tuto pomoc by měla poskytovat Komise, agentura a členské státy, kdykoli to bude 
možné.
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Pozměňovací návrh 41

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pro malé a střední podniky se stanoví 
nižší poplatek ve smyslu doporučení 
Komise 2003/361/ES týkajícího se 
definice mikropodniků a malých 
a středních podniků;

a) pro malé a střední podniky se stanoví 
nižší poplatek;

Or. en

Odůvodnění

Definice malých a středních podniků byla umístěna do zvláštního pozměňovacího návrhu 
k článku 3, který obsahuje definice.

Pozměňovací návrh 42

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

d) osoby uvádějící na trh biocidní 
přípravky s výjimkou malých a středních 
podniků hradí roční poplatek a

Or. en

Odůvodnění

Zatímco roční poplatek pomůže průběžně zajistit financování ECHA, malé a střední podniky 
by měly být z této povinnosti vyňaty, aby jim nevznikala příliš velká finanční zátěž.

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Článek 75 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 75 a
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Zřízení ústředních kontaktních míst 
v členských státech

Členské státy zřídí ústřední kontaktní 
místa, v nichž budou nad rámec pomoci 
poskytované agenturou podle čl. 66 odst. 2 
písm. d) poskytovat poradenství 
žadatelům, zejména malým a středním 
podnikům, a jakýmkoli jiným zájemcům 
o jejich úkolech a povinnostech podle 
tohoto nařízení.

Or. en


