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Christa Klaß 
Uvádzanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie 

KOM(2009)0267 – C7-0036/2009 – 2009/0076(COD) 

Návrh nariadenia 
Článok 41 – odsek 2a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 2a. Zmena a doplnenie existujúcej 

autorizácie by mala patriť do jednej 

z týchto kategórií zmien: 

 a) administratívna zmena, 

 b) malá zmena, 

 c) závažná zmena, 

 ako je vymedzené v článku 3 ods. 1 

písmenách ta), tb) a tc). 

Or. en 

Odôvodnenie 

V legislatívnom texte by sa mali jasne uvádzať hlavné zásady, ktoré sa uplatňujú pri zmenách 

a doplneniach autorizácií, hoci podrobnosti týchto postupov môžu byť stanovené vo 

vykonávacích opatreniach. Treba stanoviť najmä typy zmien, ktoré možno vykonať 

pri jestvujúcich autorizáciách výrobkov. 
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Návrh nariadenia 
Článok 42 – odsek 1a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 1a. Kritériá a postupy uvedené v odseku 1 

tohto článku sú založené na týchto 

zásadách, pričom sa na ne neobmedzujú: 

 a) v prípade administratívnych zmien 

autorizácie sa použije zjednodušený 

postup oznamovania, 

 b) v prípade malých zmien autorizácie sa 

uplatní skrátené hodnotiace obdobie, 

 c) v prípade závažných zmien autorizácií 

by malo byť hodnotiace obdobie 

primerané rozsahu navrhovanej zmeny. 

Or. en 

Odôvodnenie 

V legislatívnom texte by sa mali jasne uvádzať hlavné zásady, ktoré sa uplatňujú pri zmenách 

a doplneniach autorizácií, hoci podrobnosti týchto postupov môžu byť stanovené vo 

vykonávacích opatreniach. Treba najmä spresniť, že v závislosti od rozsahu a významu 

plánovaných zmien biocídnych výrobkov (administratívnych, malých či závažných 

v porovnaní s pôvodnou autorizáciou) by sa mali používať rôzne postupy zmeny a doplnenia. 

 

 


