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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  333 

Julie Girling 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A7-0239/2010 

Christa Klaß 

Uvádzanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie 

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

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 20 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(20) Keďže sa na výrobky používané na 

ochranu potravín alebo krmív reguláciou 

škodlivých organizmov, ktoré predtým 

patrili do typu výrobkov 20, vzťahuje 

smernica Rady 89/107/EHS a nariadenie 

Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 

1831/2003, nie je vhodné zachovávať 

tento typ výrobkov. 

(20) Keďže sa na výrobky používané na 

ochranu potravín reguláciou škodlivých 

organizmov, ktoré predtým patrili do typu 

výrobkov 20, vzťahuje smernica Rady 

89/107/EHS a nariadenie Európskeho 

Parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, je 

vhodné v rámci tohto typu výrobkov 

zachovať len krmivá. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Treba zachovať výrobky typu 20, pretože tieto biocídne výrobky nie sú ochrannými, ale 
dezinfekčnými prostriedkami. Napríklad výrobky používané na dezinfekciu krmív od ľudských 
patogénov, ako je salmonela, nespĺňajú požiadavky právnych predpisov o prídavných látkach 
do krmív. Tieto výrobky naozaj nemajú priaznivý vplyv na krmivo, nezvyšujú jeho úžitkovosť 
ani nemajú ochranný účinok. Ich zámerom je zabrániť kontaminácii vajec, hydiny 
a bravčového mäsa salmonelou, a preto sa musia považovať za dezinfekčné prostriedky, 
ktorých jediným účelom je ochrana zdravia ľudí. 
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15.9.2010 A7-0239/334 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  334 

Julie Girling 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A7-0239/2010 

Christa Klaß 

Uvádzanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie 

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

Návrh nariadenia 

Príloha V – typ výrobku 20 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 Výrobky, ktoré sa používajú na 

dezinfekciu krmív reguláciou škodlivých 

organizmov 

Or. en 

Odôvodnenie 

Je nevyhnutné zachovať biocídne výrobky typu 20 (ochranné prostriedky na krmivá), treba 
však zmeniť a doplniť ich vymedzenie, pretože tieto biocídne výrobky nie sú ochrannými, ale 
dezinfekčnými prostriedkami. Napríklad výrobky používané na dezinfekciu krmív od ľudských 
patogénov, ako je salmonela, nespĺňajú požiadavky právnych predpisov o prídavných látkach 
do krmív. Neúčinkujú ani ako ochranné prostriedky na ochranu živočíšnych krmív pred 
pokazením. Tieto výrobky sa preto musia považovať za dezinfekčné prostriedky. 

 

 


