
 

AM\831088SK.doc  PE446.601v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

15.9.2010 A7-0239/339 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  339 
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Amalia Sartori a ďalší 
 

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 
Článok 9 – odsek 1 – písmeno c 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

c) existujú dôvody na obavy súvisiace s 
charakterom kritických účinkov, najmä 
neurotoxických alebo imunotoxických 
účinkov na vývoj, ktoré v spojení so 
modelmi použitia vedú pri použití k 
situáciám, ktoré by mohli stále vyvolávať 
obavy, dokonca pri veľmi obmedzujúcich 
opatreniach manažmentu rizika; 

c) je veľmi perzistentná a veľmi 
bioakumulatívna v súlade s kritériami 
stanovenými v prílohe XIII k nariadeniu 
(ES) č. 1907/2006; 

Or. en 
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15.9.2010 A7-0239/340 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  340 
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Amalia Sartori a ďalší 
 

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 
Článok 9 – odsek 1 – písmeno f 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

f) na základe posúdenia usmernení 
Spoločenstva týkajúcich sa testov alebo 
medzinárodne dohodnutých usmernení k 
testom alebo iných dostupných údajov sa 
považuje za látku, ktorá má vlastnosti 
narušujúce endokrinný systém, ktoré môžu 
vyvolať nepriaznivé účinky na ľudí. 

f) existujú vedecké dôkazy, že látka 
(napríklad látka, ktorá má vlastnosti 
narušujúce endokrinný systém, alebo látka 
s perzistentnými, bioakumulatívnymi a 
toxickými vlastnosťami alebo veľmi 
perzistentnými a veľmi 
bioakumulatívnymi vlastnosťami, ktorá 
nespĺňa kritériá stanovené v písmenách b) 
alebo c)) má pravdepodobne závažné 
účinky na ľudské zdravie alebo životné 
prostredie, ktoré vzbudzujú rovnakú 
úroveň obáv ako účinky ďalších látok, 
ktoré spĺňajú kritériá uvedené v 
písmenách b), c) alebo e) a ktoré sú 
určené v každom jednotlivom prípade v 
súlade s postupom stanoveným v článku 
59 nariadenia (ES) č. 1907/2006. 

Or. en 

 

 


