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15.9.2010 A7-0239/341 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  341 
Michèle Rivasi 
v mene skupiny Verts/ALE 
 
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 1 – odsek 1a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 Účelom tohto nariadenia je tiež 
zabezpečiť vysokú úroveň ochrany 
zdravia ľudí, zvierat a životného 
prostredia a zlepšiť fungovanie 
vnútorného trhu harmonizáciou pravidiel 
uvádzania biocídnych výrobkov na trh 
a používania biocídnych výrobkov. 
Ustanovenia tohto nariadenia vychádzajú 
zo zásady predbežnej opatrnosti s cieľom 
zabezpečiť, aby účinné látky alebo 
výrobky uvedené na trh nemali škodlivé 
účinky na zdravie ľudí, necieľových 
druhov a životné prostredie. Osobitná 
pozornosť sa venuje ochrane detí, 
tehotných žien a chorých osôb. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Treba objasniť, že uplatňovanie zásady predbežnej opatrnosti by malo slúžiť na ochranu 
ľudského zdravia, necieľových druhov a živočíšneho prostredia proti škodlivým účinkom 
biocídnych výrobkov. 
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15.9.2010 A7-0239/342 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  342 
Michèle Rivasi 
v mene skupiny Verts/ALE 
 
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 29 – odsek 2 – pododsek 2 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Komisia prijíma rozhodnutie o 
navrhovanom prispôsobení podmienok 
vnútroštátneho povolenia miestnym 
okolnostiam v súlade s postupom 
uvedeným v článku 72 ods. 3. Príslušný 
orgán dotknutého členského štátu 
bezodkladne prijíma všetky primerané 
opatrenia na dosiahnutie súladu s 
uvedeným rozhodnutím. 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Mali by sa rešpektovať úpravy príslušných orgánov podľa miestnych podmienok. Poveriť 
Komisiu rozhodovaním o úpravách podľa miestnych okolností je v rozpore so zásadou 
subsidiarity. 
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15.9.2010 A7-0239/343 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  343 
Michèle Rivasi 
v mene skupiny Verts/ALE 
 
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 31 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Odchylne od článkov 25 a 28 príslušné 
orgány členských štátov môžu zamietnuť 
vzájomné uznanie vnútroštátnych povolení 
udelených na typy výrobkov 15, 17 a 23 
prílohy V za predpokladu, že takéto 
zamietnutie možno odôvodniť na základe 
ochrany zdravia ľudí, zvierat alebo rastlín, 
ochrany národného bohatstva, ktoré má 
umeleckú, historickú alebo archeologickú 
hodnotu alebo ochrany priemyselného a 
obchodného vlastníctva. Príslušné orgány 
členských štátov sa bezodkladne vzájomne 
informujú a informujú aj Komisiu o 
každom rozhodnutí prijatom v tejto 
súvislosti a uvádzajú jeho dôvody. 

Odchylne od článkov 25 až 29 príslušné 
orgány členských štátov môžu zamietnuť 
vzájomné uznanie vnútroštátnych 
autorizácií udelených na biocídne výrobky 
obsahujúce účinné látky uvedené v 
článkoch 5 a 9 a na typy výrobkov 15, 17 
a 23 prílohy V za predpokladu, že takéto 
zamietnutie možno odôvodniť ochranou 
zdravia ľudí, najmä zraniteľných skupín, 
ochranou zdravia zvierat alebo rastlín, 
ochranou životného prostredia, národného 
bohatstva, ktoré má umeleckú, historickú 
alebo archeologickú hodnotu alebo 
ochranou priemyselného a obchodného 
vlastníctva. Príslušné orgány členských 
štátov sa bezodkladne vzájomne informujú 
a informujú aj Komisiu o každom 
rozhodnutí prijatom v tejto súvislosti 
a uvádzajú jeho dôvody. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Oprava PDN 151.  

Členské štáty by mali mať možnosť zamietnuť vzájomné uznanie biocídnych výrobkov, ktoré 
obsahujú látky, ktoré patria do kritérií vylúčenia a látok, ktoré sa majú nahradiť. 
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15.9.2010 A7-0239/344 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  344 
Michèle Rivasi 
v mene skupiny Verts/ALE 
 
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 47 – odsek 2 – písmeno a 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

a) názvy všetkých účinných látok, ktoré sa 
použili na ošetrenie výrobku alebo 
materiálov alebo ktoré sú súčasťou 
výrobkov alebo materiálov;  

a) slová „ošetrené biocídmi“, po ktorých 
nasledujú názvy všetkých účinných látok, 
pokiaľ možno použitím spoločnej 
nomenklatúry (napr. INCI), ktoré sa 
použili na ošetrenie výrobku alebo 
materiálov alebo ktoré sú súčasťou 
výrobkov alebo materiálov, s výnimkou 
prípadov, ak už v rámci sektorovo 
špecifických právnych predpisoch existujú 
aspoň rovnocenné požiadavky 
označovania; po názvoch všetkých 
nanomateriálov nasleduje slovo „nano“ v 
zátvorkách; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Keďže užívatelia nemusia nevyhnutne poznať názvy biocídnych výrobkov, malo by byť pred 
vymenúvaním názvov účinných látok na označení jasne uvedené, že výrobky boli ošetrené 
biocídmi. Označiť by sa mali všetky výrobky ošetrené biocídmi, s výnimkou prípadov, ak už 
v iných právnych predpisoch existujú aspoň rovnocenné požiadavky označovania. 
Nanomateriály by sa mali označovať samostatne, ako sa už schválilo v prípade kozmetických 
výrobkov. 
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15.9.2010 A7-0239/345 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  345 
Michèle Rivasi 
v mene skupiny Verts/ALE 
 
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 70 – odsek 2 – písmeno a 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

a) pre malé a stredné podniky sa stanovuje 
znížený poplatok v zmysle odporúčania 
2003/361/ES o vymedzení mikropodnikov, 
malých a stredných podnikov; 

a) pre malé a stredné podniky sa stanovujú 
znížené poplatky v zmysle odporúčania 
2003/361/ES o vymedzení mikropodnikov, 
malých a stredných podnikov; najmä 
mikropodniky a malé podniky by mali 
mať výrazné zníženie ročných poplatkov; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Kompromisný PDN, ktorým sa nahrádza PDN 224.  

Ročný poplatok by sa mal zachovať, aby sa zabezpečilo dostatočné financovanie agentúry 
ECHA, ktorá musí poskytovať nepretržitú prácu v oblasti biocídov. Táto práca sa musí 
vykonávať bez ohľadu na veľkosť žiadateľa. Je to o to dôležitejšie, ak sa má rozsah ústrednej 
autorizácie, a teda zdrojov potrebných pre agentúru ECHA značne zvýšiť. V záujme 
zohľadnenia osobitnej situácie mikropodnikov a malých podnikov by sa však malo pre ne 
explicitne stanoviť zníženie ročného poplatku. 
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15.9.2010 A7-0239/346 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  346 
Michèle Rivasi 
v mene skupiny Verts/ALE 
 
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 II – bod 4 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

4. Testy predložené na účely povoľovania 
sa vykonávajú podľa metód opísaných 
v nariadení Rady (ES) č. 440/2008. Ak 
však metóda nie je primeraná alebo 
opísaná, použijú sa iné, podľa možností 
medzinárodne uznané metódy, ktoré sa 
musia odôvodniť v žiadosti. 

4. Testy predložené na účely autorizácie sa 
vykonávajú podľa metód opísaných 
v nariadení Rady (ES) č. 440/2008. Metódy 
uvedené v prílohe I nezahŕňajú 
nanomateriály, pokiaľ to nie je výslovne 
uvedené. Ak však metóda nie je primeraná 
alebo opísaná, použijú sa iné vedecky 
uspokojivé metódy, ktorých platnosť sa 
musí odôvodniť v žiadosti. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Analogický PDN k PDN 293. Nanomateriály sa používajú z dôvodu ich odlišných alebo 
vylepšených vlastností v porovnaní s látkami v masívnej forme. Vzhľadom na svoju 
miniatúrnu veľkosť a výsledné zväčšenie relatívnej povrchovej plochy môžu predstavovať 
nové riziká. Príslušný vedecký výbor Komisie dospel k záveru, že znalosti o metodike 
odhadovania expozície a odhaľovania rizík treba v prípade nanomateriálov ďalej rozvíjať a 
overovať. Nemôžeme predpokladať, že existujúce metódy pre chemické látky v masívnej forme 
poskytujú želané údaje, pokiaľ nie sú presne stanovené. 
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15.9.2010 A7-0239/347 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  347 
Michèle Rivasi 
v mene skupiny Verts/ALE 
 
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 II – bod 1 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 1. Dokumentácia o účinných látkach 
obsahuje informácie potrebné na 
stanovenie, ak je to relevantné, prípustného 
denného príjmu (Acceptable Daily Intake, 
ADI), prijateľnej hladiny expozície 
používateľa (Acceptable Operator 
Exposure Level, AOEL), predpokladanej 
environmentálnej koncentrácie (Predicted 
Environmental Concentration, PEC) 
a predpokladanej koncentrácie bez účinku 
(Predicted No-Effect Concentration, 
PNEC).  

1. Dokumentácia o účinných látkach 
obsahuje informácie potrebné na 
stanovenie, ak je to relevantné, prípustného 
denného príjmu (Acceptable Daily Intake, 
ADI), prijateľnej hladiny expozície 
používateľa (Acceptable Operator 
Exposure Level, AOEL), predpokladanej 
environmentálnej koncentrácie (Predicted 
Environmental Concentration, PEC) 
a predpokladanej koncentrácie bez účinku 
(Predicted No-Effect Concentration, 
PNEC).  

Dokumentácia k stupňu I obsahuje všetky 
informácie potrebné na určenie vlastností 
a rizík aktívnych látok počas ich životného 
cyklu, najmä podľa článkov 5, 9 a 17 
tohto nariadenia. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Požiadavky na údaje musia byť také, aby sa poskytli dostatočné informácie na umožnenie 
riadneho určenia rizík aktívnych látok. 
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15.9.2010 A7-0239/348 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  348 
Michèle Rivasi 
v mene skupiny Verts/ALE 
 
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 IV – úvod 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Žiadateľ môže podľa všeobecných 
pravidiel ustanovených v tejto prílohe 
navrhnúť prispôsobenie požiadaviek na 
údaje, ktoré sú ustanovené v prílohách II a 
III. Dôvody takýchto prispôsobení 
požiadaviek na údaje sa musia jasne uviesť 
v príslušných častiach dokumentácie 
týkajúcich sa špecifického(-ých) pravidla(-
iel) tejto prílohy. 

Žiadateľ môže podľa všeobecných 
pravidiel ustanovených v tejto prílohe 
navrhnúť prispôsobenie požiadaviek na 
údaje, ktoré sú ustanovené v prílohách II a 
III. Dôvody takýchto prispôsobení 
požiadaviek na údaje sa musia jasne uviesť 
v príslušných častiach dokumentácie 
týkajúcich sa špecifického(-ých) pravidla(-
iel) tejto prílohy a príslušný orgán ich 
musí schváliť.  

Or. en 

Odôvodnenie 

Prispôsobenia požiadaviek na údaje navrhované žiadateľom musí potvrdiť príslušný orgán.  
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15.9.2010 A7-0239/349 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  349 
 
v mene Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa 
 
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 28 – odsek 9 – pododsek 2a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 Toto rozhodnutie prijme do troch 
mesiacov od prijatia oznámenia príslušný 
orgán uvedený v prvom pododseku. Ak 
Komisia žiada o stanovisko agentúry 
v zmysle článku 30, trojmesačné obdobie 
sa pozastavuje až do predloženia 
stanoviska agentúry. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Legislatívny text by mal jasne špecifikovať čas potrebný na postup, ktorý môže efektívne 
urovnať spory súvisiace so vzájomným uznávaním paralelných vnútroštátnych autorizácií . 
Tri mesiace sú pre Komisiu primeraná lehota na to, aby rozhodla a uviedla dôvody 
zamietnutia autorizácií alebo ich uznania s obmedzeniami. 
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15.9.2010 A7-0239/350 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  350 
 
v mene Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa 
 
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 54 – odsek 4 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

4. Komisia do 1. januára 2023 vypracuje 
správu o vykonávaní tohto nariadenia, a 
najmä o fungovaní postupu udeľovania 
povolení Spoločenstva a ich vzájomného 
uznávania. Komisia predloží správu 
Európskemu parlamentu a Rade. 

4. Komisia do 1. januára 2019 a následne 
každé tri roky vypracuje správu 
o vykonávaní tohto nariadenia, a najmä 
o fungovaní postupu udeľovania 
autorizácií Spoločenstva a ich vzájomného 
uznávania. Komisia predloží túto správu 
Európskemu parlamentu a Rade. 

 Na základe tejto správy Komisia zhodnotí, 
či je žiaduce navrhnúť zmeny a doplnenia 
tohto nariadenia.  

Or. en 

Odôvodnenie 

Správa Komisie by mala byť základom pre postup revízie, s cieľom čo najlepšie napraviť 
hlavné identifikované problémy.  

 
 


