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15.9.2010 A7-0239/351 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  351 
Sabine Wils 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
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 3 – odsek 1 – písmeno ua (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (ua) „opatrenia na zníženie rizika” 

znamenajú 

 

 

opatrenia, ktoré minimalizujú možné 

riziká vyplývajúce z používania účinných 

látok alebo výrobkov pre ľudí, necieľové 

zvieratá a životné prostredie. Takéto 

opatrenia zahŕňajú najmä preventívne 

opatrenia na znižovanie rizika, 

monitorovanie, maximálne hodnoty 

rezíduí a ustanovenia na obmedzenie 

používania vysoko nebezpečných výrobkov 

len schválenými odbornými používateľmi; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Objasnenie. Opatrenia na znižovanie rizík prispievajú k primeranému znižovaniu rizík 

vyplývajúcich z používania biocídov s cieľom chrániť zdravie ľudí a zvierat a životné 

prostredie. 
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15.9.2010 A7-0239/352 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  352 
Sabine Wils 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
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 3 – odsek 1 – písmeno ub (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 ub)„bežné podmienky používania” 

znamenajú 

 predvídateľné používanie účinnej látky 

alebo výrobku počas celého ich životného 

cyklu vrátane zneškodňovania, pričom sa 

zohľadnia reálne situácie v najhorších 

prípadoch, ako sú nesprávne používanie 

alebo nehody. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Je nevyhnutné zabezpečiť, aby sa zvážil celý životný cyklus biocídu vrátane zneškodňovania. 
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15.9.2010 A7-0239/353 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  353 
Sabine Wils 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
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 21 – odsek 4 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

4. Odchylne od odseku 1 sa biocídny 

výrobok obsahujúci účinnú látku, ktorá sa 

má nahradiť, povoľuje bez 

porovnávacieho hodnotenia v prípadoch, 

keď je potrebné najskôr získať skúsenosti 

používaním tohto výrobku v praxi. 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Ak je látka klasifikovaná ako látka, ktorá sa má nahradiť, preukázalo sa, že v súvislosti s ňou 

existujú zdravotné a environmentálne riziká. Výrobky s látkami, ktoré sa majú nahradiť, by 

preto pred každým uvedením na trh mali prejsť porovnávacím posúdením. 
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15.9.2010 A7-0239/354 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  354 
Sabine Wils 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
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 – úvodná časť 
 

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 musia vychádzať z 

dostatočných vedeckých dôvodov 
a príslušný orgán ich musí schváliť. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Príloha IV nepostačuje na to, aby sa zabezpečil dostatočný zber informácií v súlade s týmto 

nariadením. 
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15.9.2010 A7-0239/355 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  355 
Sabine Wils 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
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 

ročné poplatky mikropodnikov a malých 

podnikov sa výrazne znižujú; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Ročný poplatok by sa mal zachovať, aby sa zabezpečilo dostatočné financovanie agentúry 

ECHA, ktorá musí nepretržite vykonávať 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. 

 
 


