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15.9.2010 A7-0239/356 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  356 
Christa Klaß 
v mene poslaneckého klubu PPE 

 

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 16 – odsek 1 – písmeno da (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 da) pri použití nanomateriálov 
v biocídnych výrobkoch sa riziko pre 
životné prostredie a zdravie hodnotilo 
osobitne v rámci celkového hodnotenia 
rizika.  

Or. en 

Odôvodnenie 

Nanomateriály majú iné vlastnosti než tie isté látky, ktoré nie sú vo forme nano. Riziko 
biocídov obsahujúcich nanomateriály sa preto musí preskúmať oddelene. 
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15.9.2010 A7-0239/357 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  357 
Christa Klaß 
v mene poslaneckého klubu PPE 

 

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 46 – odseky 1 až 3 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

1. Odchylne od článku 15 experiment alebo 

test na účely výskumu alebo vývoja, ktorý 

zahŕňa umiestnenie na trh nepovoleného 
biocídneho výrobku alebo účinnej látky 

určenej výhradne na použitie v biocídnom 

výrobku, sa môže uskutočniť v prípade 

vedeckého výskumu a vývoja alebo v 

prípade technologicky orientovaného 

výskumu a vývoja a v podmienkach 

ustanovených v druhom a treťom 

pododseku. 

1. Odchylne od článku 15 experiment alebo 

test na účely výskumu alebo vývoja, ktorý 

zahŕňa uvedenie na trh neautorizovaného 
biocídneho výrobku alebo účinnej látky 

určenej výhradne na použitie v biocídnom 

výrobku, sa môže uskutočniť v prípade 

vedeckého výskumu a vývoja alebo v 

prípade technologicky orientovaného 

výskumu a vývoja a v podmienkach 

ustanovených v druhom a treťom 

pododseku. 

V prípade vedeckého výskumu a vývoja 

subjekt, ktorý zamýšľa vykonať 

experiment alebo test, informuje o tom 

pred začatím príslušný orgán.  Tento 

subjekt vypracováva a vedie písomné 

záznamy, v ktorých podrobne uvádza 

identitu biocídneho výrobku alebo účinnej 

látky, údaje o označovaní, dodané 
množstvá a mená/názvy a adresy tých 
subjektov, ktoré dostali biocídny výrobok 
alebo účinnú látku, a zhromažďuje 

dokumentáciu obsahujúcu všetky dostupné 

údaje o možných účinkoch na zdravie ľudí 

alebo zvierat alebo o vplyve na životné 

prostredie. Zúčastnené subjekty na 
požiadanie sprístupňujú tieto informácie 
príslušnému orgánu. 

V prípade vedeckého výskumu a vývoja 

subjekt, ktorý zamýšľa vykonať 

experiment alebo test, informuje o tom 

pred začatím príslušný orgán za 
predpokladu, že množstvá účinných látok 
alebo biocídnych výrobkov, ktoré sa môžu 
počas experimentu alebo testu uvoľniť, 
neprekročia jednu tonu za rok. Tento 
subjekt vypracováva a vedie písomné 

záznamy, v ktorých podrobne uvádza 

identitu biocídneho výrobku alebo účinnej 

látky, údaje o označovaní a dodané 
množstvá, a zhromažďuje dokumentáciu 

obsahujúcu všetky dostupné údaje o 

možných účinkoch na zdravie ľudí alebo 

zvierat alebo o vplyve na životné 

prostredie. Zúčastnené subjekty tieto 
informácie na požiadanie sprístupnia 
príslušnému orgánu. 
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V prípade technologicky orientovaného 

výskumu a vývoja subjekt, ktorý zamýšľa 

vykonať experiment alebo test, oznamuje 

pred umiestnením biocídneho výrobku 

alebo účinnej látky na trh informácie 

požadované v druhom pododseku 

príslušnému orgánu členského štátu, v 

ktorom dochádza k umiestneniu na trh. 

V prípade technologicky orientovaného 

výskumu a vývoja subjekt, ktorý zamýšľa 

vykonať experiment alebo test, oznamuje 

pred umiestnením biocídneho výrobku 

alebo účinnej látky na trh informácie 

požadované v druhom pododseku 

príslušnému orgánu členského štátu, v 

ktorom dochádza k uvedeniu na trh. 

2. Nepovolený biocídny výrobok alebo 
účinná látka na výhradné použitie v 

biocídnom výrobku sa neumiestňujú na trh 

na účely experimentov alebo testov, ktoré 

môžu zahŕňať alebo môžu mať za následok 

únik biocídneho výrobku do životného 
prostredia, pokiaľ príslušný orgán neposúdi 

údaje, ktoré mu predložil subjekt 

zamýšľajúci umiestniť takýto výrobok na 
trh, a pokiaľ neudelí na tento účel 
vnútroštátne povolenie, ktorým sa 

obmedzia množstvá, ktoré sa majú použiť, 
a priestory, ktoré sa majú ošetriť, a 
ktorým sa môžu uložiť ďalšie podmienky. 

Príslušný orgán bezodkladne informuje 
Komisiu a ostatné príslušné orgány o 
udelenom vnútroštátnom povolení. 

2. Neautorizovaný biocídny výrobok alebo 
účinná látka na výhradné použitie 

v biocídnom výrobku sa neuvedú na trh na 
účely experimentov alebo testov, ktoré 

môžu zahŕňať alebo môžu mať za následok 

uvoľnenie biocídneho výrobku do 
životného prostredia, pokiaľ príslušný 

orgán neposúdi údaje, ktoré mu predložil 

subjekt plánujúci uviesť takýto výrobok na 
trh, a pokiaľ nevydá na tento účel kladné 
stanovisko, ktorým sa môžu uložiť ďalšie 

podmienky. Ak príslušný orgán nevydá 
stanovisko do 30 dní od oznámenia 
informácií požadovaných v odseku 1, 
biocídny výrobok alebo účinná látka môžu 
byť uvedené na trh na účely oznámeného 
experimentu alebo testu. 

3. Ak sa akýkoľvek experiment alebo test 

uskutoční v inom členskom štáte ako v 

členskom štáte, v ktorom sa biocídny 

výrobok umiestňuje na trh, žiadateľ získava 
povolenie na experiment alebo test od 
príslušného orgánu členského štátu, na 
území ktorého sa také experimenty alebo 

testy majú vykonať. 

3. Ak sa akýkoľvek experiment alebo test 

uskutoční v inom členskom štáte ako v 

členskom štáte, v ktorom sa biocídny 

výrobok uvádza na trh, žiadateľ to oznámi 
príslušnému orgánu členského štátu, na 
území ktorého sa také experimenty alebo 

testy majú vykonať. Žiadateľ vypracuje a 
vedie písomné záznamy, v ktorých 
podrobne uvedie identitu biocídneho 
výrobku alebo účinnej látky, údaje 
o označovaní a dodané množstvá, a 
zhromažďuje dokumentáciu obsahujúcu 
všetky dostupné údaje o možných 
účinkoch na zdravie ľudí alebo zvierat 
alebo o vplyve na životné prostredie. 
Žiadateľ tieto informácie na požiadanie 
sprístupní príslušnému orgánu. 

V prípade, že navrhované experimenty 

alebo testy uvedené v odsekoch 1 a 2 môžu 

mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo 

zvierat alebo akékoľvek neprijateľné 

V prípade, že navrhované experimenty 

alebo testy uvedené v odsekoch 1 a 2 môžu 

mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo 

zvierat alebo akékoľvek neprijateľné 
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nepriaznivé účinky na životné prostredie, 

príslušný orgán dotknutého členského štátu 

ich môže zakázať alebo povoliť za 

predpokladu splnenia takých podmienok, 

ktoré považuje za potrebné, aby sa predišlo 

takým dôsledkom. Príslušný orgán 

bezodkladne informuje o takých 
opatreniach Komisiu a ostatné príslušné 

orgány. 

nepriaznivé účinky na životné prostredie, 

príslušný orgán dotknutého členského štátu 

ich môže zakázať alebo povoliť za 

predpokladu splnenia takých podmienok, 

ktoré považuje za potrebné, aby sa predišlo 

takým dôsledkom. Príslušný orgán 

o takýchto opatreniach bezodkladne 
informuje Komisiu a ostatné príslušné 

orgány. 

Or. en 
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15.9.2010 A7-0239/358 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  358 
Christa Klaß 
v mene poslaneckého klubu PPE 

 

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 16 – odsek 6b (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

  6b. S cieľom uľahčiť harmonizáciu 
autorizačných postupov v rámci celej Únie 
a znížiť administratívne zaťaženie 
spoločností a príslušných orgánov 
Komisia prijme prostredníctvom 
delegovaných aktov v súlade s článkom 
71a a podľa podmienok stanovených 
v článkoch 71b a 71c opatrenia, v ktorých 
spresní podmienky, kritériá a postupy 
upravujúce autorizáciu a uvádzanie na 
trh výrobkov rovnakého druhu určených 
na rovnaké použitie pod rôznymi 
obchodnými názvami od rôznych 
výrobcov. Kritériá a postupy týkajúce sa 
týchto opatrení sa zakladajú na týchto 
zásadách, pričom sa na ne neobmedzujú: 

 a) pri už autorizovaných výrobkoch sa 
nevykonáva žiadne ďalšie hodnotenie; 

 b) rozhodnutia o autorizácii sa prijímajú 
v krátkom časovom rozmedzí; 

 c) poplatky za autorizáciu sú nízke 
vzhľadom na úmerne nízke množstvo 
požadovanej administratívnej práce. 

Or. en 

Odôvodnenie 

V niektorých členských štátoch EÚ je v súčasnosti bežné, že uvádzanie na trh výrobkov 
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rovnakého druhu určených na rovnaké použitie pod rôznymi obchodnými názvami od rôznych 
výrobcov sa povoľuje a uľahčuje pomocou systému rôznych druhov autorizácií. Keďže 
duplikátne autorizácie a dodatočné autorizácie sú čisto administratívnou záležitosťou, nie je 
potrebné opätovne posudzovať ich vplyv na ľudské zdravie alebo životné prostredie. 

 

 


