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NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 736/2013
ze dne 17. května 2013,
kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, pokud jde o trvání
pracovního programu přezkumu stávajících biocidních účinných látek
(Text s významem pro EHP)

se postoje Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu
a Rady o uvádění biocidních přípravků na trh a jejich
používání (3), bude přezkum všech stávajících účinných
látek používaných v biocidních přípravcích dokončen
nejdříve k 31. prosinci 2024.

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních
přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 89 odst.
1 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

(4)

Je proto vhodné pracovní program do uvedeného data
prodloužit,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Nařízení (EU) č. 528/2012 stanoví, že se pokračuje
v provádění pracovního programu systematického
přezkumu všech stávajících účinných látek používaných
v biocidních přípravcích, který byl zahájen v souladu s čl.
16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady
98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních
přípravků na trh (2).

(2)

V čl. 89 odst. 1 prvním pododstavci nařízení (EU)
č. 528/2012 se stanoví, že pracovní program má být
dokončen do 14. května 2014.

(3)

Podle posledních odhadů Komise, jež byly uvedeny ve
sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 294
odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkajícím

Článek 1
V čl. 89 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 se první pododstavec
nahrazuje tímto:
„1.
Komise pokračuje v provádění pracovního programu
systematického přezkumu všech stávajících účinných látek,
jejž zahájila v souladu s čl. 16 odst. 2 směrnice 98/8/ES,
s cílem dokončit jej do 31. prosince 2024. Za tímto účelem
je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravo
moci v souladu s článkem 83, pokud jde o provádění pracov
ního programu a bližší stanovení souvisejících práv a povin
ností příslušných orgánů a účastníků programu.“
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. května 2013.
Za Komisi
José Manuel BARROSO

předseda
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