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NAŘÍZENÍ
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1720
ze dne 14. září 2015
o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení
(Γαλανό Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής (Galano Metaggitsiou Chalkidikis) (CHOP))
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti
zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Žádost o zápis názvu „Γαλανό Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής“ (Galano Metaggitsiou Chalkidikis) předložená Řeckem
byla v souladu s čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1151/2012 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (2).

(2)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být název
„Γαλανό Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής“ (Galano Metaggitsiou Chalkidikis) zapsán do rejstříku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Název „Γαλανό Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής“ (Galano Metaggitsiou Chalkidikis) (CHOP) se zapisuje do rejstříku.
Název uvedený v prvním pododstavci označuje produkt třídy 1.5 Oleje a tuky (máslo, margarín, olej atd.) podle
přílohy XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 668/2014 (3).

Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
(1) Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.
(2) Úř. věst. C 143, 30.4.2015, s. 23.
(3) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 36).
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Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 14. září 2015.
Za Komisi,
jménem předsedy,
Phil HOGAN

člen Komise

29.9.2015
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PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1721
ze dne 22. září 2015
o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře
a o společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení (EHS) č. 2658/87, je nutné
přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se
používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena
nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na
uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze
zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto
nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 12 odst. 6
nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (2). Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN
uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2
Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány
podle ustanovení čl. 12 odst. 6 nařízení (EHS) č. 2913/92 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení
v platnost.

Článek 3
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
(1) Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.
(2) Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1).
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Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 22. září 2015.
Za Komisi,
jménem předsedy,
Heinz ZOUREK

generální ředitel pro daně a celní unii

PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení (kód
KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Celí mlži (Meretrix meretrix, Meretrix lyrata) v krunýři,
tepelně zpracovaní, následně zmražení, balení v hu
stě naplněných síťkách a předkládaní v 10 kg bale
ních.

1605 56 00

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1
a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na
znění kódů KN 1605 a 1605 56 00.

Při tepelném zpracování jsou mlži ponořeni do
vody o teplotě od 98 °C do 100 °C po dobu
nejméně 7 minut. Během této doby dosáhne te
plota uvnitř krunýře po dobu 90 vteřin mini
málně 90 °C.
Výrobek není vhodný k přímému požívání.

Jednoduché spaření (blanšírování), spočívající
v lehkém tepelném působení, které nemá za násle
dek uvaření jako takové, nevylučuje zařazení do
kapitoly 3 (viz také vysvětlivky ke kombinované
nomenklatuře ke kapitole 3, všeobecné vysvě
tlivky, bod 2). Nicméně mlže, kteří prošli tepel
ným zpracováním, při němž teplota uvnitř kru
nýře po dobu 90 vteřin dosáhla nejméně 90 °C,
nelze považovat za blanšírované, ale je nutné je
považovat za mlže vařené.
Výrobek je tedy nutné zařadit do kódu KN
1605 56 00 jako upravené mlže.
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PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1722
ze dne 22. září 2015
o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře
a o společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení (EHS) č. 2658/87, je nutné
přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se
používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena
nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na
uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze
zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto
nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 12 odst. 6
nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (2). Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN
uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány
podle ustanovení čl. 12 odst. 6 nařízení (EHS) č. 2913/92 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení
v platnost.
(1) Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.
(2) Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1).
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Článek 3
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 22. září 2015.
Za Komisi,
jménem předsedy,
Heinz ZOUREK

generální ředitel pro daně a celní unii

PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení (kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Výrobek ve formě krému, v balení pro drobný
prodej v plastové nádobce o obsahu 227 g.

3307 90 00

Zařazení se zakládá na všeobecných pravi
dlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomen
klatury, poznámce 3 ke kapitole 33 a na znění
kódů KN 3307 a 3307 90 00.

Výrobek sestává z vody, esteru mastných kyse
lin, dimetikonu, rostlinného oleje, emulgátoru,
glycerinu, aroma, konzervantů, zahušťovadla
a barviva.
Balení výrobku nelze považovat za balení
určené pro drobný prodej přípravků pro péči
o pokožku, neboť výrobek je určen hlavně pro
smyslné masáže a stimulace.

Výrobek nelze považovat za přípravek pro
péči o pokožku zařazený do kódu KN 3304,
protože není upraven v balení pro drobný
prodej pro péči o pokožku (viz rovněž vysvě
tlivky k harmonizovanému systému (HS) k čí
slu 3304, část A), bod 3)).
Výrobek je vhodný pro použití jako jiný kos
metický přípravek a je upraven v balení pro
drobný prodej se zřetelem k tomuto použití
(viz poznámka 3 ke kapitole 33 a rovněž vy
světlivky k HS ke kapitole 33, všeobecné vy
světlivky, čtvrtý odstavec, písm. a)).
Výrobek je tedy nutné zařadit do kódu
KN 3307 90 00 jako ostatní kosmetické pří
pravky.
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PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1723
ze dne 22. září 2015
o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře
a o společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení (EHS) č. 2658/87, je nutné
přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se
používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena
nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na
uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze
zařazeno do kódů KN uvedených ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto
nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 12 odst. 6
nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (2). Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódů KN
uvedených ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány
podle ustanovení čl. 12 odst. 6 nařízení (EHS) č. 2913/92 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení
v platnost.
(1) Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.
(2) Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1).
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Článek 3
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 22. září 2015.
Za Komisi,
jménem předsedy,
Heinz ZOUREK

generální ředitel pro daně a celní unii
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PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení (kód
KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

1. Výrobek stechiometrického složení
sestávající z hlinitanu hořečnatého
(oxid hořečnato-hlinitý) s krystalic
kou strukturou spinelu, chemicky
definovaný výrobek ve formě ne
pravidelných granulí, kusů či prá
šku. Výrobek obsahuje přibli
žně 28 % hmotnostních hořčíku
(vyjádřeno jako oxid hořečnatý)
a přibližně 72 % hmotnostních hli
níku (vyjádřeno jako oxid hlinitý).

2841 90 85

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro vý
klad kombinované nomenklatury, na poznámce 1 ke kapi
tole 28 a na znění kódů KN 2841, 2841 90 a 2841 90 85.
Výrobek se získává chemickou reakcí, k níž dochází při ta
vení surovin v rotační peci. Jedná se o stechiometrickou slou
čeninu (chemicky definovanou), v níž lze počet atomů za
stoupených prvků vyjádřit jako poměr malých celých čísel.
Nejedná se ani o surový nerostný produkt, ani o rudu kovů,
a proto výrobek nelze zařadit do kapitol 25 nebo 26.

Výrobek se používá při výrobě žá
ruvzdorných cihel a dlaždic použí
vaných v ocelářském průmyslu.

Výrobky ve formě nepravidelných granulí, kusů nebo prášku
jsou suroviny pro výrobu výrobků čísla 6815. Zařazení do čí
sla 6815 je však vyloučeno, protože se nejedná ani o dokon
čené výrobky, ani o polotovary.

Výrobek se získává chemickou
reakcí oxidu hořečnatého s oxidem
hlinitým, k níž dochází při tavení
v rotační peci.

Vzhledem k jeho stechiometrickému složení výrobek splňuje
požadavky poznámky 1 a) ke kapitole 28, v níž se stanoví,
že do této kapitoly patří pouze chemicky definované slouče
niny (tj. mající stechiometrické složení).
Jako chemicky definovaný výrobek se spinel zařadí jako anor
ganická chemikálie kapitoly 28 podle jeho chemického slo
žení.
Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 2841 90 85 jako
ostatní soli oxokovových nebo peroxokovových kyselin.

2. Výrobek nestechiometrického slo
žení s obsahem přibližně 20–35 %
hmotnostních hořčíku (vyjádřeno
jako
oxid
hořečnatý)
a
přibližně 58–78 % hmotnostních
hliníku (vyjádřeno jako oxid hli
nitý). Výrobek má krystalickou
strukturu spinelu ve formě nepravi
delných granulí, kusů nebo prášku.
Výrobek se používá při výrobě žá
ruvzdorných cihel a dlaždic použí
vaných v ocelářském průmyslu.
Výrobek se získává chemickou
reakcí oxidu hořečnatého s oxidem
hlinitým, k níž dochází při tavení
v rotační peci.

3824 90 96

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro vý
klad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 3824,
3824 90 a 3824 90 96.
Výrobek je výsledkem chemické reakce, k níž dochází při ta
vení surovin v rotační peci. Nejedná se ani o surový nerostný
produkt, ani o rudu kovů, a proto výrobek nelze zařadit do
kapitol 25 nebo 26.
Vzhledem k jeho nestechiometrickému složení výrobek ne
splňuje požadavky poznámky 1 a) ke kapitole 28, v níž se
stanoví, že do této kapitoly patří pouze chemicky definované
sloučeniny (tj. mající stechiometrické složení), a jeho zařazení
do kapitoly 28 je proto vyloučeno.
Výrobky ve formě nepravidelných granulí, kusů nebo prášku
jsou suroviny pro výrobu výrobků čísla 6815. Do čísla 6815
se však nezařadí, protože se nejedná ani o dokončené vý
robky, ani o polotovary.
Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 3824 90 96 jako
ostatní chemické výrobky a přípravky chemického průmyslu
nebo příbuzných průmyslových odvětví, jinde neuvedené ani
nezahrnuté.
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Popis zboží

Zařazení (kód
KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

3. Výrobek nazvaný „tavená magnézie
s obsahem chromu“ ve formě ne
pravidelných
šedých
granulí,
zlomků nebo prášku různé velikosti
zrn, s nestechiometrickým slože
ním z oxidu hořečnatého a oxidu
chromitého. Výrobek má krystalic
kou strukturu spinelu a používá se
při výrobě žáruvzdorných cihel
a dlaždic používaných v ocelářském
průmyslu.

3824 90 96

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro vý
klad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 3824,
3824 90 a 3824 90 96.

Výrobek se získává tavením oxidu
hořečnatého a chromové rudy v ob
loukové peci.

Výrobek se získává chemickou reakcí, k níž dochází při ta
vení surovin v obloukové peci. Nejedná se ani o surový ne
rostný produkt, ani o rudu kovů, a proto výrobek nelze zařa
dit do kapitol 25 nebo 26.
Vzhledem k jeho nestechiometrickému složení výrobek ne
splňuje požadavky poznámky 1 a) ke kapitole 28, v níž se
stanoví, že do této kapitoly patří pouze chemicky definované
sloučeniny (tj. mající stechiometrické složení), a jeho zařazení
do kapitoly 28 je proto vyloučeno.
Výrobky ve formě nepravidelných granulí, kusů nebo prášku
jsou suroviny pro výrobu výrobků čísla 6815. Do čísla 6815
se však nezařadí, protože se nejedná ani o dokončené vý
robky, ani o polotovary.
Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 3824 90 96 jako
ostatní chemické výrobky a přípravky chemického průmyslu
nebo příbuzných průmyslových odvětví, jinde neuvedené ani
nezahrnuté.
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PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1724
ze dne 23. září 2015
o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení
(Silter (CHOP))
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti
zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Žádost o zápis názvu „Silter“ předložená Itálií byla v souladu s čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1151/2012
zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (2).

(2)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být název
„Silter“ zapsán do rejstříku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Název „Silter“ (CHOP) se zapisuje do rejstříku.
Název uvedený v prvním pododstavci označuje produkt třídy 1.3 Sýry podle přílohy XI prováděcího nařízení Komise
(EU) č. 668/2014 (3).
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 23. září 2015.
Za Komisi,
jménem předsedy,
Phil HOGAN

člen Komise

(1) Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.
(2) Úř. věst. C 142, 29.4.2015, s. 29.
(3) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 36).
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NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1725
ze dne 28. září 2015,
kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 231/2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské
přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1333/2008, pokud jde o specifikace pro ethyl-lauroyl-argininát (E 243)
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských
přídatných látkách (1), a zejména na článek 14 uvedeného nařízení,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví
jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata (2),
a zejména na čl. 7 odst. 5 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Nařízení Komise (EU) č. 231/2012 (3) stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II
a III nařízení (ES) č. 1333/2008.

(2)

Tyto specifikace mohou být v souladu s jednotným postupem uvedeným v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES)
č. 1331/2008 aktualizovány, a to buď z podnětu Komise, nebo na základě podání žádosti.

(3)

Dne 17. listopadu 2014 byla podána žádost o změnu specifikací týkajících se potravinářské přídatné látky
ethyl-lauroyl-argininát (E 243). Žádost byla zpřístupněna členským státům na základě článku 4 nařízení (ES)
č. 1331/2008.

(4)

Ve stávající specifikaci je definováno, že ethyl-lauroyl-argininát se synteticky získává esterifikací argininu
s ethanolem a vzniklý ester se poté nechá reagovat s lauroyl-chloridem. Výsledný ethyl-lauroyl-argininát má
formu hydrochloridové soli; ta se filtruje a suší.

(5)

Žadatel prokázal, že stávající definice je příliš široká a že by měla zohledňovat informace týkající se teploty a pH,
které byly zahrnuty v původní žádosti a které jsou důležité pro dosažení stejného profilu, jaký posuzoval
Evropský úřad pro bezpečnost potravin ve svém stanovisku k bezpečnosti používání ethyl-lauroyl-argininátu jako
konzervantu v potravinách (4).

(6)

Nařízení (EU) č. 231/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny
a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Příloha nařízení (EU) č. 231/2012 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
(1) Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16.
(2) Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1.
(3) Nařízení Komise (EU) č. 231/2012 ze dne 9. března 2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené
v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (Úř. věst. L 83, 22.3.2012, s. 1).
(4) The EFSA Journal (2007) 511, s. 1–27.
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Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 28. září 2015.
Za Komisi
předseda
Jean-Claude JUNCKER

PŘÍLOHA

V příloze nařízení (EU) č. 231/2012 se v položce pro E 243 ethyl-lauroyl-argininát definice nahrazuje tímto:
„Definice

Ethyl-lauroyl-argininát se synteticky získává esterifikací argininu s ethanolem; vzniklý
ester se poté nechá reagovat s lauroyl-chloridem ve vodném prostředí při řízené te
plotě mezi 10 a 15 °C a při hodnotě pH mezi 6,7 a 6,9. Výsledný ethyl-lauroyl-argini
nát má formu hydrochloridové soli; ta se filtruje a suší.“
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PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1726
ze dne 28. září 2015,
kterým se schvaluje 2-methylisothiazol-3(2H)-on jako stávající účinná látka pro použití
v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 13
(Text s významem pro EHP)
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 třetí pododstavec uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 (2) stanoví seznam stávajících účinných látek, které
mají být zhodnoceny vzhledem k možnému schválení pro použití v biocidních přípravcích nebo zařazení do
přílohy I nařízení (EU) č. 528/2012.

(2)

Tento seznam zahrnuje 2-methylisothiazol-3(2H)-on.

(3)

2-methylisothiazol-3(2H)-on byl v souladu s čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES (3)
hodnocen pro použití v typu přípravku 13, konzervačních přípravcích pro kapaliny používané při obrábění kovů,
vymezený v příloze V uvedené směrnice, což odpovídá typu přípravku 13, jak je vymezen v příloze V nařízení
(EU) č. 528/2012.

(4)

Slovinsko, které bylo jmenováno hodnotícím příslušným orgánem, předložilo Komisi dne 11. dubna 2012
hodnotící zprávu a doporučení v souladu s čl. 14 odst. 4 a 6 nařízení Komise (ES) č. 1451/2007 (4).

(5)

Výbor pro biocidní přípravky vydal dne 2. října 2014 v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení v přenesené
pravomoci (EU) č. 1062/2014 stanovisko Evropské agentury pro chemické látky a zohlednil v něm závěry,
k nimž dospěl hodnotící příslušný orgán.

(6)

Podle tohoto stanoviska lze očekávat, že biocidní přípravky obsahující 2-methylisothiazol-3(2H)-on a používané
pro typ přípravku 13 budou splňovat požadavky stanovené v článku 5 směrnice 98/8/ES, budou-li splněny určité
podmínky pro jeho použití.

(7)

Je proto vhodné schválit 2-methylisothiazol-3(2H)-on pro použití v biocidních přípravcích pro typ přípravku 13
s výhradou dodržování zvláštních podmínek.

(8)

Jelikož 2-methylisothiazol-3(2H)-on splňuje kritéria pro zařazení mezi látky senzibilizující kůži podkategorie 1 A,
vymezené v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (5), měly by být ošetřené
předměty, jež byly ošetřeny 2-methylisothiazol-3(2H)-onem nebo jej obsahují, vhodně označeny při uvedení na
trh.

(1) Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.
(2) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 ze dne 4. srpna 2014 týkající se pracovního programu systematického
přezkoumání všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Úř. věst. L 294, 10.10.2014, s. 1).
(3) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 123,
24.4.1998, s. 1).
(4) Nařízení Komise (ES) č. 1451/2007 ze dne 4. prosince 2007 o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2
směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 325, 11.12.2007, s. 3).
(5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí,
o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).
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(9)

Před schválením účinné látky by měla být poskytnuta přiměřená lhůta, která zúčastněným stranám umožní
přijmout přípravná opatření pro splnění nových požadavků.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
2-methylisothiazol-3(2H)-on se schvaluje jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ
přípravku 13, s výhradou požadavků a podmínek stanovených v příloze.
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 28. září 2015.
Za Komisi
předseda
Jean-Claude JUNCKER
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Obecný název

Název podle IUPAC:
2-methylisothiazol-3
(2H)-on

Minimální
stupeň čistoty
účinné látky (1)

95 % hmot
nostních

Datum
schválení

Datum skončení
platnosti
schválení

Typ
přípravku

1. října 2016

30. září 2026

13

Zvláštní podmínky

Při hodnocení přípravku se musí věnovat pozornost zejména expozici, rizikům
a účinnosti v souvislosti s jakýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost o po
volení, ale pro které neplatí hodnocení rizik účinné látky na úrovni Unie.

č. ES: 220-239-6

Povolení biocidních přípravků podléhají těmto podmínkám:

č. CAS: 2682-20-4

1) Pro profesionální uživatele musí být stanoveny bezpečné provozní postupy
a vhodná organizační opatření. Přípravky se používají s vhodnými osobními
ochrannými prostředky, není-li možné snížit expozici na přijatelnou úroveň
jiným způsobem.

3) S ohledem na rizika pro profesionální uživatele musí být na štítcích a v bez
pečnostních listech (jsou-li přiloženy) přípravků uvedeno, že v poloautomati
zovaných nebo automatizovaných strojích musí být použity konzervační pří
pravky pro kapaliny používané při obrábění kovů, pokud nelze prokázat, že
rizika mohou být snížena na přijatelnou úroveň jinými způsoby.
Uvedení ošetřených předmětů na trh podléhá těmto podmínkám:
Osoba odpovědná za uvedení ošetřeného předmětu, jenž byl ošetřen 2-methyli
sothiazol-3(2H)-onem nebo jej obsahuje, na trh zajistí, aby označení tohoto oše
třeného předmětu uvádělo informace uvedené v čl. 58 odst. 3 druhém pod
odstavci nařízení (EU) č. 528/2012.

Úřední věstník Evropské unie

2) S ohledem na rizika pro profesionální uživatele musí být přidávání přípravků
do kapalin používaných při obrábění kovů poloautomatizované nebo auto
matizované, pokud nelze prokázat, že rizika mohou být snížena na přijatel
nou úroveň jinými způsoby.

CS

2-methylisothia
zol-3(2H)-on

Název podle IUPAC
Identifikační čísla

(1) Čistota uvedená v tomto sloupci je minimální stupeň čistoty účinné látky, která byla použita pro hodnocení provedené v souladu s čl. 16 odst. 2 směrnice 98/8/ES. Účinná látka v přípravku uvedeném na trh
může mít čistotu stejnou nebo odlišnou, jestliže bylo prokázáno, že je technicky rovnocenná s hodnocenou účinnou látkou.

29.9.2015

29.9.2015
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L 252/17

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1727
ze dne 28. září 2015,
kterým se schvaluje 5-chlor-2-(4-chlorfenoxy)fenol jako stávající účinná látka pro použití
v biocidních přípravcích určených pro typy přípravku 1, 2 a 4
(Text s významem pro EHP)
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 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 (2) stanoví seznam stávajících účinných látek, které
mají být zhodnoceny, aby mohly být případně schváleny pro použití v biocidních přípravcích. Tento seznam
zahrnuje 5-chlor-2-(4-chlorfenoxy)fenol.

(2)

5-chlor-2-(4-chlorfenoxy)fenol byl v souladu s čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES (3)
hodnocen pro použití v typu přípravku 1, biocidní přípravky osobní hygieny, typu přípravku 2, dezinfekční
přípravky pro použití v soukromé oblasti a oblasti veřejného zdraví a jiné biocidní přípravky a typu přípravku 4,
dezinfekční přípravky pro oblast potravin a krmiv, jak jsou vymezeny v příloze V uvedené směrnice, což
odpovídá typům přípravku 1, 2 a 4 vymezeným v příloze V nařízení (EU) č. 528/2012.

(3)

Rakousko, které bylo jmenováno hodnotícím příslušným orgánem, předložilo Komisi dne 13. února 2013
hodnotící zprávy a doporučení v souladu s čl. 14 odst. 4 a 6 nařízení Komise (ES) č. 1451/2007 (4).

(4)

V souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 vypracoval výbor pro
biocidní přípravky dne 4. prosince 2014 stanoviska Evropské agentury pro chemické látky a zohlednil v nich
závěry, k nimž dospěl hodnotící příslušný orgán.

(5)

Podle těchto stanovisek lze očekávat, že biocidní přípravky obsahující látku 5-chlor-2-(4-chlorfenoxy)fenol
a používané pro typy přípravku 1, 2 a 4 budou splňovat požadavky stanovené v článku 5 směrnice 98/8/ES,
budou-li splněny určité podmínky pro její použití.

(6)

Je proto vhodné schválit 5-chlor-2-(4-chlorfenoxy)fenol pro použití v biocidních přípravcích určených pro typy
přípravku 1, 2 a 4 s výhradou dodržování určitých specifikací a podmínek.

(7)

Z uvedených stanovisek vyplývá, že 5-chlor-2-(4-chlorfenoxy)fenol splňuje kritéria pro vysoce bioakumulativní
(vB) a toxické (T) látky podle přílohy XIII nařízení (ES) Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 (5).

(1) Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.
(2) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 ze dne 4. srpna 2014, týkající se pracovního programu systematického
přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 528/2012 (Úř. věst. L 294, 10.10.2014, s. 1).
(3) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 123,
24.4.1998, s. 1).
(4) Nařízení Komise (ES) č. 1451/2007 ze dne 4. prosince 2007 o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2
směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 325, 11.12.2007, s. 3).
(5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování
chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS)
č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES
a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).

L 252/18
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(8)

Jelikož podle čl. 90 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012 by látky, u nichž bylo hodnocení členských států
dokončeno do 1. září 2013, měly být schváleny v souladu se směrnicí 98/8/ES, měla by doba schválení v souladu
s praxí zavedenou podle směrnice 98/8/ES činit deset let.

(9)

Pro účely článku 23 nařízení (EU) č. 528/2012 nicméně 5-chlor-2-(4-chlorfenoxy)fenol splňuje podmínky čl. 10
odst. 1 písm. d) uvedeného nařízení, a měl by proto být pokládán za látku, která se má nahradit.

(10)

Pro použití v typu přípravku 4 se hodnocení nezabývalo zapracováním biocidních přípravků obsahujících
5-chlor-2-(4-chlorfenoxy)fenol do materiálů a předmětů určených pro přímý nebo nepřímý styk s potravinami ve
smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 (1). Tyto materiály mohou vyžadovat zavedení
specifických limitů pro migraci do potravin, jak je uvedeno v čl. 5 odst. 1 písm. e) nařízení (ES) č. 1935/2004.
Schválení by se proto takového použití týkat nemělo, ledaže by Komise takové limity zavedla nebo bylo podle
uvedeného nařízení stanoveno, že tyto limity nejsou nezbytné.

(11)

Jelikož 5-chlor-2-(4-chlorfenoxy)fenol splňuje kritéria pro vysoce bioakumulativní (vB) látky, měly by být ošetřené
předměty ošetřené 5-chlor-2-(4-chlorfenoxy)fenolem nebo obsahující 5-chlor-2-(4-chlorfenoxy)fenol při uvádění
na trh náležitě označeny.

(12)

Před schválením účinné látky by měla být poskytnuta přiměřená lhůta, která zúčastněným stranám umožní
přijmout přípravná opatření pro splnění nových požadavků.

(13)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
5-chlor-2-(4-chlorfenoxy)fenol se schvaluje jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typy
přípravku 1, 2 a 4, s výhradou specifikací a podmínek stanovených v příloze.
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 28. září 2015.
Za Komisi
předseda
Jean-Claude JUNCKER

(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk
s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS (Úř. věst. L 338, 13.11.2004, s. 4).
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PŘÍLOHA

Obecný název

Název podle IUPAC:
5-chlor-2-(4-chlorfe
noxy)fenol

Minimální
stupeň čistoty
účinné látky (1)

995 g/kg

Datum
schválení

Datum skončení
platnosti
schválení

1. prosince
2016

30. listopadu
2026

Typ
přípravku

1

Zvláštní podmínky

5-chlor-2-(4-chlorfenoxy)fenol je v souladu s čl. 10 odst. 1 písm. d) nařízení (EU)
č. 528/2012 pokládán za látku, která se má nahradit.

CS

5-chlor-2-(4chlorfenoxy)fe
nol (DCPP)

Název podle IUPAC
Identifikační čísla

Při hodnocení přípravku se musí věnovat pozornost zejména expozici, rizikům
a účinnosti v souvislosti s jakýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost o povo
lení, ale kterým se nezabývalo hodnocení rizik účinné látky na úrovni Unie.

č. ES: 429-290-0
č. CAS: 3380-30-1

Na uvádění ošetřených předmětů na trh se vztahuje tato podmínka:

2

5-chlor-2-(4-chlorfenoxy)fenol je v souladu s čl. 10 odst. 1 písm. d) nařízení (EU)
č. 528/2012 pokládán za látku, která se má nahradit.
Při hodnocení přípravku se musí věnovat pozornost zejména expozici, rizikům
a účinnosti v souvislosti s jakýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost o povo
lení, ale kterým se nezabývalo hodnocení rizik účinné látky na úrovni Unie.

Úřední věstník Evropské unie

Osoba odpovědná za uvedení ošetřeného předmětu ošetřeného 5-chlor-2-(4-chlor
fenoxy)fenolem nebo obsahujícího 5-chlor-2-(4-chlorfenoxy)fenol zajistí, aby ozna
čení uvedeného ošetřeného předmětu uvádělo informace uvedené v čl. 58 odst 3
druhém pododstavci nařízení (EU) č. 528/2012.

Povolení biocidních přípravků podléhají těmto podmínkám:
Pro profesionální uživatele musí být stanoveny bezpečné provozní postupy
a vhodná organizační opatření. Přípravky se musí používat s vhodnými osobními
ochrannými prostředky, pokud není možné snížit expozici na přijatelnou úroveň
jinými způsoby.
Na uvádění ošetřených předmětů na trh se vztahuje tato podmínka:

L 252/19

Osoba odpovědná za uvedení ošetřeného předmětu ošetřeného 5-chlor-2-(4-chlor
fenoxy)fenolem nebo obsahujícího 5-chlor-2-(4-chlorfenoxy)fenol zajistí, aby ozna
čení uvedeného ošetřeného předmětu uvádělo informace uvedené v čl. 58 odst 3
druhém pododstavci nařízení (EU) č. 528/2012.

Název podle IUPAC
Identifikační čísla

Minimální
stupeň čistoty
účinné látky (1)

Datum
schválení

Datum skončení
platnosti
schválení

Typ
přípravku

4

Zvláštní podmínky

L 252/20

Obecný název

5-chlor-2-(4-chlorfenoxy)fenol je v souladu s čl. 10 odst. 1 písm. d) nařízení (EU)
č. 528/2012 pokládán za látku, která se má nahradit.
CS

Při hodnocení přípravku se musí věnovat pozornost zejména expozici, rizikům
a účinnosti v souvislosti s jakýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost o povo
lení, ale kterým se nezabývalo hodnocení rizik účinné látky na úrovni Unie.
Povolení biocidních přípravků podléhají těmto podmínkám:

2) Přípravky nesmí být zapracovány do materiálů a předmětů určených pro styk
s potravinami ve smyslu čl. 1 odst. 1 nařízení (ES) č. 1935/2004, ledaže by Ko
mise zavedla specifické limity pro migraci 5-chlor-2-(4-chlorfenoxy)fenolu do
potravin nebo bylo podle uvedeného nařízení stanoveno, že tyto limity nejsou
nezbytné.
Na uvádění ošetřených předmětů na trh se vztahuje tato podmínka:
Osoba odpovědná za uvedení ošetřeného předmětu ošetřeného 5-chlor-2-(4-chlor
fenoxy)fenolem nebo obsahujícího 5-chlor-2-(4-chlorfenoxy)fenol zajistí, aby ozna
čení uvedeného ošetřeného předmětu uvádělo informace uvedené v čl. 58 odst 3
druhém pododstavci nařízení (EU) č. 528/2012

Úřední věstník Evropské unie

1) U přípravků, které mohou vést ke vzniku reziduí v potravinách či krmivech, se
ověří potřeba stanovit nové nebo pozměnit stávající maximální limity reziduí
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 (2)
nebo nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (3) a přijmou
se veškerá vhodná opatření ke zmírnění rizik, aby se zajistilo, že příslušné ma
ximální limity reziduí nebudou překročeny.

(1) Čistota uvedená v tomto sloupci je minimální stupeň čistoty účinné látky, která byla použita pro hodnocení provedené v souladu s čl. 16 odst. 2 směrnice 98/8/ES. Účinná látka v přípravku uvedeném na trh
může mít stejnou nebo odlišnou čistotu, jestliže bylo prokázáno, že je technicky rovnocenná s hodnocenou účinnou látkou.
(2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 ze dne 6. května 2009, kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočiš
ného původu, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004
(Úř. věst. L 152, 16.6.2009, s. 11).
(3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu
a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1).
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L 252/21

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1728
ze dne 28. září 2015,
kterým se schvaluje IPBC jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených
pro typ přípravku 13
(Text s významem pro EHP)
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 třetí pododstavec uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 (2) stanoví seznam stávajících účinných látek, které
mají být zhodnoceny, aby mohly být případně schváleny pro použití v biocidních přípravcích. Tento seznam
zahrnuje IPBC.

(2)

IPBC byl v souladu s čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES (3) hodnocen pro použití
v typu přípravku 13, konzervační přípravky pro kapaliny používané při obrábění kovů, vymezeném v příloze V
uvedené směrnice, což odpovídá typu přípravku 13 vymezenému v příloze V nařízení (EU) č. 528/2012.

(3)

Dánsko, které bylo jmenováno hodnotícím příslušným orgánem, předložilo Komisi dne 23. srpna 2013 hodnotící
zprávu a doporučení v souladu s čl. 14 odst. 4 a 6 nařízení Komise (ES) č. 1451/2007 (4).

(4)

Výbor pro biocidní přípravky vypracoval dne 3. prosince 2014 v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení
v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 stanovisko Evropské agentury pro chemické látky a zohlednil v něm
závěry, k nimž dospěl hodnotící příslušný orgán.

(5)

Podle tohoto stanoviska lze očekávat, že biocidní přípravky obsahující látku IPBC a používané pro typ
přípravku 13 budou splňovat požadavky stanovené v článku 5 směrnice 98/8/ES, budou-li splněny určité
podmínky pro její použití.

(6)

Je proto vhodné schválit IPBC pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 13 s výhradou
dodržování určitých specifikací a podmínek.

(7)

Jelikož IPBC splňuje kritéria pro klasifikaci jako látka senzibilizující kůži kategorie 1 podle definice v příloze I
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (5), ošetřené předměty ošetřené nebo obsahující IPBC
by měly být při uvádění na trh náležitě označeny.

(8)

Před schválením účinné látky by měla být poskytnuta přiměřená lhůta, která zúčastněným stranám umožní
přijmout přípravná opatření pro splnění nových požadavků.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

(1) Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.
(2) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 ze dne 4. srpna 2014, týkající se pracovního programu systematického
přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 528/2012 (Úř. věst. L 294, 10.10.2014, s. 1).
(3) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 123,
24.4.1998, s. 1).
(4) Nařízení Komise (ES) č. 1451/2007 ze dne 4. prosince 2007 o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2
směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 325, 11.12.2007, s. 3).
(5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí,
o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).
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PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
IPBC se schvaluje jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 13, s výhradou
specifikací a podmínek stanovených v příloze.
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 28. září 2015.
Za Komisi
předseda
Jean-Claude JUNCKER

29.9.2015

PŘÍLOHA

Obecný
název

Název podle IUPAC:

Minimální
stupeň čistoty
účinné látky (1)

Datum schválení

Datum skončení
platnosti schválení

Typ
přípravku

980 g/kg

1. prosince 2016

30. listopadu 2026

13

Zvláštní podmínky

3-jodprop-2-yn-1-yl-Nbutylkarbamát

Při hodnocení přípravku se musí věnovat pozornost zejména expo
zici, rizikům a účinnosti v souvislosti s jakýmkoli použitím, na které
se vztahuje žádost o povolení, ale kterým se nezabývalo hodnocení
rizik účinné látky na úrovni Unie.

č. ES: 259-627-5

Povolení biocidních přípravků podléhají těmto podmínkám:

č. CAS: 55406-53-6

1) Pro profesionální uživatele musí být stanoveny bezpečné provo
zní postupy a vhodná organizační opatření. Přípravky musí být
používány s vhodnými osobními ochrannými prostředky, pokud
expozici nelze snížit na přijatelnou úroveň jinými způsoby.

Na uvádění ošetřených předmětů na trh se vztahuje tato podmínka:
Osoba odpovědná za uvedení ošetřeného předmětu ošetřeného IPBC
nebo obsahujícího IPBC zajistí, aby označení uvedeného ošetřeného
předmětu uvádělo informace uvedené v čl. 58 odst 3 druhém pod
odstavci nařízení (EU) č. 528/2012.
(1) Čistota uvedená v tomto sloupci je minimální stupeň čistoty účinné látky, která byla použita pro hodnocení provedené v souladu s čl. 16 odst. 2 směrnice 98/8/ES. Účinná látka v přípravku uvedeném na trh
může mít stejnou nebo odlišnou čistotu, jestliže bylo prokázáno, že je technicky rovnocenná s hodnocenou účinnou látkou.

Úřední věstník Evropské unie

2) S ohledem na rizika pro profesionální uživatele musí být přidá
vání přípravků do kapalin používaných při obrábění kovů po
loautomatizované nebo automatizované, pokud nelze prokázat,
že rizika lze snížit na přijatelnou úroveň jinými způsoby.

CS

IPBC

Název podle IUPAC
Identifikační čísla
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L 252/24

CS

Úřední věstník Evropské unie

29.9.2015

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1729
ze dne 28. září 2015,
kterým se schvaluje sorbát draselný jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích
určených pro typ přípravku 8
(Text s významem pro EHP)
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 třetí pododstavec uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 (2) stanoví seznam stávajících účinných látek, které
mají být zhodnoceny, aby mohly být případně schváleny pro použití v biocidních přípravcích. Tento seznam
zahrnuje sorbát draselný.

(2)

Sorbát draselný byl v souladu s čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES (3) hodnocen pro
použití v typu přípravku 8, konzervační přípravky pro dřevo, vymezeném v příloze V uvedené směrnice, což
odpovídá typu přípravku 8 vymezenému v příloze V nařízení (EU) č. 528/2012.

(3)

Německo, které bylo jmenováno hodnotícím příslušným orgánem, předložilo Komisi dne 10. října 2010
hodnotící zprávu a doporučení v souladu s čl. 14 odst. 4 a 6 nařízení Komise (ES) č. 1451/2007 (4).

(4)

Výbor pro biocidní přípravky vypracoval dne 4. prosince 2014 v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení
v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 stanovisko Evropské agentury pro chemické látky a zohlednil v něm
závěry, k nimž dospěl hodnotící příslušný orgán.

(5)

Podle tohoto stanoviska lze očekávat, že biocidní přípravky obsahující látku sorbát draselný a používané pro typ
přípravku 8 budou splňovat požadavky stanovené v článku 5 směrnice 98/8/ES, budou-li splněny určité
podmínky pro její použití.

(6)

Je proto vhodné schválit sorbát draselný pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 8
s výhradou dodržování určitých specifikací a podmínek.

(7)

Před schválením účinné látky by měla být poskytnuta přiměřená lhůta, která zúčastněným stranám umožní
přijmout přípravná opatření pro splnění nových požadavků.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Sorbát draselný se schvaluje jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 8,
s výhradou specifikací a podmínek stanovených v příloze.
(1) Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.
(2) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 ze dne 4. srpna 2014, týkající se pracovního programu systematického
přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 528/2012 (Úř. věst. L 294, 10.10.2014, s. 1).
(3) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 123,
24.4.1998, s. 1).
(4) Nařízení Komise (ES) č. 1451/2007 ze dne 4. prosince 2007 o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2
směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 325, 11.12.2007, s. 3).

29.9.2015
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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 28. září 2015.
Za Komisi
předseda
Jean-Claude JUNCKER

L 252/26

PŘÍLOHA

Obecný název

Název podle IUPAC:
Kyselina 2,4-hexadie
nová, draselná sůl
(1:1), (2E, 4E)
č. ES: 246-376-1
č. CAS: 24634-61-5

Minimální
stupeň čistoty
účinné látky (1)

990 g/kg

Datum
schválení

Datum skončení
platnosti
schválení

1. prosince
2016

30. listopadu
2026

Typ
přípravku

8

Zvláštní podmínky

Při hodnocení přípravku se musí věnovat pozornost zejména expozici, rizikům
a účinnosti v souvislosti s jakýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost o povo
lení, ale kterým se nezabývalo hodnocení rizik účinné látky na úrovni Unie.

CS

Sorbát draselný

Název podle IUPAC
Identifikační čísla

Povolení biocidních přípravků podléhají těmto podmínkám:
1. Pro průmyslové nebo profesionální uživatele musí být stanoveny bezpečné pro
vozní postupy a vhodná organizační opatření. Přípravky se musí používat
s vhodnými osobními ochrannými prostředky, pokud není možné snížit expo
zici na přijatelnou úroveň jinými způsoby.

a. průmyslové použití se musí provádět v uzavřeném prostoru nebo na nepro
pustném pevném podloží se zpevněným okrajem;
b. čerstvě ošetřené dřevo musí být po ošetření skladováno pod ochranným
krytem a/nebo na nepropustném pevném podloží, aby se předešlo přímým
únikům do půdy nebo vody;
c. veškeré množství přípravku, které při jeho používání unikne, se musí shro
mažďovat pro opětovné využití nebo zneškodnění.

Úřední věstník Evropské unie

2. Musí být přijata vhodná opatření ke zmírnění rizik za účelem ochrany podzem
ních vod. Zejména na štítcích a v bezpečnostních listech (jsou-li přiloženy) pří
pravků musí být uvedeno, že:

(1) Čistota uvedená v tomto sloupci je minimální stupeň čistoty účinné látky, která byla použita pro hodnocení provedené v souladu s čl. 16 odst. 2 směrnice 98/8/ES. Účinná látka v přípravku uvedeném na trh
může mít stejnou nebo odlišnou čistotu, jestliže bylo prokázáno, že je technicky rovnocenná s hodnocenou účinnou látkou.

29.9.2015
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PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1730
ze dne 28. září 2015,
kterým se schvaluje peroxid vodíku jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích
určených pro typy přípravku 1, 2, 3, 4, 5 a 6
(Text s významem pro EHP)
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 třetí pododstavec uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 (2) stanoví seznam stávajících účinných látek, které
mají být zhodnoceny, aby mohly být případně schváleny pro použití v biocidních přípravcích. Tento seznam
zahrnuje i peroxid vodíku.

(2)

Peroxid vodíku byl hodnocen podle čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES (3) pro
použití v typu přípravku 1 (biocidní přípravky osobní hygieny), v typu přípravku 2 (dezinfekční přípravky pro
použití v soukromé oblasti a oblasti veřejného zdraví a jiné biocidní přípravky), v typu přípravku 3 (biocidní
přípravky pro veterinární hygienu), v typu přípravku 4 (dezinfekční přípravky pro oblast potravin a krmiv),
v typu přípravku 5 (dezinfekční přípravky pro pitnou vodu) a v typu přípravku 6 (konzervační prostředky pro
výrobky v plechových obalech), jak jsou vymezeny v příloze V uvedené směrnice, což odpovídá typům
přípravku 1, 2, 3, 4, 5 a 6 v odpovídajícím pořadí, jak jsou vymezeny v příloze V nařízení (EU) č. 528/2012.

(3)

Finsko, které bylo jmenováno hodnotícím příslušným orgánem, předložilo Komisi v souladu s čl. 14 odst. 4 a 6
nařízení Komise (ES) č. 1451/2007 (4) dne 2. srpna 2013 hodnotící zprávu a doporučení.

(4)

V souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 byla dne 2. února 2015
vydána stanoviska, která vypracoval výbor pro biocidní přípravky Evropské agentury pro chemické látky
a v nichž byly zohledněny závěry, k nimž dospěl hodnotící příslušný orgán.

(5)

Podle těchto stanovisek lze očekávat, že biocidní přípravky používané pro typy přípravků 1, 2, 3, 4, 5 a 6
a obsahující peroxid vodíku budou splňovat požadavky stanovené v článku 5 směrnice 98/8/ES, budou-li splněny
určité podmínky pro jeho použití.

(6)

Je proto vhodné schválit peroxid vodíku pro použití v biocidních přípravcích určených pro typy přípravku 1, 2,
3, 4, 5 a 6 s výhradou dodržování určitých specifikací a podmínek.

(7)

V případě použití v typu přípravku 4 se hodnocení nezabývalo zapracováním biocidních přípravků obsahujících
peroxid vodíku do materiálů a předmětů určených pro přímý nebo nepřímý styk s potravinami ve smyslu
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 (5). Tyto materiály mohou vyžadovat zavedení
specifických limitů pro migraci do potravin, jak je uvedeno v čl. 5 odst. 1 písm. e) nařízení (ES) č. 1935/2004.
Schválení by se proto nemělo vztahovat na takové použití, ledaže Komise takové limity zavedla, nebo bylo podle
uvedeného nařízení stanoveno, že tyto limity nejsou zapotřebí.

(1) Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.
(2) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 ze dne 4. srpna 2014, týkající se pracovního programu systematického
přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 528/2012 (Úř. věst. L 294, 10.10.2014, s. 1).
(3) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 123,
24.4.1998, s. 1).
(4) Nařízení Komise (ES) č. 1451/2007 ze dne 4. prosince 2007 o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2
směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 325, 11.12.2007, s. 3).
(5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk
s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS (Úř. věst. L 338, 13.11.2004, s. 4).
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(8)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013 (1) o uvádění prekurzorů výbušnin na trh se vztahuje
na peroxid vodíku.

(9)

Před schválením účinné látky by měla být poskytnuta přiměřená lhůta, která zúčastněným stranám umožní
přijmout přípravná opatření pro splnění nových požadavků.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Peroxid vodíku se schvaluje jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typy přípravku 1, 2, 3,
4, 5 a 6, s výhradou specifikací a podmínek stanovených v příloze.
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 28. září 2015.
Za Komisi
předseda
Jean-Claude JUNCKER

(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013 ze dne 15. ledna 2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich
používání (Úř. věst. L 39, 9.2.2013, s. 1).

29.9.2015

PŘÍLOHA

Obecný název

Název podle IUPAC
Identifikační čísla

Peroxid vodíku

Název podle IUPAC:

č. ES: 231-765-0
Číslo CAS: 7722-84-1

Datum schválení

Datum skončení
platnosti schválení

Typ
přípravku

Technickou účinnou látkou je vodný
roztok obsahující 350–< 700 g/kg
(35–< 70 % hmotnostních) peroxidu
vodíku.

1. února 2017

31. ledna 2027

1

Teoretická (vypočtená) specifikace su
šiny: minimální čistota peroxidu vo
díku činí 995 g/kg (99,5 % hmot
nostních).

Zvláštní podmínky

Při hodnocení přípravku se věnuje pozornost zejmé
na expozici, rizikům a účinnosti v souvislosti s ja
kýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost o po
volení, ale kterým se nezabývalo hodnocení rizik
účinné látky na úrovni Unie.

CS

Peroxid vodíku

Minimální stupeň čistoty účinné látky (1)

Povolení biocidních přípravků podléhají těmto pod
mínkám:
1) Povoleními biocidních přípravků není dotčeno
nařízení (EU) č. 98/2013 o uvádění prekurzorů
výbušnin na trh a o jejich používání.

2

Při hodnocení přípravku se věnuje pozornost zejmé
na expozici, rizikům a účinnosti v souvislosti s ja
kýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost o po
volení, ale kterým se nezabývalo hodnocení rizik
účinné látky na úrovni Unie.

Úřední věstník Evropské unie

2) Pro profesionální uživatele se stanoví bezpečné
provozní postupy a vhodná organizační opatření
pro manipulaci s koncentrovanými produkty.

Povolení biocidních přípravků podléhají těmto pod
mínkám:
1) Povoleními biocidních přípravků není dotčeno
nařízení (EU) č. 98/2013 o uvádění prekurzorů
výbušnin na trh a o jejich používání.
2) Pro profesionální uživatele se stanoví bezpečné
provozní postupy a vhodná organizační opatření.
Přípravky se používají s vhodnými osobními
ochrannými prostředky, není-li možné snížit
expozici na přijatelnou úroveň jiným způsobem.
L 252/29

Název podle IUPAC
Identifikační čísla

Minimální stupeň čistoty účinné látky (1)

Datum schválení

Datum skončení
platnosti schválení

Typ
přípravku

3

Zvláštní podmínky

CS

Při hodnocení přípravku se věnuje pozornost zejmé
na expozici, rizikům a účinnosti v souvislosti s ja
kýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost o po
volení, ale kterým se nezabývalo hodnocení rizik
účinné látky na úrovni Unie.

L 252/30

Obecný název

Povolení biocidních přípravků podléhají těmto pod
mínkám:
1) Povoleními biocidních přípravků není dotčeno
nařízení (EU) č. 98/2013 o uvádění prekurzorů
výbušnin na trh a o jejich používání.

4

Při hodnocení přípravku se věnuje pozornost zejmé
na expozici, rizikům a účinnosti v souvislosti s ja
kýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost o po
volení, ale kterým se nezabývalo hodnocení rizik
účinné látky na úrovni Unie.

Úřední věstník Evropské unie

2) Pro profesionální uživatele se stanoví bezpečné
provozní postupy a vhodná organizační opatření.
Přípravky se používají s vhodnými osobními
ochrannými prostředky, není-li možné snížit
expozici na přijatelnou úroveň jiným způsobem.

Povolení biocidních přípravků podléhají těmto pod
mínkám:
1) Povoleními biocidních přípravků není dotčeno
nařízení (EU) č. 98/2013 o uvádění prekurzorů
výbušnin na trh a o jejich používání.
2) Pro profesionální uživatele se stanoví bezpečné
provozní postupy a vhodná organizační opatření.
Přípravky se používají s vhodnými osobními
ochrannými prostředky, není-li možné snížit
expozici na přijatelnou úroveň jiným způsobem.
29.9.2015

Název podle IUPAC
Identifikační čísla

Minimální stupeň čistoty účinné látky (1)

Datum schválení

Datum skončení
platnosti schválení

Typ
přípravku

Zvláštní podmínky

5

Povolení biocidních přípravků podléhají těmto pod
mínkám:
1) Povoleními biocidních přípravků není dotčeno
nařízení (EU) č. 98/2013 o uvádění prekurzorů
výbušnin na trh a o jejich používání.
2) Pro profesionální uživatele se stanoví bezpečné
provozní postupy a vhodná organizační opatření.
Přípravky se používají s vhodnými osobními
ochrannými prostředky, není-li možné snížit
expozici na přijatelnou úroveň jiným způsobem.

6

Úřední věstník Evropské unie

Při hodnocení přípravku se věnuje pozornost zejmé
na expozici, rizikům a účinnosti v souvislosti s ja
kýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost o po
volení, ale kterým se nezabývalo hodnocení rizik
účinné látky na úrovni Unie.

CS

3) Přípravky se nezačlení do materiálů a předmětů
určených pro styk s potravinami ve smyslu čl. 1
odst. 1 nařízení (ES) č. 1935/2004, ledaže Ko
mise zavedla specifické limity pro migraci pero
xidu vodíku do potravin nebo bylo podle uvede
ného nařízení stanoveno, že tyto limity nejsou
zapotřebí.

29.9.2015

Obecný název

Při hodnocení přípravku se věnuje pozornost zejmé
na expozici, rizikům a účinnosti v souvislosti s ja
kýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost o po
volení, ale kterým se nezabývalo hodnocení rizik
účinné látky na úrovni Unie.
L 252/31

Název podle IUPAC
Identifikační čísla

Minimální stupeň čistoty účinné látky (1)

Datum schválení

Datum skončení
platnosti schválení

Typ
přípravku

Zvláštní podmínky

Povolení biocidních přípravků podléhají těmto pod
mínkám:

CS

1) Povoleními biocidních přípravků není dotčeno
nařízení (EU) č. 98/2013 o uvádění prekurzorů
výbušnin na trh a o jejich používání.

L 252/32

Obecný název

2) Pro profesionální uživatele se stanoví bezpečné
provozní postupy a vhodná organizační opatření.
Přípravky se používají s vhodnými osobními
ochrannými prostředky, není-li možné snížit
expozici na přijatelnou úroveň jiným způsobem.
(1) Čistota uvedená v tomto sloupci je minimální stupeň čistoty účinné látky, která byla použita pro hodnocení provedené v souladu s čl. 16 odst. 2 směrnice 98/8/ES. Účinná látka v přípravku uvedeném na trh
může mít čistotu stejnou nebo odlišnou, jestliže bylo prokázáno, že je technicky rovnocenná s hodnocenou účinnou látkou.

Úřední věstník Evropské unie
29.9.2015

29.9.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 252/33

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1731
ze dne 28. září 2015,
kterým se schvaluje medetomidin jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených
pro typ přípravku 21
(Text s významem pro EHP)
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. 90 odst. 2 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Spojené království obdrželo dne 27. dubna 2009 žádost v souladu s čl. 11 odst. 1 směrnice Evropského
parlamentu a Rady 98/8/ES (2) o zařazení účinné látky medetomidinu do přílohy I uvedené směrnice pro použití
v typu přípravku 21, protihnilobné přípravky, jak je vymezen v příloze V uvedené směrnice, což odpovídá typu
přípravku 21, jak je vymezen v příloze V nařízení (EU) č. 528/2012.

(2)

Medetomidin se ke dni 14. května 2000 na trhu jako účinná látka biocidních přípravků nevyskytoval.

(3)

Spojené království předložilo dne 12. března 2014 Evropské agentuře pro chemické látky příslušnou hodnotící
zprávu a svá doporučení v souladu s čl. 8 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012.

(4)

Stanovisko Evropské agentury pro chemické látky vypracoval dne 3. února 2015 výbor pro biocidní přípravky
a zohlednil v něm závěry, k nimž ve svém hodnocení dospěl hodnotící příslušný orgán.

(5)

Podle tohoto stanoviska lze očekávat, že biocidní přípravky používané pro typ přípravku 21 a obsahující látku
medetomidin budou splňovat požadavky stanovené v čl. 19 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 528/2012, budou-li
splněny určité podmínky pro její použití.

(6)

Je proto vhodné schválit medetomidin pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 21
s výhradou dodržování určitých specifikací a podmínek.

(7)

Z uvedeného stanoviska rovněž vyplývá, že vlastnosti medetomidinu jej činí vysoce perzistentním (P)
a toxickým (T), v souladu s kritérii stanovenými v příloze XIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1907/2006 (3). Stanovisko navíc uvádí závěr, že účinná látka obsahuje výrazný podíl neaktivních izomerů nebo
nečistot.

(8)

Medetomidin splňuje podmínky stanovené v čl. 10 odst. 1 písm. d) až f) nařízení (EU) č. 528/2012 a měl by být
proto pokládán za látku, která se má nahradit.

(9)

Podle čl. 10 odst. 4 nařízení (EU) č. 528/2012 by se schválení účinné látky, jež je pokládána za látku, která se má
nahradit, mělo udělit na dobu nepřesahující sedm let.

(10)

Jelikož medetomidin splňuje kritéria, aby byl podle přílohy XIII nařízení (ES) č. 1907/2006 identifikován jako
vysoce perzistentní látka, měly by být ošetřené předměty, které byly ošetřeny medetomidinem nebo jej obsahují,
při uvádění na trh náležitě označeny.

(1) Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.
(2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 123,
24.4.1998, s. 1).
(3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování
chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS)
č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES
a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).

L 252/34
(11)

CS

Úřední věstník Evropské unie

29.9.2015

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Medetomidin se schvaluje jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 21,
s výhradou specifikací a podmínek stanovených v příloze.
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 28. září 2015.
Za Komisi
předseda
Jean-Claude JUNCKER

29.9.2015

PŘÍLOHA

Obecný název

Minimální stupeň čistoty
účinné látky (1)

Datum
schválení

Datum skončení
platnosti
schválení

Název podle IUPAC:

99,5 % hmotnostních.

(RS)-4-[1-(2,3-dime
thylfenyl)ethyl]-1Himidazol

Medetomidin se vyrábí
jako racemická směs
enantiomerů R a S:
dexmedetomidinu a le
vomedetomidinu.

1. ledna
2016

31. prosince
2022

č. ES: není k dospozici
č. CAS: 86347-14-0

Typ
přípravku

21

Zvláštní podmínky

Medetomidin je v souladu s čl. 10 odst. 1 písm. d) a f) nařízení (EU)
č. 528/2012 pokládán za látku, která se má nahradit.

CS

Medetomidin

Název podle IUPAC
Identifikační čísla

Při hodnocení přípravku se věnuje pozornost zejména expozici, rizikům
a účinnosti v souvislosti s jakýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost
o povolení, ale kterým se nezabývalo hodnocení rizik účinné látky na úrovni
Unie.
Povolení biocidních přípravků podléhají těmto podmínkám:

2) Osoby vyrábějící přípravky obsahující medetomidin, které jsou dostupné
na trhu pro neprofesionální uživatele, zajistí, aby tyto přípravky byly do
dávány s vhodnými rukavicemi. Štítky a návody k použití (jsou-li k dispo
zici) musí uvádět, zda je nutné používat i jiné osobní ochranné pro
středky.
3) Štítky a návody k použití musí uvádět, že děti se musejí zdržovat mimo
dosah těchto přípravků, dokud upravované plochy zcela nevyschnou.

Úřední věstník Evropské unie

1) Pro průmyslové nebo profesionální uživatele musí být stanoveny bezpečné
provozní postupy a vhodná organizační opatření. Přípravky se používají
s vhodnými osobními ochrannými prostředky, není-li možné snížit expo
zici na přijatelnou úroveň jiným způsobem.

4) Štítky a bezpečnostní listy (jsou-li k dispozici) povolených přípravků musí
uvádět, že použití, údržba a opravy musí probíhat v uzavřeném prostoru,
na nepropustném pevném podloží se zpevněným okrajem nebo na zemi
zakryté nepropustnou látkou, aby se předešlo přímým ztrátám a minimali
zovaly emise do životního prostředí, a že všechny úniky či odpady obsa
hující medetomidin musí být zachyceny pro účely opětovného využití
nebo zneškodnění.

L 252/35

5) U přípravků, které mohou vést ke vzniku reziduí v potravinách či krmi
vech, se ověří potřeba stanovit nové nebo pozměnit stávající maximální li
mity reziduí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 470/2009 (2) nebo nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 396/2005 (3) a přijmou se veškerá vhodná opatření ke zmírnění rizik,
která zajistí, že příslušné maximální limity reziduí nebudou překročeny.

Název podle IUPAC
Identifikační čísla

Minimální stupeň čistoty
účinné látky (1)

Datum
schválení

Datum skončení
platnosti
schválení

Typ
přípravku

Zvláštní podmínky

L 252/36

Obecný název

Uvádění ošetřených předmětů na trh podléhá této podmínce:

CS

Osoba odpovědná za uvádění ošetřeného předmětu, který byl ošetřen mede
todinem, nebo jej obsahuje, na trh, zajistí, aby štítek ošetřeného předmětu ob
sahoval informace uvedené v čl. 58 odst. 3 druhém pododstavci nařízení (EU)
č. 528/2012.
(1) Čistota uvedená v tomto sloupci je minimální stupeň čistoty účinné látky, která byla použita pro hodnocení provedené v souladu s čl.8 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012. Účinná látka v přípravku uvedeném
na trh může mít čistotu stejnou nebo odlišnou, jestliže bylo prokázáno, že je technicky rovnocenná s hodnocenou účinnou látkou.
(2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 ze dne 6. května 2009, kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočiš
ného původu, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004
(Úř. věst. L 152, 16.6.2009, s. 11).
(3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu
a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1).

Úřední věstník Evropské unie
29.9.2015

29.9.2015

Úřední věstník Evropské unie

CS

L 252/37

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1732
ze dne 28. září 2015
o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce
a zeleniny
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví
společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79,
(ES) č. 1037/ 2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),
s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na
čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných
obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí,
pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU)
č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost
dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze
tohoto nařízení.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 28. září 2015.
Za Komisi,
jménem předsedy,
Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova

(1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
(2) Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.

L 252/38

Úřední věstník Evropské unie

CS

29.9.2015

PŘÍLOHA
Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
(EUR/100 kg)
Kód KN

Kód třetích zemí ( )

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MA

196,8

MK

50,7

TR

81,7

XS

45,1

ZZ

93,6

MK

34,4

TR

137,2

ZZ

85,8

TR

138,3

ZZ

138,3

AG

150,3

AR

141,0

BO

143,0

CL

169,0

EG

55,4

UY

77,1

ZA

120,5

ZZ

122,3

EG

172,8

MK

32,3

TR

135,4

ZZ

113,5

AR

264,2

CL

141,4

NZ

136,7

US

107,9

UY

48,0

ZA

144,4

ZZ

140,4

AR

132,1

CL

148,3

NZ

175,8

TR

127,4

ZA

220,9

ZZ

160,9

0707 00 05

0709 93 10

0805 50 10

0806 10 10

0808 10 80

0808 30 90

1

29.9.2015

Úřední věstník Evropské unie

CS

L 252/39
(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0809 30 10, 0809 30 90

MK

82,9

TR

144,7

ZZ

113,8

BA

53,5

MK

47,1

XS

61,9

ZZ

54,2

0809 40 05

(1) Klasifikace zemí podle nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 ze dne 27. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parla
mentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o aktuali
zaci klasifikace zemí a území (Úř. věst. L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.

L 252/40

CS

Úřední věstník Evropské unie

29.9.2015

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1733
ze dne 28. září 2015,
kterým se stanoví přídělový koeficient, jenž se použije pro množství, na něž se vztahují žádosti
o dovozní licence podané od 8. do 14. září 2015 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES)
č. 891/2009 v odvětví cukru, a kterým se pozastavuje podávání žádostí na tyto licence
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví
společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES)
č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 188 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Nařízením Komise (ES) č. 891/2009 (2) se otevřely roční celní kvóty pro dovoz produktů v odvětví cukru.

(2)

Množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence pro pořadová čísla 09.4320 a 09.4321 podané od 8. do
14. září 2015 na podobdobí od 1. do 31. října 2015, převyšují dostupná množství. Je proto nutné určit, v jakém
rozsahu mohou být dovozní licence vydávány, a stanovit přídělový koeficient, který se použije pro požadovaná
množství a vypočítá se podle čl. 7 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 (3). Podávání nových žádostí pro
tato pořadová čísla by mělo být až do konce kvótového období pozastaveno.

(3)

Množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence pro pořadová čísla 09.4317 a 09.4319 podané od 8. do
14. září 2015 na podobdobí od 1. do 31. října 2015, se rovnají dostupným množstvím. Podávání nových žádostí
pro tato pořadová čísla by mělo být až do konce kvótového období pozastaveno.

(4)

Aby byla zaručena účinnost tohoto opatření, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním
věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
1.
Na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané podle nařízení (ES) č. 891/2009 od 8. do
14. září 2015, se vztahuje přídělový koeficient uvedený v příloze tohoto nařízení.
2.
Podávání nových žádostí pro pořadová čísla uvedená v příloze se až do konce kvótového období 2015/2016
pozastavuje.

Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
(1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
(2) Nařízení Komise (ES) č. 891/2009 ze dne 25. září 2009 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví cukru
(Úř. věst. L 254, 26.9.2009, s. 82).
(3) Nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro
zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13).
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Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 28. září 2015.
Za Komisi,
jménem předsedy,
Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
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„Koncesní cukr CXL“
Kvótové období 2015/2016
Žádosti podané od 8. do 14. září 2015
Pořadové číslo

Země

Přídělový koeficient (%)

Nové žádosti

09.4317

Austrálie

—

pozastaveny

09.4318

Brazílie

—

—

09.4319

Kuba

—

pozastaveny

09.4320

Ostatní třetí země

6,204204

pozastaveny

09.4321

Indie

7,773027

pozastaveny

„Cukr z balkánských zemí“
Kvótové období 2015/2016
Žádosti podané od 8. do 14. září 2015
Pořadové číslo

Země

Přídělový koeficient (%)

Nové žádosti

09.4324

Albánie

—

—

09.4325

Bosna a Hercegovina

—

—

09.4326

Srbsko

—

—

09.4327

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

—

—

„Cukr výjimečného dovozu“ a „průmyslový cukr“
Kvótové období 2015/2016
Žádosti podané od 8. do 14. září 2015
Pořadové číslo

Druh

Přídělový koeficient (%)

Nové žádosti

09.4380

Výjimečný dovoz

—

—

09.4390

Průmyslový cukr

—

—
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ROZHODNUTÍ
ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2015/1734
ze dne 18. září 2015,
kterým se stanoví postoj, jenž má být zaujat jménem Evropské unie na 12. Valném shromáždění
Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF), pokud jde o některé změny
Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) a jejích přípojků
RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 91 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Unie přistoupila k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě ze dne 9. května 1980 ve znění Vilniuského
protokolu ze dne 3. června 1999 (dále jen „úmluva COTIF“) na základě rozhodnutí Rady 2013/103/EU (1).

(2)

Všechny členské státy s výjimkou Kypru a Malty jsou smluvními stranami úmluvy COTIF a uplatňují ji.

(3)

Očekává se, že Valné shromáždění zřízené podle čl. 13 § 1 písm. a) úmluvy COTIF (dále jen „Valné shromáždění“)
na svém 12. zasedání, které se má konat ve dnech 29. až 30. září 2015, rozhodne o některých změnách úmluvy
COTIF, jakož i jejích přípojků D (Jednotné právní předpisy pro smlouvy o užívání vozů v mezinárodní železniční
přepravě – CUV), F (Jednotné právní předpisy pro prohlašování technických norem za závazné a pro přijímání
jednotných technických předpisů pro železniční materiál určený k používání v mezinárodní dopravě – APTU) a G
(Jednotné právní předpisy pro technickou admisi železničního materiálu určeného k používání v mezinárodní
dopravě – ATMF).

(4)

Postoj Unie k některým otázkám je třeba přijmout podle čl. 218 odst. 9 Smlouvy, jelikož rozhodnutí, která má
Valné shromáždění o těchto změnách přijmout, jsou akty s právními účinky a jejich předmět spadá do pravomoci
Unie.

(5)

Cíle změn úmluvy COTIF spočívají v aktualizaci úkolů Odborné komise pro technické otázky a odkazu na
definici „držitele“ v souladu s právem Unie a v úpravě některých pravidel financování, kontroly a předkládání
zpráv Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF), jakož i v některých menších adminis
trativních změnách.

(6)

Změny přípojku D (CUV) předložené generálním sekretářem organizace OTIF mají za cíl vyjasnit ve smlouvách
o používání vozů v mezinárodní železniční přepravě úlohu držitele a subjektu odpovědného za údržbu.

(7)

Cílem změn přípojků F (APTU) a G (ATMF) je objasnit jejich působnost zrušením odkazu na „ostatní železniční
materiál“.

(1) Rozhodnutí Rady 2013/103/EU ze dne 16. června 2011 o podpisu a uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Mezivládní organizací pro
mezinárodní železniční přepravu o přistoupení Evropské unie k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ze dne 9. května
1980 ve znění Vilniuského protokolu ze dne 3. června 1999 (Úř. věst. L 51, 23.2.2013, s. 1).
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(8)

Změny přípojků D (CUV), F (APTU) a G (ATMF) k úmluvě COTIF, jakož i některé změny úmluvy COTIF samotné,
spadají do pravomoci Unie a jsou v souladu s právem i se strategickými cíli Unie, a měly by tedy být Unií
podpořeny.

(9)

Postoj Unie na 12. Valném shromáždění by proto měl vycházet z přílohy tohoto rozhodnutí,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
1.
Postoj, který má být zaujat jménem Evropské unie na 12. zasedání Valného shromáždění v rámci úmluvy COTIF,
je v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
2.
Zástupci Unie ve Valném shromáždění mohou schválit méně důležité změny dokumentů uvedených v příloze
tohoto rozhodnutí bez dalšího rozhodnutí Rady.
Článek 2
Rozhodnutí 12. Valného shromáždění se po přijetí zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie s uvedením dne jejich vstupu
v platnost.
Článek 3
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 18. září 2015.
Za Radu
předsedkyně
C. DIESCHBOURG
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1. Referenční dokumenty
Dokumenty týkající se revize úmluvy COTIF a jejích přípojků jsou k dispozici na internetových stránkách OTIF:
http://www.otif.org/en/law/general-assembly/working-documents-concerning-revision-of-cotif.html.
2. Připomínky a postoje k bodům pořadu jednání
Bod 1. Volba předsedy a místopředsedů
Dokument: žádný.
Výkon hlasovacích práv: členské státy.
Koordinovaný postoj: žádný.
Bod 2. Přijetí programu jednání
Dokumenty: AG 12/2, AG 12/2 Add.1.
Výkon hlasovacích práv: členské státy.
Koordinovaný postoj: žádný.
Bod 3. Vytvoření mandátového výboru
Dokument: žádný.
Výkon hlasovacích práv: členské státy.
Koordinovaný postoj: žádný.
Bod 4. Organizace práce a určení výborů považovaných za nezbytné
Dokument: žádný.
Výkon hlasovacích práv: členské státy.
Koordinovaný postoj: žádný.
Bod 5. Volba generálního tajemníka na období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2018
Dokumenty: AG 12/5, AG 12/5.1, AG 12/5.2.
Výkon hlasovacích práv: členské státy.
Koordinovaný postoj: žádný.
Oba kandidáti na funkci jsou z členských států EU (Rakousko a Francie).
Bod 6. Členové OTIF – obecná situace
Dokument: AG 12/6.
Výkon hlasovacích práv: nevztahuje se.
Koordinovaný postoj: žádný.
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Bod 7. Rozpočtový rámec
Dokumenty: AG 12/7.1, AG 12/7.2.
Výkon hlasovacích práv: členské státy.
Koordinovaný postoj: žádný.

Bod 8. Částečná revize úmluvy COTIF – základní úmluva
Dokumenty: AG 12/8, AG 12/8 Add. 1, AG 12/8 Add. 2.
Výkon hlasovacích práv: členské státy.
Koordinovaný postoj:
Podpořit změny článku 3 (Mezinárodní spolupráce) – redakční změna spočívající v nahrazení odkazu na „Evropská
společenství“ odkazem na „Evropskou unii“.
Změny článku 12 (Vykonávání rozsudků. Zabavení a obstavení), jež by měly být podpořeny, neboť mění definici
„držitele“ v souladu s právem EU.
Podpořit změny článku 20 (Odborná komise pro technické otázky), které jsou nutné k aktualizaci jednotných právních
předpisů APTU a ATMF v souladu s právem EU.
Další změny: postoj EU neexistuje.

Bod 9. Částečná revize přípojku B (CIM)
Dokument: AG 12/9.
Výkon hlasovacích práv: členské státy.
Koordinovaný postoj: vzít na vědomí zprávu generálního tajemníka o pokroku a pokračování v práci na revizi tohoto
přípojku.

Bod 10. Částečná revize přípojku D (CUV)
Dokumenty: AG 12/10, AG 12/10 Add. 1, AG 12/10 Add. 2, AG 12/10 Add. 3.
Výkon hlasovacích práv: EU.
Koordinovaný postoj:
Podpořit změny článku 9 a důvodové zprávy v souladu s postojem EU zastoupeným na 25. zasedání revizní komise
OTIF (1), jelikož vyjasňují úlohy držitele a subjektu odpovědného za údržbu v souladu s právem EU.
Nový článek 1a navržený Německem v dokumentu AG 12/10 Add. 3 byl projednán na úrovni pracovní skupiny EU
složené ze zástupců členských států a odvětví železniční dopravy, která se sešla dne 26. listopadu 2014 a návrh
podpořila. Podobné ustanovení existuje také v CIM (článek 2 – Veřejnoprávní předpisy). Tento návrh je tedy třeba rovněž
podpořit.
(1) Rozhodnutí Rady 2014/669/EU ze dne 24. června 2014 o postoji, který má být přijat jménem Evropské unie na 25. zasedání revizní
komise Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu k některým změnám Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě
(COTIF) a přípojků k ní, Úř. věst. L 293, 9.10.2014, s. 26.
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Bod 11. Částečná revize přípojku F (APTU)
Dokument: AG 12/11.
Výkon hlasovacích práv: EU.
Koordinovaný postoj: podpořit změny článku 3 za účelem vyjasnění oblasti působnosti zrušením odkazu na „ostatní
železniční materiál“ a příslušné změny důvodové zprávy.

Bod 12. Revize přípojku G (ATMF)
Dokument: AG 12/12.
Výkon hlasovacích práv: EU.
Koordinovaný postoj: podpořit změny článků 1 a 3 za účelem vyjasnění oblasti působnosti zrušením odkazu na „ostatní
železniční materiál“ a příslušné změny důvodové zprávy.

Bod 13. Revidovaná a konsolidovaná důvodová zpráva
Dokumenty: AG 12/13, AG 12/13 Add.1-10.
Výkon hlasovacích práv: členské státy.
Koordinovaný postoj: vzít na vědomí revidovanou a konsolidovanou důvodovou zprávu a pověřit generálního tajemníka
zařazením vysvětlivek přijatých tímto valným shromážděním, které se týkají změn úmluvy COTIF a jejích přípojků
přijatých tímto valným shromážděním. Ve vysvětlivkách k čl. 3a bodu 10 druhé větě mají však být vypuštěna
slova „… apply to the activities of the ECM, or…“. Dále by v německém znění měly být vysvětlivky k čl. 15 bodu 1
druhé větě pozměněny takto:
„In Übereinstimmung mit den gängigen Verfahren verschiedener Vertragsstaaten und zur expliziteren Klarstellung der
Pflichten des Halters, obliegt dem Halter die Verpflichtung, den ihm zugeordneten Fahrzeugen eine ECM
zuzuweisen.“
Bod 14. Sjednocení železničního práva
Dokument: AG 12/14.
Výkon hlasovacích práv: členské státy.
Koordinovaný postoj: žádný.

Bod 15. Zpráva o činnostech správního výboru v období od 1. října 2012 do 30. září 2015
Dokument: AG 12/15.
Výkon hlasovacích práv: členské státy.
Koordinovaný postoj: žádný.

Bod 16. Volba správního výboru na období od 1. října 2015 do 30. září 2018 (složení a předseda)
Dokument: AG 12/16.
Výkon hlasovacích práv: členské státy.
Koordinovaný postoj: žádný.

L 252/48

CS

Úřední věstník Evropské unie

29.9.2015

Bod 17. Předběžné datum konání 13. valného shromáždění
Dokument: žádný.
Výkon hlasovacích práv: nevztahuje se.
Koordinovaný postoj: žádný.
Bod 18. Různé
Dokument: není k dispozici.
Výkon hlasovacích práv: v případě potřeby se rozhodne na místě.
Koordinovaný postoj: v případě potřeby se rozhodne na místě.
Bod 19. Mandáty valného shromáždění
Dokument: není k dispozici.
Výkon hlasovacích práv: v případě potřeby se rozhodne na místě.
Koordinovaný postoj: v případě potřeby se rozhodne na místě.
Bod 20. Zprávy výboru (v případě potřeby)
Dokument: není k dispozici.
Výkon hlasovacích práv: v případě potřeby se rozhodne na místě.
Koordinovaný postoj: v případě potřeby se rozhodne na místě.
Bod 21. Přijetí rozhodnutí, mandátů, doporučení a jiných dokumentů valného shromáždění (závěrečný
dokument)
Dokument: není k dispozici.
Výkon hlasovacích práv: členské státy.
Koordinovaný postoj: rozhodne se na místě.
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PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2015/1735
ze dne 24. září 2015
o přesném umístění obecného varování a informačního sdělení na tabáku k ručnímu balení cigaret
prodávaném v sáčku
(oznámeno pod číslem C(2015) 6455)
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/40/ES ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních
a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků
a o zrušení směrnice 2001/37/ES (1), a zejména na čl. 9 odst. 6 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2014/40/EU stanoví nová pravidla týkající se zdravotních varování na tabákových výrobcích ke kouření
včetně obecných varování a informačních sdělení a zejména uvádí, že jak obecné varování, tak informační sdělení
musí pokrývat 50 % ploch, na nichž jsou vytištěna. Mělo by být stanoveno přesné umístění těchto varování na
tabáku k ručnímu balení cigaret prodávaném v sáčku. Sáčky mohou být buď ve formě obdélníkové kapsy
uzavíratelné přehybem („obdélníkový sáček“), nebo stojacího sáčku.

(2)

Obdélníkové sáčky mohou mít tvar sáčku s ovinovacím přehybem zpravidla uzavíratelným ve dvou krocích, nebo
sáčku s plochým dnem s překládacím přehybem zpravidla uzavíratelným jednorázově. Mnoho těchto sáčků se
vyrábí z průhledného plastového obalu s vloženým papírem, na nějž lze vytisknout zdravotní varování.
V některých případech se sáčky s ovinovacím přehybem vyrábí z polyethylenových, polypropylenových nebo
laminátových materiálů, které by podle zástupců výrobního odvětví musely být předělány, aby byl umožněn tisk
na obou stranách přehybu, zejména pokud sáček není vícevrstvý.

(3)

Aby se zajistilo, že zdravotní varování budou na všech obdélníkových sáčcích umístěna na stejném místě a že
obecné varování a informační sdělení budou snadno viditelná, měla by být vytištěna na ploše, jež bude viditelná
při úplném otevření jednotlivého balení.

(4)

U balení z polyethylenových, polypropylenových nebo laminátových materiálů, u nichž existuje riziko „migrace
inkoustu“ při potištění vnitřku sáčku s ovinovacím přehybem, by mělo být povoleno během přechodného období
změnit umístění obecného varování a informačního sdělení tak, aby se zabránilo potisku na plochy, které
přicházejí do přímého kontaktu s tabákem. To by mělo poskytnout výrobnímu odvětví dostatek času na
přizpůsobení výrobního procesu novým pravidlům. Náklady spojené s těmito úpravami nejsou považovány za
nepřiměřené z hlediska výhod, pokud jde o lepší viditelnost varování při úplném otevření balení.

(5)

Nejvhodnější umístění obecného varování a informačního sdělení na stojacích sáčcích je na plochách na spodní
straně sáčku, zejména s ohledem na to, že vnitřní plochy jsou zakryty obsahem sáčku.

(6)

Rozměry varování se v souladu s čl. 8 odst. 5 směrnice 2014/40/EU vypočítají ve vztahu k danému povrchu
zavřeného balení.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v článku 25 směrnice
2014/40/EU,

(1) Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s. 1.
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PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Předmět
Toto rozhodnutí stanoví pravidla pro přesné umístění obecného varování a informačního sdělení na tabáku k ručnímu
balení cigaret prodávaném v sáčku.

Článek 2
Umístění obecného varování a informačního sdělení na obdélníkových sáčcích
1.
U tabáku k ručnímu balení cigaret ve formě obdélníkové kapsy uzavíratelné přehybem („obdélníkové sáčky“) musí
být obecné varování a informační sdělení vytištěna na obou plochách, jež budou viditelné při úplném otevření
jednotlivého balení, jak je uvedeno v oddílech 1 a 2 přílohy.
Obecné varování a informační sdělení musí být umístěna na horním okraji a musí pokrývat 50 % příslušných ploch, na
nichž jsou vytištěna, jak je uvedeno v oddílech 1 a 2 přílohy.
Obecné varování musí být vytištěno na horní ploše.
2.
Odchylně od odstavce 1 se do 20. května 2018 pro tabák k ručnímu balení cigaret ve formě obdélníkových sáčků
s ovinovacím přehybem vyrobených z polyethylenových, polypropylenových nebo laminátových materiálů, jak je
uvedeno v oddíle 3 přílohy, použijí tato pravidla:
a) informační sdělení může být umístěno na ploše, jež bude viditelná při částečném rozbalení jednotlivého balení;
b) obecné varování může být umístěno na spodní ploše, jež bude viditelná při úplném otevření jednotlivého balení;
c) vnitřek sáčku, který je viditelný při úplném otevření jednotlivého balení, nesmí být potištěný nebo používaný
jakýmkoli jiným způsobem;
d) obecné varování a informační sdělení musí být umístěna na horním okraji příslušných ploch, na nichž jsou vytištěna.

Článek 3
Umístění obecného varování a informačního sdělení na stojacích sáčcích
1.
U tabáku k ručnímu balení cigaret ve stojacích sáčcích musí být obecné varování a informační sdělení umístěna na
plochách na spodní části stojacího sáčku, jež budou viditelné při položení sáčku na zadní stranu („základna jednotlivého
balení“), jak je uvedeno v oddíle 4 přílohy.
2.
Obecné varování musí být vytištěno na ploše nad ohybem na základně jednotlivého balení a informační sdělení na
ploše pod ohybem. Obecné varování a informační sdělení musí pokrývat 50 % příslušných ploch, na nichž jsou
vytištěna. Tyto plochy se vypočítají na základě jejich rozměrů po zatavení okrajů.

Článek 4
Přechodná ustanovení
Tabák k ručnímu balení cigaret v sáčcích vyrobených či propuštěných do volného oběhu do 20. května 2018
a označených obecným varováním a informačním sdělením v souladu s čl. 2 odst. 2 může být uváděn na trh
do 20. května 2019.
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Článek 5
Určení
Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 24. září 2015.
Za Komisi
Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise

L 252/52

CS

Úřední věstník Evropské unie
PŘÍLOHA

Grafické znázornění přesného umístění obecného varování a informačního sdělení uvedených v článcích 2 a 3
1. SÁČEK S PLOCHÝM DNEM (ČL. 2 ODST. 1)
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2. SÁČEK S OVINOVACÍM PŘEHYBEM (ČL. 2 ODST. 1)
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3. SÁČEK S OVINOVACÍM PŘEHYBEM (ALTERNATIVNÍ UMÍSTĚNÍ) – (ČL. 2 ODST. 2)
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4. STOJACÍ SÁČEK (ČLÁNEK 3)
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PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2015/1736
ze dne 28. září 2015
o neschválení triflumuronu jako stávající účinné látky pro použití v biocidních přípravcích
určených pro typ přípravku 18
(Text s významem pro EHP)
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 třetí pododstavec uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 (2) stanoví seznam stávajících účinných látek, které
mají být zhodnoceny, aby mohly být případně schváleny pro použití v biocidních přípravcích. Tento seznam
zahrnuje i triflumuron.

(2)

Triflumuron byl v souladu s čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES (3) hodnocen pro
použití v typu přípravku 18, insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců, vymezeném v příloze
V uvedené směrnice, který odpovídá typu přípravku 18 vymezenému v příloze V nařízení (EU) č. 528/2012.

(3)

Itálie, která byla určena jako hodnotící příslušný orgán, předložila Komisi dne 30. září 2008 hodnotící zprávy
a doporučení v souladu s čl. 14 odst. 4 a 6 nařízení Komise (ES) č. 1451/2007 (4).

(4)

Výbor pro biocidní přípravky vydal dne 3. února 2015 v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení v přenesené
pravomoci (EU) č. 1062/2014 stanovisko Evropské agentury pro chemické látky a zohlednil v něm závěry,
k nimž dospěl hodnotící příslušný orgán.

(5)

Podle tohoto stanoviska biocidní přípravky obsahující triflumuron, které se používají pro typ přípravku 18,
pravděpodobně nesplňují požadavky stanovené v článku 5 směrnice 98/8/ES. Vyhodnocení scénářů v rámci
posouzení rizik pro životní prostředí zjistilo nepřijatelné riziko pro vodní a půdní prostředí.

(6)

Není proto vhodné schválit triflumuron pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 18.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Triflumuron (č. ES 264-980-3; č. CAS 64628-44-0) se neschvaluje jako účinná látka pro použití v biocidních
přípravcích určených pro typ přípravku 18.
(1) Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.
(2) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 ze dne 4. srpna 2014, týkající se pracovního programu systematického
přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 528/2012 (Úř. věst. L 294, 10.10.2014, s. 1).
(3) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 123,
24.4.1998, s. 1).
(4) Nařízení Komise (ES) č. 1451/2007 ze dne 4. prosince 2007 o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2
směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 325, 11.12.2007, s. 3).
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Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 28. září 2015.
Za Komisi
předseda
Jean-Claude JUNCKER
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PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2015/1737
ze dne 28. září 2015,
kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení látek bromadiolon, chlorofacinon
a kumatetralyl pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 14
(Text s významem pro EHP)
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. 14 odst. 5 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Účinné látky bromadiolon, chlorofacinon a kumatetralyl byly zařazeny do přílohy I směrnice Evropského
parlamentu a Rady 98/8/ES (2) pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 14 a podle
článku 86 nařízení (EU) č. 528/2012 jsou považovány za schválené podle uvedeného nařízení, přičemž se na ně
vztahují kritéria a podmínky stanovené v příloze I uvedené směrnice.

(2)

Platnost jejich schválení skončí dne 30. června 2016. V souladu s čl. 13 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 byly
předloženy žádosti o obnovení schválení těchto aktivních látek.

(3)

Vzhledem ke zjištěným rizikům spojeným s používáním účinných látek bromadiolon, chlorofacinon
a kumatetralyl je k obnovení jejich schválení požadováno hodnocení alternativní účinné látky nebo látek. Platnost
schválení uvedených účinných látek může být vzhledem k uvedeným vlastnostem navíc obnovena pouze tehdy,
pokud se prokáže, že je splněna alespoň jedna z podmínek uvedených v čl. 5 odst. 2 prvním pododstavci
nařízení (EU) č. 528/2012.

(4)

Komise zahájila studii zaměřenou na možná opatření ke zmírnění rizik, která lze uplatnit u antikoagulačních
rodenticidů, s cílem navrhnout co nejvhodnější opatření, kterými by bylo možné zmírnit rizika spojená
s vlastnostmi těchto účinných látek.

(5)

Žadatelům by mělo být umožněno, aby v žádosti o obnovení platnosti schválení těchto účinných látek uvedli
závěry studie. Závěry studie by měly být kromě toho zohledněny při rozhodování o obnovení schválení
veškerých antikoagulačních rodenticidů.

(6)

V zájmu usnadnění přezkumu a srovnání rizik a výhod všech antikoagulačních rodenticidů a opatření ke
zmírnění rizik na ně uplatňovaných by mělo být hodnocení látek bromadiolon, chlorofacinon a kumatetralyl
odloženo, dokud nebude podána poslední žádost o obnovení schválení posledního antikoagulačního rodenticidu.
Očekává se, že žádosti o obnovení schválení posledních antikoagulačních rodenticidů, konkrétně látek
brodifakum, warfarin a warfarin–sodná sůl, budou podány do 31. července 2015.

(7)

Z důvodů, které žadatelé nemohou ovlivnit, tak platnost schválení látek bromadiolon, chlorofacinon
a kumatetralyl s největší pravděpodobností skončí ještě předtím, než bude rozhodnutí o obnovení jejich schválení
přijato. Proto je vhodné datum skončení platnosti schválení těchto účinných látek odložit a poskytnout
dostatečně dlouhou dobu na posouzení žádostí.

(8)

S výjimkou data skončení platnosti schválení by uvedené látky měly být i nadále schváleny podle specifikací
a podmínek stanovených v příloze I směrnice 98/8/ES.

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

(1) Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.
(2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 123,
24.4.1998, s. 1).
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PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Datum skončení platnosti schválení látek bromadiolon, chlorofacinon a kumatetralyl pro použití v biocidních
přípravcích určených pro typ přípravku 14 se odkládá do 30. června 2018.
Článek 2
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 28. září 2015.
Za Komisi
předseda
Jean-Claude JUNCKER
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