Systém uvádění biocidních přípravků na trh
podle zákona č. 120/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(stav ke dni 1.11.2010)

Biocidní
přípravek

Všechny účinné látky jsou
zařazeny v příloze II nařízení
1451/2007/ES pro dané typy
použití (PT)

NE

ANO

Přípravek
je možné
uvádět
na trh

Přípravek
nebyl oznámen

Oznámení
přípravku na
základě §35
(nejpozději do
14.5.2014)

ANO
před 14.5.2014

O některé z úč.l. bylo
rozhodnuto o jejím nezařazení
do příloh I, IA BPD
pro dané PT

ANO

Přípravek byl před
vydáním rozhodnutí EK
oznámen

NE

ANO

Všechny úč.l. jsou zařazeny do
příloh I, IA BPD pro dané PT

Termín pro stažení z trhu
(stanovený v rozhodnutí EK)
již uplynul?

NE

Přípravek
není možné
uvádět na
trh

NE
po 14.5.2014

ANO
Aktuální datum
< 14.5.2014

NE

ANO

NE

ANO

Byl přípravek
oznámen?

NE

Oznámený přípravek je
možné uvádět na trh
pouze do data
uvedeného v
rozhodnutí EK.

U posledně zařazené uč.l.
uplnul termín pro splnění
všech požadavků

NE
ANO
Povolování
§7 a §10
za současného
uvádění na trh

Vydáno povolení
k uvedení na trh

Povolování
§7 a §10

Nebylo vydáno
povolení k uvedení
Na trh

Ministerstvo zdravotnictví ČR - OCHLBP, Tomáš Kučera, 11/2010

NE

Poznámky:
BPD – Biocidal Product Directive (98/8/EC), transpozičním předpisem v ČR zákon č. 120/2002 Sb., ve znění pozd. předp.
Rozhodnutí EK o nezařazení do přílohy I BPD - Rozhodnutí vydaná EK na základě zmocnění v čl. 4 odst. 2 nařízení Komise 1451/2007/ES,
všechny platná rozhodnutí o nezařazení jsou dostupné on-line na: http://ec.europa.eu/environment/biocides/non_inclusions.htm
Příloha II nařízení 1451/2007/ES dostupná on-line na: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:325:0003:0065:CS:PDF
Příloha II nařízení 1451/2007/ES ošetřená o vydaná rozhodnutí o nezařazení dostupná on-line na: http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/
priloha-ii-narizeni-komise-es-c-ucinne-latky_2525_1097_5.html
Seznam účinných látek zařazených do přílohy I, IA BPD dostupný on-line na: http://ec.europa.eu/environment/biocides/annexi_and_ia.htm
Zařazená účinná látka do přílohy I, IA BPD - Termín pro splnění všech podmínek podle čl. 16 odst. 3 – stanoven individuálně ke každé látce
zvlášť, viz. jednotlivé zařazovací směrnice. Pokud není uveden žádný termín, pak platí 14.5.2014.

