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Oznámenie (správa) komisie - SG(2011) D/53009
smernica 98/34/EC
Preklad správy 001
Oznámenie: 2011/0640/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein 
Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not
open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē 
atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx 
il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia 
o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - 
Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide 
perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201103009.SK)
1. MSG 002 IND      2011 0640 F   SK            14-12-2011 F   NOTIF

2. F

3A. Délégué interministériel aux normes – SQUALPI – Bâtiment  Le Bervil - 
12, rue Villiot –

 75572  PARIS Cedex 12
  d9834.france@finances.gouv.fr 
  tél : 01 53 44 98 24

3B. Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du 
Logement – Direction générale de la Prévention des Risques – Service de la 
Prévention des Nuisances et de la Qualité de l’Environnement  

Grande Arche de la Défense – Paroi Nord
92055 La Défense Cedex

Téléphone : 01 40 81 97 82 
Télécopie : 01 40 81 20 72
Messagerie : Antoine.Schwoerer@developpement-durable.gouv.fr

4. 2011/0640/F - C00C

5. Výnos o ustanoveniach týkajúcich sa označovania biocídnych výrobkov – 
insekticídov a repelentov, ako sú napríklad výrobky uvedené v článku L.522-1 
zákonníka o životnom prostredí

6. Biocídne výrobky typov 18 a 19

7. - 

8. Cieľom tohto návrhu výnosu je stanoviť povinnosť uvádzania vety 
„Neodporúča sa na vnútorné použitie“ na balení biocídnych výrobkov typu 18 
(insekticídov, akaricídov a výrobkov používaných na boj proti iným článkonožcom)
a/alebo typu 19 (repelentov a vnadidiel) určených na boj proti komárom alebo 
iným druhom lietajúceho hmyzu zapálením média obsahujúceho lignín a/alebo 
celulózu, ktoré je nasiaknuté aktívnou biocídnou látkou.

9. Špirály (alebo zvitky) proti komárom sú biocídne výrobky (TP 18/19), 
ktoré pri horení rozptýlia jednu alebo viac aktívnych látok určených na boj 
proti komárom.

Ministerstvo zdravotníctva a ministerstvo životného prostredia poverilo 
Francúzsku agentúru pre zdravotnú bezpečnosť (Anses) vyhodnotením zdravotných 
rizík, ktoré súvisia s používaním špirál proti komárom. Po vyhodnotení rizík 
agentúra Anses pristúpila k charakterizovaniu dymu uvoľňovaného pri spaľovaní 
špirál proti komárom. Vykonané testy umožnili charakterizovať veľké množstvo 
chemických zlúčenín, ktoré sa nachádzajú v dyme zo špirál (oxid uhoľnatý, 
častice...) a ktoré sa uvoľňujú pri spaľovaní dreva alebo prvkov tvoriacich 
nosné médium špirály.

Vo svojom stanovisku zo 4. augusta 2010 agentúra Anses neodporúča 
použitie špirál pre pohodlie (prítomnosť nepríjemných komárov, ktoré nie sú 
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prenášače chorôb) vo vnútorných priestoroch. V súvislosti s epidémiami v rámci 
boja proti komárom, ktoré sú prenášačmi chorôb, agentúra Anses zdôrazňuje, že 
prevencia prenosných chorôb (malária, dengue, chikungunya...) sa považuje za 
prvoradú v porovnaní s rizikami neželaných sanitárnych účinkov súvisiacich 
s vystavením sa dymu zo špirál a v prípade možnosti odporúča použitie iných 
ochranných prostriedkov.

Na základe záverov a odporúčaní agentúry Anses je cieľom tohto návrhu 
výnosu povinnosť uvádzať vetu „Neodporúča sa na vnútorné použitie“, tak aby bola
viditeľná na balení špirál proti komárom. Toto opatrenie tiež umožňuje obmedziť 
iné ako nevyhnutné použitie týchto výrobkov a zároveň neobmedziť možné spôsoby 
boja proti komárom, ktoré prenášajú choroby (dengue, chikungunya...), 
v postihnutých oblastiach.

10. Odkazy na referenčné texty: – zákonník o životnom prostredí (články 
R.522-37, L.522-9, R.522-32 a R522-3)

11. Nie

12. -

13. Nie

14. Nie

15. -

16. Aspekt Dohody o technických prekážkach obchodu

Nie – Návrh nie je technickým predpisom ani hodnotením zhody

Aspekt Dohody o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení

NIE – Návrh nemá významný vplyv na medzinárodný obchod.

Catherine Day
Secrétaire général
Commission européenne

Point de contact Directive 98/34
Fax: (32-2) 296 76 60
email: dir83-189-central@ec.europa.eu
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