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NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č.    /2004

ze dne

o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách

a krmivech rostlinného a �ivoči�ného původu a na jejich povrchu

a o změně směrnice 91/414/EHS

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o zalo�ení Evropského společenství, a zejména na článek 37 a čl. 152 odst. 4

písm. b) této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru1,

po konzultaci Výboru regionů,

v souladu s postupem podle článku 251 Smlouvy2,

                                                
1 Úř. věst. C 234, 30.9.2003, s. 33.
2 Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 20. dubna 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním

věstníku), společný postoj Rady ze dne     (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a postoj
Evropského parlamentu ze dne     (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).



9262/1/04 REV 1 RP/le,kg 2
DG B II/2    CS

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Směrnice Rady 76/895/EHS ze dne 23. listopadu 1976 o stanovení maximálních limitů reziduí

pesticidů v ovoci a zelenině a na jejich povrchu1, směrnice Rady 86/362/EHS ze dne 24.

července 1986 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách a na jejich

povrchu2, směrnice Rady 86/363/EHS ze dne 24. července 1986 o stanovení maximálních

limitů reziduí pesticidů v potravinách �ivoči�ného původu a na jejich povrchu3 a směrnice

Rady 90/642/EHS ze dne 27. listopadu 1990 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů

v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu4

byly několikrát zásadně změněny. V zájmu přehlednosti a jednoduchosti by tyto směrnice

měly být zru�eny a nahrazeny jediným aktem.

(2) Rozdílné maximální limity reziduí pesticidů v jednotlivých členských státech mohou klást

překá�ky obchodu s produkty uvedenými v příloze I Smlouvy a s produkty z nich

odvozenými mezi členskými státy a obchodu mezi třetími zeměmi a Společenstvím. V zájmu

volného pohybu zbo�í, rovných podmínek hospodářské soutě�e mezi členskými státy a

ochrany spotřebitele je tedy vhodné, aby maximální limity reziduí (MLR) v produktech

rostlinného a �ivoči�ného původu byly stanoveny na úrovni Společenství.

(3) Nařízení, kterým se stanoví MLR, nevy�aduje v členských státech provedení ve vnitrostátním

právu. Je tedy nejvhodněj�ím právním nástrojem, kterým lze stanovit MLR pro pesticidy v

produktech rostlinného a �ivoči�ného původu, proto�e jeho přesné po�adavky se mají

uplatňovat současně a jednotně v celém Společenství, a tím umo�ňovat účinněj�í vyu�ití

zdrojů členských států.

                                                
1 Úř. věst. L 340, 9.12.1976, s.26. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 807/2003

(Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 36).
2 Úř. věst. L 221, 7.8.1986, s. 37. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise

2004/61/ES (Úř. věst. L 127, 29.4.2004, s. 81).
3 Úř. věst. L 221, 7.8.1986, s. 43. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise

2004/61/ES.
4 Úř. věst. L 350, 14.12.1990, s. 71. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise

2004/61/ES.
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(4) Produkce a spotřeba rostlinných a �ivoči�ných produktů má ve Společenství velmi důle�itou

úlohu. Výnosy z rostlinné výroby jsou neustále ohro�ovány �kodlivými organismy. Je

naprosto nezbytné chránit rostliny a rostlinné produkty před těmito organismy, nejen aby se

zabránilo poklesu výnosů nebo �kodám na sklizených produktech, ale té� proto, aby se zvý�ila

jakost sklizených produktů, produktivita zemědělství a chránilo se �ivotní prostředí tím, �e se

omezí plocha potřebná pro zemědělskou výrobu.

(5) Jednou z nejdůle�itěj�ích metod ochrany rostlin a rostlinných produktů před působením těchto

�kodlivých organismů je pou�ívání účinných látek v přípravcích na ochranu rostlin. Av�ak

jejich pou�ití mů�e mít za následek přítomnost reziduí v o�etřených produktech, ve zvářatech

krmených temito produkty a ve včelím medu, které byly těmto látkám vystaveny. Je nezbytné

zajistit, aby tato rezidua nebyla přítomna v úrovních představujících nepřijatelné riziko pro

lidi a případně pro zvířata.

(6) Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin

na trh1, stanoví, �e členské státy při vydávání povolení musí stanovit, �e přípravky na ochranu

rostlin musí být správně pou�ívány. Správné pou�ití zahrnuje uplatnění zásad správné

rostlinolékařské praxe a zásad integrované ochrany. Pokud úroveň MLR vyplývající z

povoleného pou�ití pesticidů podle směrnice 91/414/EHS představuje riziko pro spotřebitele,

mělo by být takové pou�ití přezkoumáno za účelem sní�ení limitů reziduí pesticidů.

Společenství by mělo podporovat pou�ívání metod nebo přípravků zohledňujících sni�ování

rizika a sni�ování mno�ství pou�ívaných pesticidů na limity, které jsou v souladu s účinnou

ochranou rostlin proti �kůdcům.

                                                
1 Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2004/7/ES

(Úř. věst. L 127, 29.4.2004, s. 14).
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(7) Řada účinných látek je zakázána podle směrnice Rady 79/117/EHS ze dne 21. prosince 1978,

kterou se zakazuje uvádění na trh a pou�ívání přípravků na ochranu rostlin obsahujících určité

účinné látky1. Zároveň mnoho jiných účinných látek není v současné době povoleno podle

směrnice 91/414/EHS. Rezidua účinných látek v produktech rostlinného a �ivoči�ného

původu vyplývající z nedovoleného pou�ívání nebo z kontaminace �ivotního prostředí nebo z

pou�ití ve třetích zemích by měla být pečlivě kontrolována a sledována.

(8) Základní pravidla potravinového a krmivového práva jsou stanovena v nařízení Evropského

parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady

a po�adavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví

postupy týkající se bezpečnosti potravin2.

(9) Vedle těchto základních pravidel jsou potřebná podrobněj�í pravidla k zaji�tění účinného

fungování vnitřního trhu a obchodu se třetími zeměmi ve vztahu k čerstvým, zpracovaným

nebo slo�eným rostlinným a �ivoči�ným produktům určeným pro lidskou spotřebu nebo ke

krmení zvířat, které mohou obsahovat rezidua pesticidů, přičem� tato pravidla poskytnou

základ pro zaji�tění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a zdraví zvířat a zájmů

spotřebitelů. Tato pravidla by měla zahrnovat stanovení zvlá�tní MLR pro ka�dý pesticid ve

v�ech potravinách a krmivech a kvalitu podkladových údajů pro tyto MLR.

                                                
1 Úř. věst. L 33, 8.2.1979, s. 36. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 807/2003.
2 Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1642/2003 (Úř. věst. L 245,

29.9.2003, s. 4).
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(10) Ačkoli se zásady obecného potravinového práva stanovené v nařízení (ES) č. 178/2002

vztahují pouze na krmiva pro zvířata určená k produkci potravin, je vzhledem k obtí�ím

oddělování produktů, které mají být pou�ity jako krmivo pro zvířata, která nejsou určená k

produkci potravin, a v zájmu usnadnění kontroly a vymáhání ustanovení tohoto nařízení

vhodné uplatňovat tyto zásady rovně� na krmiva, která nejsou určena pro zvířata určená k

produkci potravin. Toto nařízení by v�ak nemělo být na překá�ku zkou�kám, které jsou

nezbytné pro hodnocení pesticidů.

(11) Směrnice 91/414/EHS stanoví základní pravidla pro pou�ívání a uvádění přípravků na

ochranu rostlin na trh. Zejména by pou�ívání těchto přípravků nemělo mít �ádné �kodlivé

účinky na lidi a zvířata. Rezidua pesticidů vyplývající z pou�ívání přípravků na ochranu

rostlin mohou mít �kodlivé účinky na zdraví spotřebitelů. Je tedy vhodné, aby pravidla pro

MLR v produktech určených pro lidskou spotřebu byla definována tak, �e jsou spojena s

povolením pro pou�ívání pesticidů, jak je stanoveno v rámci směrnice 91/414/EHS. Rovně� je

uvedenou směrnici třeba upravit, aby bylo přihlédnuto k postupu Společenství pro

stanovování MLR podle tohoto nařízení. Podle uvedené směrnice mů�e být členský stát určen

jako zpravodaj pro hodnocení účinné látky. Pro účely tohoto nařízení je vhodné vyu�ívat

odborné znalosti dostupné v takovém členském státě.

(12) Je vhodné, aby byla zavedena zvlá�tní pravidla pro kontrolu reziduí pesticidů v zájmu

doplnění obecných předpisů Společenství o kontrole potravin a krmiv.
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(13) Zvlá�tní pravidla pro krmiva včetně uvádění krmiv na trh, jejich skladování a krmení zvířat

jsou stanovena ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES ze dne 7. května 2002

o ne�ádoucích látkách v krmivech1. U některých produktů nelze určit, zda budou zpracovány

na potraviny nebo krmiva. Rezidua pesticidů v těchto produktech by proto měla být

nezávadná jak pro lidskou spotřebu, tak případně pro vý�ivu zvířat. Je tedy vhodné, aby se

pravidla stanovená v tomto nařízení vztahovala na tyto produkty vedle zvlá�tních pravidel pro

vý�ivu zvířat.

(14) Je nezbytné definovat na úrovni Společenství určité pojmy pou�ívané pro stanovení a

kontrolu MLR v produktech rostlinného a �ivoči�ného původu.

(15) Směrnice 76/895/EHS stanoví mo�nost povolit vy��í úrovně MLR členskými státy, ne� jsou v

současné době povoleny na úrovni Společenství. Tato mo�nost by měla být zru�ena, neboť by

s ohledem na vnitřní trh mohla vytvářet překá�ky trhu uvnitř Společenství.

(16) Stanovení MLR u pesticidů vy�aduje zdlouhavé technické zkoumání a zahrnuje hodnocení

případných rizik pro spotřebitele. MLR proto nemohou být stanoveny okam�itě pro rezidua

pesticidů v současné době upravená směrnicí 76/895/EHS nebo pro pesticidy, pro které MLR

Společenství dosud nebyly stanoveny.

(17) Je vhodné, aby byly při stanovování MLR pesticidů na úrovni Společenství uplatňovány

minimální po�adavky na údaje.

(18) Ve výjimečných případech, a zejména pro nedovolené pesticidy, které se mohou vyskytovat v

�ivotním prostředí, je vhodné při stanovování MLR povolit pou�ívání údajů z monitoringu.

                                                
1 Úř. věst. L 140, 30.5.2002, s. 10. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise

2003/100/ES (Úř. věst. L 285, 1.11.2003, s. 33).
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(19) MLR pesticidů by měly být neustále sledovány a měly by být měněny tak, aby se vzaly v

úvahu nové informace a údaje. Pokud povolená pou�ití přípravků na ochranu rostlin nemají za

následek zjistitelné hladiny úrovně reziduí pesticidů, měl by být MLR stanoven na úrovni

meze stanovitelnosti. Pokud není pou�ití pesticidů na úrovni Společenství povoleno, měl by

být MLR stanoven na dostatečně nízké úrovni, aby byl spotřebitel chráněn před příjmem

nedovolených nebo nadměrných úrovní reziduí pesticidů. K usnadnění kontroly reziduí

pesticidů by měla být stanovena standardní hodnota reziduí pesticidů přítomných v

produktech nebo skupinách produktů zahrnutých v příloze I, pro které nebyl v přílohách II

nebo III stanoven �ádný MLR, jestli�e dotyčná účinná látka není uvedena v příloze IV. Je

vhodné stanovit standardní hodnotu na 0,01 mg/kg a umo�nit její stanovení na jiné úrovni pro

účinné látky zahrnuté v příloze V při zohlednění obvyklých dostupných analytických metod

nebo ochrany spotřebitele.

(20) Pokud jde o pou�ívání přípravků na ochranu rostlin, mů�e se pro krmiva a potraviny

produkované mimo Společenství dovoleně pou�ívat odli�ná zemědělská praxe, je� má někdy

za následek jiná rezidua pesticidů, ne� která vyplývají z dovoleně uplatňovaných pou�ití ve

Společenství. Je tedy vhodné, aby pro dová�ené produkty byly stanoveny MLR, které

zohlední tato pou�ití a výsledná rezidua, lze-li nezávadnost produktů prokázat při pou�ití

stejných kritérií jako pro domácí produkci.

(21) Nařízení (ES) č. 178/2002 stanoví postupy pro přijímání mimořádných opatření u potravin a

krmiv pocházejících ze Společenství nebo dovezených ze třetí země. Tyto postupy umo�ňují

Komisi přijmout tato opatření v situacích, kdy potraviny mohou představovat vá�né riziko pro

lidské zdraví, zdraví zvířat nebo �ivotní prostředí a pokud se nelze s tímto rizikem úspě�ně

vypořádat pomocí opatření přijatých dotyčným členským státem nebo státy. Je vhodné, aby

byla tato opatření a jejich vliv na lidi a případně zvířata vyhodnoceny Evropským úřadem pro

bezpečnost potravin (dále jen �úřad�).
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(22) Celo�ivotní expozice a případně akutní expozice spotřebitelů reziduím pesticidů z potravin by

měla být vyhodnocena v souladu s postupy a praxí pou�ívanými ve Společenství, přičem� se

zohlední pokyny vydané Světovou zdravotnickou organizací.

(23) Prostřednictvím Světové obchodní organizace by měly být vedeny konzultace s obchodními

partnery Společenství ohledně navr�ených MLR a jejich připomínky by měly být zohledněny

před přijetím MLR. Při stanovování MLR Společenství by měly být také brány v úvahu MLR

stanovené na mezinárodní úrovni Komisí pro Codex Alimentarius.

(24) Je nezbytné, aby úřad vyhodnotil �ádosti o MLR a hodnotící zprávy připravené členskými

státy za účelem určení s nimi spojeného rizika pro spotřebitele a případně pro zvířata.

(25) Členské státy by měly stanovit pravidla o sankcích za poru�ení tohoto nařízení a zajistit jejich

uplatňování. Tyto sankce by měly být účinné, přiměřené a odrazující.

(26) Rozvoj harmonizovaného systému Společenství pro MLR zahrnuje vypracovávání pokynů,

databáze a jiné činnosti, s nimi� souvisejí náklady. Je vhodné, aby Společenství v některých

případech na tyto náklady přispělo.

(27) Je dobrou správní praxí a technicky �ádoucí časově koordinovat rozhodnutí o MLR v

účinných látkách s rozhodnutími přijatými pro tyto látky podle směrnice 91/414/EHS. Pro

mnoho látek, pro které je�tě nebyly stanoveny MLR ve Společenství, by rozhodnutí podle

uvedené směrnice neměla být přijímána před vstupem tohoto nařízení v platnost.
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(28) Je tedy nezbytné přijmout samostatná pravidla, kterými se stanoví dočasné, av�ak povinné

harmonizované MLR, s cílem stanovit MLR postupně podle toho, jak budou rozhodnutí o

jednotlivých účinných látkách přijímána v rámci hodnocení podle směrnice 91/414/EHS.

Takové dočasné harmonizované MLR by měly být zalo�eny zejména na stávajících MLR

stanovených jednotlivými členskými státy a měly by dodr�ovat vnitrostátní úpravu, podle

které byly stanoveny, pokud daný MLR nepředstavuje nepřijatelné riziko pro spotřebitele.

(29) Po zařazení stávajících účinných látek do přílohy I směrnice 91/414/EHS by měly členské

státy nově vyhodnotit ka�dý přípravek na ochranu rostlin obsahující tyto účinné látky do čtyř

let ode dne zařazení. Dotyčné MLR by měly být zachovány po dobu nejvý�e čtyř let, aby se

zajistilo pokračování v udělování povolení, a měly by být po dokončení nového hodnocení

stanoveny jako konečné, pokud jsou podpořen dokumentací, která splňuje po�adavky přílohy

III směrnice 91/414/EHS, nebo by měly být stanoven na standardní úrovni, nejsou-li takovou

dokumentací podpořeny.

(30) Toto nařízení stanoví MLR pro kontrolu reziduí pesticidů v potravinách a krmivech. Je tedy

vhodné, aby členské státy stanovily národní programy pro kontrolu těchto reziduí. Výsledky

národních kontrolních programů by měly být předávány Komisi, úřadu a ostatním členským

státům a obsa�eny ve výroční zprávě Společenství.

(31) Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím

Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí

svěřených Komisi1.

                                                
1 Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
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(32) V souladu se zásadou proporcionality je pro dosa�ení základních cílů usnadnění obchodu při

dodr�ení ochrany spotřebitele nezbytné a vhodné stanovit MLR v produktech rostlinného a

�ivoči�ného původu. Toto nařízení nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosa�ení

sledovaných cílů, v souladu s čl. 5 odst. 3 Smlouvy,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Kapitola I

Předmět, oblast působnosti a definice

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví v souladu s obecnými zásadami uvedenými v nařízení (ES) č. 178/2002

harmonizovaná ustanovení Společenství týkající se maximálních limitů reziduí pesticidů v

potravinách a krmivech rostlinného a �ivoči�ného původu a na jejich povrchu.

Článek 2

Oblast působnosti

1. Toto nařízení se vztahuje na produkty rostlinného a �ivoči�ného původu nebo na jejich části

zahrnuté v příloze I určené k pou�ití jako čerstvé, zpracované nebo slo�ené potraviny nebo krmiva,

ve kterých nebo na jejich� povrchu mohou být přítomna rezidua pesticidů.
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2. Toto nařízení se nevztahuje na produkty zahrnuté v příloze I, pokud je mo�né nále�itě

prokázat, �e jsou určeny pro

a) výrobu produktů jiných ne� potraviny nebo krmiva, nebo

b) setí nebo výsadbu, nebo

c) činnosti povolené vnitrostátním právem pro zkou�ení týkající se účinných látek.

3. Maximální limity reziduí pesticidů stanovené v souladu s tímto nařízením se nepou�ijí v

případě produktů zahrnutých v příloze I určených pro vývoz do třetích zemí a o�etřených před

vývozem, pokud bylo nále�itě prokázáno, �e třetí země určení vy�aduje toto konkrétní o�etření

nebo s ním souhlasí, aby se zabránilo zavlečení �kodlivých organismů na její území.

4. Toto nařízení se pou�ije, ani� jsou dotčeny směrnice 98/8/ES1 a 2002/32/ES a nařízení (EHS)

č. 2377/902.

Článek 3

Definice

1. Pro účely tohoto nařízení se pou�ijí definice v nařízení (ES) č. 178/2002 a definice v čl. 2

bodech 1 a 4 směrnice 91/414/EHS.

                                                
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění

biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 123, 24.2.1998, s. 1). Směrnice ve znění nařízení (ES)
č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

2 Nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 ze dne 26. června 1990, kterým se stanoví postup
Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterináýrních léčivých přípravků v
potravinách �ivoči�ného původu (Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 1). Nařízení naposledy
pozměněné nařízením Komise (ES) č. 546/2004 (Úř. věst. L 87, 25.3.2004, s. 13).
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2. Pou�ijí se rovně� tyto definice:

a) �dobrou zemědělskou praxí� se rozumí v členském státě doporučené, povolené nebo

registrované nezávadné pou�ití přípravků na ochranu rostlin podle současných podmínek na

jakémkoli stupni produkce, skladování, přepravy, distribuce a zpracování potravin a krmiv;

b) �kritickou dobrou zemědělskou praxí� se rozumí dobrá zemědělská praxe, která v případech,

kdy existuje více ne� jedna dobrá zemědělská praxe pro účinnou kombinaci látky a produktu,

vede k maximálně přípustnému limitu reziduí pesticidů v o�etřených rostlinách a která

představuje základ pro stanovení MLR.

c) �rezidui pesticidů� se rozumějí rezidua, včetně účinných látek, metabolitů nebo rozkladných

produktů účinných látek, v současné době nebo v minulosti pou�ívané v přípravcích na

ochranu rostlin, jak jsou definovány v čl. 2 bodu 1 směrnice 91/414/EHS, které jsou přítomné

v produktech nebo na jejich povrchu zahrnutých v příloze I tohoto nařízení, včetně zejména

těch, které mohou vzniknout následkem pou�ívání přípravků na ochranu rostlin, veterinárních

přípravků a biocidů;

d) �maximálními limity reziduí� (MLR) se rozumějí horní přípustné limity koncentrace reziduí

pesticidů v potravinách nebo krmivech nebo na jejich povrchu;

e) �CXL� se rozumí MLR stanovený Komisí pro Codex Alimentarius;

f) �mezí stanovitelnosti� se rozumí validovaná nejni��í koncentrace reziduí, která mů�e být

kvantifikována a zji�těna bě�nou kontrolou validovanými kontrolními metodami;
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g) �přípustnou odchylkou pro dovoz� se rozumí MLR stanovený pro dovezené produkty, pokud

� pou�ití účinné látky v přípravku na ochranu rostlin není na daném produktu ve

Společenství povoleno, nebo

� stávající MLR ve Společenství nedostačuje k tomu, aby odpovídal potřebám

mezinárodního obchodu;

h) �odbornostní zkou�kou� se rozumí srovnávací zkou�ka, při které několik laboratoří provádí

analýzy na toto�ných vzorcích, co� umo�ňuje hodnocení kvality analýzy provedené ka�dou

laboratoří;

i) �akutní referenční dávkou� se rozumí odhadované mno�ství látky v potravinách vyjádřené v

poměru k váze lidského těla, které mů�e být po�ito v krátké době, obvykle v jednom jídle

nebo v jednom dni, bez citelného zdravotního rizika pro spotřebitele na základě v�ech

skutečností známých v době hodnocení;

j) �přijatelným denním příjmem� se rozumí odhadované mno�ství látky v potravinách vyjádřené

v poměru k váze lidského těla, které mů�e být po�ito denně po celý �ivot, bez citelného

zdravotního rizika pro spotřebitele na základě v�ech skutečností známých v době hodnocení.
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Článek 4

Seznam skupin produktů, u kterých se uplatňují harmonizované MLR

1. Produkty, skupiny produktů nebo části produktů uvedené v čl. 2 odst. 1, u kterých se uplatňují

harmonizované MLR, budou vymezeny a zahrnuty v příloze I postupem podle čl. 45 odst. 2. Příloha

I obsahuje v�echny produkty, pro které jsou MLR výslovně stanoveny, jako� i ostatní produkty, u

kterých je vhodné uplatňovat harmonizované MLR zejména vzhledem k jejich významu ve stravě

spotřebitelů nebo v obchodu. Produkty jsou seskupeny tak, aby MLR mohly být pokud mo�no

stanoveny pro skupinu podobných nebo příbuzných produktů.

2. Příloha I bude poprvé vypracována do tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost a

přezkoumává se v případě potřeby, zejména na �ádost členského státu.

Článek 5

Vytvoření seznamu účinných látek, pro které nejsou �ádné MLR vy�adovány

1. Účinné látky přípravků na ochranu rostlin vyhodnocené podle směrnice 91/414/EHS, pro

které se nevy�adují �ádné MLR, budou vymezeny postupem podle čl. 45 odst. 2 tohoto nařízení a

uvedeny v jeho příloze IV, přičem� se zohlední pou�ívání těchto účinných látek a zále�itosti

uvedené v čl. 14 odst. 2 písm. a), c) a d) tohoto rozhodnutí.

2. Příloha IV bude poprvé vypracována do 12 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
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Kapitola II

Postup pro �ádosti o MLR

ODDÍL 1

PODÁVÁNÍ �ÁDOSTÍ O STANOVENÍ MLR

Článek 6

�ádosti

1. Pokud členský stát zamý�lí udělit povolení nebo prozatímní povolení pro pou�ívání přípravků

na ochranu rostlin v souladu se směrnicí 91/414/EHS, posoudí, zda je následkem tohoto pou�ití

třeba stávající MLR stanovený v přílohách II a III tohoto nařízení změnit, zda je nezbytné stanovit

nový MLR nebo zda by účinná látka měla být umístěna v příloze IV. Je-li to nezbytné, po�ádá

osobu, která �ádá o povolení, o podání �ádosti v souladu s článkem 7.

2. Osoby, které nále�itě proká�í oprávněný zájem, včetně výrobců, pěstitelů a výrobců produktů

zahrnutých v příloze I, mohou rovně� podat členskému státu �ádost podle článku 7.

3. Pokud se členský stát domnívá, �e je nezbytné stanovit, změnit nebo zru�it MLR, mů�e

rovně� sám sestavit a vyhodnotit �ádost o stanovení, změnu nebo zru�ení MLR podle článku 7.
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4. �ádosti o přípustné odchylky dovozu se podávají zpravodajským členským státům určeným

podle směrnice 91/414/EHS, nebo pokud nebyl jmenován �ádný zpravodaj podle uvedené směrnice,

členským státům určeným Komisí postupem podle čl. 45 odst. 2 tohoto nařízení na �ádost �adatele.

Tyto �ádosti se sestavují podle článku 7 tohoto nařízení.

Článek 7

Po�adavky týkající se �ádostí o stanovení MLR

1. �adatel uvede v �ádosti o stanovení MLR tyto údaje a dokumenty:

a) jméno a adresu �adatele;

b) dokumentaci �ádosti včetně

i) shrnutí �ádosti;

ii) hlavních věcných argumentů;

iii) seznamu dokumentace;

iv) kopie odpovídající dobré zemědělské praxe, která se vztahuje ke zvlá�tnímu pou�ití

dané účinné látky.

c) případné vědecky opodstatněné důvody ke zvlá�tní pozornosti;
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d) údaje stanovené v přílohách II a III směrnice 91/414/EHS týkající se po�adavků na údaje pro

stanovení MLR reziduí pesticidů, včetně případných toxikologických údajů a údajů o bě�ných

analytických metodách pro pou�ití v kontrolních laboratořích, jako� i údaje o metabolismu

rostlin a zvířat.

Pokud jsou v�ak ji� související údaje veřejně dostupné, zejména pokud ji� byla účinná látka

vyhodnocena podle směrnice 91/414/EHS nebo pokud existuje CXL a je �adatelem předlo�en,

mů�e členský stát při vyhodnocování �ádosti pou�ít rovně� tyto informace. V těchto případech musí

hodnotící zpráva obsahovat zdůvodnění pro pou�ití nebo nepou�ití těchto údajů.

2. Členský stát, který vyhodnocuje �ádost, mů�e případně po�ádat �adatele, aby předlo�il

doplňující informace k informacím po�adovaným podle odstavce 1 ve lhůtě stanovené členským

státem.

Článek 8

Hodnocení �ádostí

1. Členský stát, kterému je �ádost splňující po�adavky článku 7 podána podle článku 6, ji

neprodleně postoupí Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin zřízenému nařízením (ES) č.

178/2002 (dále jen �úřad�) a Komisi a vypracuje hodnotící zprávu bez zbytečného prodlení.

2. �ádosti se hodnotí podle odpovídajících ustanovení jednotných zásad pro hodnocení

přípravků na ochranu rostlin obsa�ených v příloze VI směrnice 91/414/EHS nebo zvlá�tních

hodnotících zásad, které budou stanoveny nařízením Komise postupem podle čl. 45 odst. 2 tohoto

nařízení.
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3. Odchylně od odstavce 1 mů�e na základě dohody mezi dotyčnými členskými státy hodnocení

�ádosti provádět zpravodajský členský stát určený podle směrnice 91/414/EHS pro danou účinnou

látku.

4. Pokud členský stát narazí na obtí�e při hodnocení �ádosti, nebo za účelem zamezení zdvojení

činnosti mů�e být postupem podle čl. 45 odst. 2 rozhodnuto, který členský stát vyhodnotí konkrétní

�ádosti.

Článek 9

Podávání vyhodnocených �ádostí Komisi a úřadu

1. Po dokončení hodnotící zprávy ji členský stát předá Komisi. Komise neprodleně uvědomí

členské státy a postoupí �ádost, hodnotící zprávu a podpůrnou dokumentaci úřadu.

2. Úřad neprodleně písemně potvrdí obdr�ení �ádosti �adateli, hodnotícímu členskému státu a

Komisi. V potvrzení se uvede datum obdr�ení �ádosti a přilo�ených dokumentů.
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ODDÍL 2

POSUZOVÁNÍ �ÁDOSTÍ O STANOVENÍ MLR ÚŘADEM

Článek 10

Stanovisko úřadu k �ádostem o stanovení MLR

1. Úřad posoudí �ádosti a hodnotící zprávy a vydá odůvodněné stanovisko zejména o

rizicích pro spotřebitele a případně pro zvířata, která jsou spojená se stanovením, změnou nebo

zru�ením MLR. Stanovisko zahrnuje

a) posouzení, zda je analytická metoda pro bě�nou kontrolu navr�ená k pou�ívání vhodná pro

zamý�lené kontrolní účely;

b) předpokládanou mez stanovitelnosti pro kombinaci pesticidu a produktu;

c) hodnocení rizik, �e přijatelný denní příjem nebo akutní referenční dávka budou překročeny

následkem změny MLR; údaje o podílu reziduí v produktu, pro který je MLR po�adován, na

příjmu;

d) jakékoli jiné údaje důle�ité pro hodnocení rizika.

2. Úřad předá své odůvodněné stanovisko �adateli, Komisi a členským státům. Odůvodněné

stanovisko jasně uvede podklad pro ka�dý vyvozený závěr.

3. Ani� je dotčen článek 39 nařízení (ES) č. 178/2002, úřad své odůvodněné stanovisko zveřejní.
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Článek 11

Stanovisko úřadu k �ádostem o MLR

1. Úřad vydá odůvodněné stanovisko podle článku 10 co nejdříve a nejpozději do tří měsíců ode

dne obdr�ení �ádosti.

2. Pokud úřad po�ádá o doplňující informace, staví se běh lhůty stanovené v odstavci 1 do

předlo�ení této informace. Na toto stavení se vztahuje článek 13.

Článek 12

Hodnocení stávajících MLR úřadem

1. Úřad předlo�í Komisi a členským státům ve lhůtě 12 měsíců ode dne zařazení nebo

nezařazení účinné látky do přílohy I směrnice 91/414/EHS po vstupu tohoto nařízení v platnost

odůvodněné stanovisko, zalo�ené zejména na hodnotící zprávě vypracované podle směrnice

91/414/EHS,

a) ke stávajícím MLR pro danou účinnou látku stanoveným v přílohách II nebo III tohoto

nařízení;

b) k potřebě stanovení nových MLR pro tuto účinnou látku nebo jejího zařazení do přílohy IV

tohoto nařízení;

c) ke zvlá�tním zpracovatelským faktorům uvedeným v čl. 20 odst. 2 tohoto nařízení, kterých

mů�e být třeba pro tuto účinnou látku;
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d) k MLR, u kterých mů�e Komise vzít v úvahu zahrnutí do přílohy II nebo přílohy III tohoto

nařízení, a k MLR, které se týkají této účinné látky a mohou být zru�eny.

2. Pro látky zahrnuté v příloze I směrnice 91/414/EHS před vstupem tohoto nařízení v platnost

bude odůvodněné stanovisko podle odstavce 1 vydáno ve lhůtě 12 měsíců ode dne vstupu tohoto

nařízení v platnost.

Článek 13

Správní přezkum

V�echna rozhodnutí přijatá při výkonu pravomoci, kterou úřadu svěřuje toto nařízení, nebo jeho

nečinnost mohou být přezkoumány Komisí z vlastního podnětu nebo na �ádost členského státu nebo

kterékoli osoby bezprostředně a osobně dotčené.

K tomuto účelu je třeba podat �ádost Komisi do dvou měsíců ode dne, ve kterém se tato osoba o

dotyčném aktu nebo opomenutí dozví.

Komise přijme do dvou měsíců rozhodnutí, ve kterém případně po�ádá úřad, aby vzal své

rozhodnutí zpět nebo napravil svou nečinnost ve stanovené lhůtě.
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ODDÍL 3

Stanovení, změna nebo zru�ení MLR

Článek 14

Rozhodnutí o �ádostech týkajících se MLR

1. Po obdr�ení stanoviska úřadu a jeho zohlednění připraví Komise neprodleně a

nejpozději do tří měsíců nařízení o stanovení, změně nebo zru�ení MLR, anebo rozhodnutí, kterým

se �ádost zamítá, a předlo�í je k přijetí postupem podle čl. 45 odst. 2.

2. U aktů uvedených v odstavci 1 se berou v úvahu

a) dostupné vědecké a technické znalosti;

b) mo�ná přítomnost reziduí pesticidů vyplývající ze zdrojů jiných ne� současných pou�ití

účinných látek na ochranu rostlin;

c) výsledky hodnocení ve�kerých mo�ných rizik pro spotřebitele a případně pro zvířata;

d) výsledky ve�kerých hodnocení a rozhodnutí změnit pou�ití přípravků na ochranu rostlin;

e) CXL nebo dobrá zemědělská praxe prováděné ve třetí zemi pro dovolené pou�ití účinné látky

v této třetí zemi;
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f) jiná opodstatněná hlediska významná pro danou zále�itost.

3. Komise mů�e kdykoli po�ádat �adatele nebo úřad o předlo�ení doplňujících informací.

Komise zpřístupní ve�keré obdr�ené doplňující informace členským státům a úřadu.

Článek 15

Zařazení nových nebo změněných MLR do příloh II a III

1. Nařízení uvedené v čl. 14 odst. 1

a) stanoví nové nebo změněné MLR a uvede je v příloze II tohoto nařízení, pokud ji� účinné

látky byly zařazeny do přílohy I směrnice 91/414/EHS;

b) pokud účinné látky dosud nebyly zařazeny do přílohy I směrnice 91/414/EHS a nejsou

zahrnuty do přílohy II tohoto nařízení, stanoví nebo změní dočasné MLR a uvede je v příloze

III tohoto nařízení; nebo

c) v případech uvedených v článku 16 stanoví dočasné MLR a uvede je v příloze III tohoto

nařízení.
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2. Pokud je stanoven dočasný MLR podle odst. 1 písm. b), zru�í se v příloze III postupem podle

čl. 45 odst. 2 nařízením přijatým jeden rok po dni zařazení nebo nezařazení dotyčné účinné látky do

přílohy I směrnice 91/414/EHS. Pokud v�ak o to jeden nebo více členských států po�ádá, mů�e být

zachován dal�í rok a� do potvrzení, �e byly provedeny vědecké studie nezbytné pro podporu �ádosti

o stanovení MLR. Je-li takové potvrzení poskytnuto, je dočasný MLR zachován na dal�í dva roky,

pokud nejsou zji�těny �ádné nepřijatelné bezpečnostní otázky pro spotřebitele.

Článek 16

Postup pro stanovení dočasných MLR za určitých okolností

1. Nařízení uvedené v čl. 14 odst. 1 mů�e rovně� stanovit dočasný MLR, který se zařadí do

přílohy III, za těchto okolností:

a) ve výjimečných případech, zejména pokud se rezidua pesticidů mohou vyskytovat v důsledku

kontaminace �ivotního prostředí nebo jiné kontaminace nebo v důsledku pou�ívání přípravků

na ochranu rostlin podle čl. 8 odst. 4 směrnice 91/414/EHS; nebo

b) pokud dotyčné produkty tvoří nevýznamnou slo�ku stravy spotřebitelů nebo případně vý�ivy

zvířat; nebo

c) pro med; nebo

d) pokud se v rozhodnutí nezařadit nebo zru�it účinnou látku v příloze I směrnice 91/414/EHS

uvádějí významná pou�ití přípravků na ochranu rostlin.
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2. Zařazení dočasných MLR podle odstavce 1 musí být zalo�eno na stanovisku úřadu, údajích

z monitoringu a na hodnocení, z nich� vyplývá, �e neexistují �ádná nepřijatelná rizika pro

spotřebitele nebo zvířata.

Pokračující platnost dočasných MLR uvedených v odst. 1 písm. a), b) a c) se znovu vyhodnotí

alespoň jednou za ka�dých deset let a ve�keré takové MLR se změní nebo případně zru�í.

MLR uvedené v odst. 1 písm. d) se hodnotí znovu po uplynutí doby, na kterou bylo významné

pou�ití povoleno.

Článek 17

Změny MLR v důsledku zru�ení povolení přípravků na ochranu rostlin

Změny příloh II a III potřebné pro zru�ení určitého MLR v důsledku zru�ení stávajícího povolení

pro určitý přípravek na ochranu rostlin mohou být přijaty, ani� by byl úřad �ádán o stanovisko.

Kapitola III

MLR pro produkty rostlinného a �ivoči�ného původu

Článek 18

Soulad s MLR

1. Produkty zahrnuté v příloze I nesmějí obsahovat od doby svého uvedení na trh jako potraviny

nebo krmiva anebo od doby předlo�ení zvířatům ke krmení �ádná rezidua pesticidů převy�ující
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a) MLR pro tyto produkty stanovené v přílohách II a III;

b) 0,01 mg/kg pro ty produkty, pro které není v přílohách II nebo III stanoven �ádný zvlá�tní

MLR, nebo pro účinné látky neuvedené v příloze IV, jestli�e nejsou stanoveny odli�né

standardní hodnoty pro účinnou látku postupem podle čl. 45 odst. 2, přičem� se vezmou v

úvahu obvyklé dostupné analytické metody. Takové standardní hodnoty se uvedou v příloze

V.

2. Členské státy nesmějí na svých územích zakázat ani zabránit uvedení produktů zahrnutých v

příloze I na trh nebo jejich zkrmování zvířaty určenými k produkci potravin z důvodů, �e obsahují

rezidua pesticidů, pokud

a) tyto produkty splňují po�adavky čl. 18 odst. 1 a článku 20; nebo

b) účinná látka je uvedena v příloze IV.

3. Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy na vlastním území povolit v případě o�etření po

sklizni prostřednictvím fumigantů limity reziduí účinných látek, které přesahují úrovně uvedené v

přílohách II a III pro produkt zahrnutý v příloze I, jsou-li tyto kombinace účinné látky a produktu

uvedeny v příloze VII, pokud

a) tyto produkty nejsou určeny pro okam�itou spotřebu;

b) jsou zavedeny vhodné kontroly k zaji�tění toho, aby produkty nebyly zpřístupněny konečným

u�ivatelům nebo spotřebitelům, pokud jsou dodávány přímo spotřebiteli, a� do doby, kdy

rezidua ji� nepřevy�ují maximální limity uvedené v přílohách II nebo III;
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c) ostatní členské státy a Komise byly informovány o přijatých opatřeních.

Kombinace účinné látky a produktu uvedené v příloze VII budou vymezeny postupem podle čl. 45

odst. 2.

4. Ve výjimečných případech, a zejména po pou�ití přípravků na ochranu rostlin podle čl. 8 odst.

4 směrnice 91/414/EHS nebo při plnění povinností podle směrnici 2000/29/ES1, mů�e členský stát

na vlastním území povolit uvádění na trh o�etřených potravin nebo krmiv, které nesplňují

po�adavky odstavce 1, nebo krmení zvířat takovými krmivy, pokud tyto potraviny nebo krmiva

nevytvářejí nepřijatelné riziko. Tato povolení se neprodleně oznámí ostatním členským státům,

Komisi a úřadu spolu s odpovídajícím hodnocením rizika, aby byla bez zbytečného odkladu

posouzena postupem podle čl. 45 odst. 2 s cílem stanovit dočasný MLR na určité období, anebo

přijmout jakékoli jiné nezbytné opatření ve vztahu k těmto produktům.

Článek 19

Zákaz týkající se zpracovaných nebo slo�ených produktů

Zakazuje se zpracovávat nebo mísit pro účely rozředění produkty zahrnuté v příloze I, které

nesplňují po�adavky čl. 18 odst. 1 nebo článku 20, se stejnými nebo jinými produkty s cílem uvádět

je na trh jako potraviny nebo krmiva nebo krmit jimi zvířata.

                                                
1 Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání

organismů �kodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich
roz�iřování na území Společenství (Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1). Směrnice naposledy
pozměněná směrnicí Komise 2004/70/ES (Úř. věst. L 127, 29.4.2004, s. 97).
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Článek 20

MLR pro zpracované nebo slo�ené produkty

1. Pokud nejsou MLR stanoveny v přílohách II nebo III pro zpracované nebo slo�ené potraviny

nebo krmiva, jsou pro daný produkt nezahrnutý v příloze I pou�itelné MLR stanovené v čl. 18 odst.

1 při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním nebo mísením.

2. Do seznamu v příloze VI mohou být postupem podle čl. 45 odst. 2 zařazeny zvlá�tní

koncentrace nebo faktory ředění pro určité zpracovávací nebo mísicí operace nebo pro určité

zpracované nebo slo�ené produkty.

Kapitola IV

Zvlá�tní ustanovení o začlenění

stávajících MLR do tohoto nařízení

Článek 21

První stanovení MLR

1. MLR pro produkty zahrnuté v příloze I budou poprvé stanoveny a uvedeny v příloze II

postupem podle čl. 45 odst. 2, přičem� se začlení MLR stanovené podle směrnic 86/362/EHS,

86/363/EHS a 90/642/EHS, s přihlédnutím ke kritériím uvedeným v čl. 11 odst. 2.

2. Příloha II bude vypracována do 12 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
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Článek 22

První stanovení dočasných MLR

1. Dočasné MLR pro účinné látky, pro které rozhodnutí o zařazení nebo nezařazení do přílohy I

směrnice 91/414/EHS dosud nebylo přijato, budou poprvé stanoveny a uvedeny v příloze III, pokud

ji� nebudou uvedeny v příloze II, postupem podle čl. 45 odst. 2, přičem� se vezmou v úvahu

informace poskytnuté členskými státy, případně odůvodněné stanovisko uvedené v článku 24,

faktory uvedené v čl. 14 odst. 2 a tyto MLR:

a) zbývající MLR v příloze směrnice 76/895/EHS a

b) dosud neharmonizované MLR členských států.

2. Příloha III bude vypracována do 12 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost v

souladu s články 23, 24 a 25.

Článek 23

Informace poskytované členskými státy o vlastních MLR

Není-li účinná látka dosud zařazena v příloze I směrnice 91/414/EHS a stanovil-li členský stát

nejpozději ke dni vstupu přílohy I tohoto nařízení v platnost vlastní MLR pro tuto účinnou látku pro

produkt zahrnutý v příloze I tohoto nařízení nebo rozhodl, �e se pro tuto účinnou látku �ádný MLR

nevy�aduje, oznámí dotyčný členský stát Komisi způsobem a ve lhůtě, je� budou stanoveny

postupem podle čl. 45 odst. 2, vlastní MLR nebo skutečnost, �e pro tuto účinnou látku není �ádný

MLR vy�adován, a případně na �ádost Komise
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a) dobrou zemědělskou praxi;

b) je-li v členském státě uplatňována kritická dobrá zemědělská praxe a jsou-li dostupné,

souhrnné údaje o cílených kontrolních zkou�kách nebo údaje z monitoringu;

c) přijatelný denní příjem a případně akutní referenční dávky pou�ívané pro vnitrostátní

hodnocení rizika a výsledek tohoto hodnocení.

Článek 24

Stanovisko úřadu k podkladovým údajům pro MLR stanovené členskými státy

1. Na �ádost Komise jí úřad podá odůvodněné stanovisko o mo�ných rizicích pro zdraví

spotřebitele vyplývajících z

a) dočasných MLR, které mohou být zahrnuty v příloze III;

b) účinných látek, které mohou být zahrnuty v příloze IV.

2. Při přípravě odůvodněného stanoviska uvedeného v odstavci 1 zohlední úřad dostupné

vědecké a technické znalosti, a zejména informace poskytnuté členskými státy podle článku 23.
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Článek 25

Stanovení dočasných MLR

S přihlédnutím ke stanovisku úřadu, je-li po�adováno, mohou být dočasné MLR pro účinné látky

uvedené v článku 23 stanoveny a uvedeny v příloze III v souladu s čl. 22 odst. 1, nebo mů�e být

účinná látka popřípadě zahrnuta do přílohy IV v souladu s čl. 5 odst. 1.

Kapitola V

Úřední kontroly, zprávy a sankce

ODDÍL 1

ÚŘEDNÍ KONTROLY MLR

Článek 26

Úřední kontroly

1. Ani� je dotčena směrnice 96/23/ES, provádějí členské státy úřední kontroly reziduí pesticidů

k zaji�tění dodr�ování tohoto nařízení v souladu s odpovídajícími právními předpisy Společenství

týkajícími se úředních kontrol potravin a krmiv.

2. Tyto kontroly reziduí pesticidů sestávají zejména z odběru a následného rozboru vzorků a

zji�tění přítomných pesticidů a úrovní jejich reziduí.
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Článek 27

Odběr vzorků

1. Ka�dý členský stát odebere dostatečný počet a rozsah vzorků k zaji�tění reprezentativnosti

výsledků pro celý trh s přihlédnutím k výsledkům předchozích kontrolních programů. Tento odběr

vzorků se provede tak blízko bodu dodání, jak je proveditelné, aby bylo mo�né přijmout případná

následná donucovací opatření.

2. Metody odběru vzorků potřebné pro provádění těchto kontrol reziduí pesticidů v produktech

jiné ne� uvedené ve směrnici 2002/63/ES1 budou stanoveny postupem podle čl. 45 odst. 2.

Článek 28

Analytické metody

1. Metody analýzy reziduí pesticidů musí splňovat kritéria stanovená v odpovídajících právních

předpisech Společenství týkajících se úředních kontrol potravin a krmiv.

2. Technické pokyny zabývající se konkrétními kritérii validace a postupy řízení jakosti ve

vztahu k analytickým metodám ke zji�ťování reziduí pesticidů mohou být přijaty postupem podle

čl. 45 odst. 2.

3. V�echny laboratoře provádějící rozbory vzorků pro úřední kontroly reziduí pesticidů se

účastní odbornostních zkou�ek Společenství na rezidua pesticidů, pořádaných Komisí.

                                                
1 Směrnice Komise 2002/63/ES ze dne 11. července 2002, kterou se stanoví metody

Společenství pro odběr vzorků určených k úřední kontrole reziduí pesticidů v produktech
rostlinného a �ivoči�ného původu a na jejich povrchu a kterou se zru�uje
směrnice 79/700/EHS(Úř. věst. L 187, 16.7.2002, s. 30).
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ODDÍL 2

KONTROLNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ

Článek 29

Kontrolní program Společenství

1. Komise vypracuje koordinovaný víceletý kontrolní program Společenství označující

konkrétní vzorky, které mají být zahrnuty do národních kontrolních programů, a beroucí v úvahu

obtí�e zji�těné souvislosti s dodr�ováním MLR stanovených v tomto nařízení, s cílem vyhodnotit

expozici spotřebitelů a uplatňování stávajících právních předpisů.

2. Kontrolní program Společenství bude přijat a ka�doročně aktualizován postupem podle čl. 45

odst. 2. Návrh kontrolního programu Společenství bude předlo�en výboru uvedenému v čl. 45 odst.

1 nejpozději �est měsíců před koncem ka�dého kalendářního roku.

ODDÍL 3

NÁRODNÍ KONTROLNÍ PROGRAMY

Článek 30

Národní kontrolní programy pro rezidua pesticidů

1. Členské státy zavedou víceleté národní kontrolní programy pro rezidua pesticidů. Své víceleté

programy ka�doročně aktualizují.
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Tyto programy vycházejí z míry rizika a směřují zejména k hodnocení expozice spotřebitelů a

dodr�ování stávajících právních předpisů. Blí�e určují alespoň

a) produkty, ze kterých mají být odebírány vzorky;

b) počet vzorků, jen� má být odebrán, a analýzy, které mají být provedeny;

c) pesticidy, které mají být analyzovány;

d) kritéria pou�itá při sestavování těchto programů, včetně

i) zvolených kombinací pesticidů a produktů,

ii) počtu odebraných vzorků zvlá�ť pro produkty domácího a zahraničního původu,

iii) spotřeby daných produktů jako podílu na národních stravovacích zvyklostech,

iv) kontrolního programu Společenství a

v) výsledků předchozích kontrolních programů.

2. Členské státy předlo�í své aktualizované národní kontrolní programy pro rezidua pesticidů

podle odstavce 1 Komisi a úřadu nejpozději tři měsíce před koncem ka�dého kalendářního roku.

3. Členské státy se účastní kontrolního programu Společenství stanoveného v článku 29.
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ODDÍL 4

INFORMACE POSKYTOVANÉ ČLENSKÝMI STÁTY A VÝROČNÍ ZPRÁVA

Článek 31

Informace poskytované členskými státy

1. Členské státy poskytnou do 31. srpna ka�dého roku Komisi, úřadu a ostatním členským

státům tyto informace za předchozí kalendářní rok:

a) výsledky úředních kontrol stanovených v čl. 26 odst. 1;

b) meze stanovitelnosti uplatňované v národním kontrolním programu uvedeném v článku 30 a

podle kontrolního programu Společenství uvedeného v článku 29;

c) podrobnosti účasti analytických laboratoří na zkou�kách způsobilosti Společenství uvedených

v čl. 28 odst. 3 a na dal�ích odbornostních zkou�kách významných pro kombinace pesticidů a

výrobků vzorkované v rámci národního kontrolního programu;

d) podrobnosti o stavu akreditace analytických laboratoří účastnících se kontrol uvedených v

písmenu a);

e) podrobnosti o přijatých donucovacích opatřeních, pokud to vnitrostátní právní předpisy

dovolují.

2. Prováděcí opatření týkající se poskytování informací členskými státy mohou být zavedena

postupem podle čl. 45 odst. 2 po konzultaci s úřadem.
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Článek 32

Výroční zpráva o reziduích pesticidů

1. Na základě informací poskytnutých členskými státy podle čl. 31 odst. 1 vypracuje úřad

výroční zprávu o reziduích pesticidů.

2. Úřad do výroční zprávy zahrne alespoň tyto informace:

a) rozbor výsledků kontrol stanovených v čl. 26 odst. 2;

b) vyjádření k mo�ným důvodům, pro které do�lo k překročení MLR, a související poznámky

týkající se mo�ných způsobů řízení rizika;

c) rozbor trvalého a náhle vzniklého ohro�ení zdraví spotřebitelů z reziduí pesticidů;

d) hodnocení expozice spotřebitelů reziduím pesticidů na základě informací poskytnutých v

souladu s písmenem a) a ve�kerých dal�ích významných dostupných informací, včetně zpráv

předlo�ených podle směrnice 96/23/ES1.

3. Pokud členský stát neposkytl informace v souladu s článkem 31, nemusí brát úřad informace

vztahující se k tomuto členskému státu při sestavování výroční zprávy v úvahu.

4. Úprava výroční zprávy mů�e být určena postupem podle čl. 45 odst. 2.

                                                
1 Směrnice Rady 96/23/ES ze dne 29. dubna 1996 o kontrolních opatřeních u některých látek a

jejich reziduí v �ivých zvířatech a �ivoči�ných produktech a o zru�ení směrnic 85/358/EHS a

86/469/EHS a rozhodnutí 89/187/EHS a 91/664/EHS (Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 10. Směrnice

naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).
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5. Úřad předlo�í Komisi výroční zprávu do posledního dne měsíce února ka�dého roku.

6. Zpráva mů�e zahrnovat stanovisko o pesticidech, je� mají být zahrnuty do budoucích

programů.

7. Úřad výroční zprávu zveřejní spolu s případnými poznámkami Komise nebo členských států.

Článek 33

Předlo�ení výroční zprávy o reziduích pesticidů výboru

Komise neprodleně předlo�í výroční zprávu o reziduích pesticidů uvedenou v čl. 45 odst. 1 výboru,

aby ji posoudil a případně doporučil, jaká opatření je třeba přijmout s ohledem na oznámená

poru�ení MLR stanovených v přílohách II a III.

ODDÍL 5

SANKCE

Článek 34

Sankce

Členské státy stanoví pravidla o sankcích za poru�ení ustanovení tohoto nařízení a přijmou ve�kerá

nezbytná opatření, aby zajistily jejich uplatňování. Tyto sankce musí být účinné, přiměřené a

odrazující.

Členské státy neprodleně oznámí Komisi tato pravidla a jejich případné následné změny.
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KAPITOLA VI

Nouzová opatření

Článek 35

Nouzová opatření

Články 53 a 54 nařízení (ES) č. 178/2002 se pou�ijí, pokud nové informace nebo přehodnocení

stávajících informací uká�í, �e rezidua pesticidů nebo MLR zahrnuté v tomto nařízení mohou

ohrozit lidské zdraví nebo zdraví zvířat způsobem, který vy�aduje okam�itý zásah.

Kapitola VII

Podpůrná opatření k harmonizovaným MLR pesticidů

Článek 36

Podpůrná opatření k harmonizovaným MLR pesticidů

1. Na úrovni Společenství budou stanovena podpůrná opatření k harmonizovaným MLR

pesticidů, včetně

a) konsolidované databáze právních předpisů Společenství o MLR reziduí pesticidů, je� umo�ní

přístup veřejnosti k těmto informacím;

b) odbornostních zkou�ek Společenství uvedených v čl. 28 odst. 3 a čl. 31 odst. 1 písm. d);

c) studií a dal�ích potřebných opatření pro přípravu a vývoj právních předpisů a technických

pokynů o reziduích pesticidů;
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d) studií potřebných k odhadu expozice spotřebitelů a zvířat reziduím pesticidů;

e) studií potřebných k podpoře kontrolních laboratoří, pokud analytické metody nejsou schopny

určovat stanovené MLR.

2. Případné nezbytné prováděcí předpisy k opatřením uvedeným v odstavci 1 mohou být přijaty

postupem podle čl. 45 odst. 2.

Článek 37

Příspěvek Společenství k podpůrným opatřením pro harmonizované MLR pesticidů

1. Společenství mů�e poskytnout finanční příspěvek a� do 100 % nákladů na opatření stanovená

v článku 36.

2. Rozpočtové polo�ky budou schváleny v ka�dém rozpočtovém roce v rámci rozpočtového

procesu.

Kapitola VIII

Koordinace uplatňování MLR

Článek 38

Určení vnitrostátních orgán

Ka�dý členský stát určí jeden nebo více vnitrostátních orgánů, je� budou koordinovat spolupráci s

Komisí, úřadem, ostatními členskými státy, výrobci, producenty a pěstiteli pro účely tohoto

nařízení. Určí-li členský stát více orgánů, uvede, který z určených orgánů bude kontaktním místem.
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Vnitrostátní orgány mohou přenést své úkoly na dal�í subjekty.

Ka�dý členský stát sdělí Komisi a úřadu názvy a adresy určených vnitrostátních orgánů.

Článek 39

Koordinace informací o MLR úřadem

Úřad

a) koordinuje se zpravodajským členským státem určeným v souladu se směrnicí 91/414/EHS

pro určitou účinnou látku;

b) koordinuje s členskými státy a s Komisí ohledně MLR, zejména za účelem splnění

po�adavků článku 41.

Článek 40

Informace poskytované členskými státy

Členské státy poskytují úřadu na jeho �ádost ve�keré dostupné informace potřebné k hodnocení

bezpečnosti MLR.
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Článek 41

Databáze úřadu o MLR

Ani� jsou dotčeny pou�itelné předpisy Společenství a vnitrostátní předpisy o přístupu k

dokumentům, úřad vyvine a povede databázi přístupnou Komisi a příslu�ným orgánům členských

států, je� bude obsahovat významné vědecké informace a dobré zemědělské praxe týkající se MLR,

účinných látek a zpracovatelských faktorů stanovených v přílohách II, III, IV a VII. Zejména bude

obsahovat hodnocení příjmu ve stravě, zpracovatelské faktory a toxikologické koncové body.

Článek 42

Členské státy a poplatky

1. Členské státy mohou krýt náklady na práci spojenou se stanovením, změnou nebo zru�ením

MLR nebo s jakýmikoli jinými úkony vyplývajícími z povinností ulo�ených touto směrnicí

prostřednictvím poplatku.

2. Členské státy zajistí, aby poplatek uvedený v odstavci 1

a) byl vypočten průhledným způsobem a

b) odpovídal skutečným nákladům na vykonanou práci.

Předpis mů�e zahrnovat sazebník pevných poplatků zalo�ený na průměrných nákladech na práci

uvedenou v odstavci 1.
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Kapitola IX

Provádění

Článek 43

Vědecké stanovisko úřadu

Komise nebo členské státy mohou po�ádat úřad o vědecké stanovisko a konzultovat s ním jakékoli

opatření týkající se posouzení rizik v rámci tohoto nařízení. Komise mů�e stanovit lhůtu, ve které

bude takové stanovisko vydáno.

Článek 44

Postup přijímání stanovisek úřadu

1. Pokud stanoviska úřadu podle tohoto nařízení vy�adují pouze vědeckou nebo technickou

činnost zahrnující pou�ití zavedených vědeckých nebo technických zásad, mů�e je úřad vydat, ani�

by byl konzultován vědecký výbor nebo vědecké komise uvedené v článku 28 nařízení (ES) č.

178/2002, pokud Komise nebo členský stát nemají námitky.

2. Prováděcí pravidla podle čl. 29 odst. 6 písm. a) nařízení (ES) č. 178/2002 určí případy, ve

kterých se pou�ije odstavec 1 tohoto nařízení.
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Článek 45

Postup projednávání ve výboru

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinové řetězce a zdraví zvířat, zřízený článkem 58

nařízení (ES) č. 178/2002 (dále jen �výbor�).

2. Odkazuje-li se na tento článek, pou�ijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na

článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 46

Prováděcí opatření

Postupem podle čl. 45 odst. 2 a případně s přihlédnutím ke stanovisku úřadu budou stanoveny nebo

mohou být změněny:

a) prováděcí opatření k zaji�tění jednotného uplatňování tohoto nařízení;

b) data uváděná v článku 23, čl. 29 odst. 3, čl. 30 odst. 2, čl. 31 odst. 1 a čl. 32 odst. 5.

c) technické pokyny k pomoci při uplatňování tohoto nařízení;

d) podrobná pravidla týkající se vědeckých údajů po�adovaných pro stanovení MLR.
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Článek 47

Zpráva o provádění tohoto nařízení

Nejpozději do deseti let po vstupu tohoto nařízení v platnost předlo�í Komise Evropskému

parlamentu a Radě zprávu o jeho provádění a ve�keré vhodné návrhy.

Kapitola X

Závěrečná ustanovení

Článek 48

Zru�ení a přizpůsobení právních předpisů

1. Směrnice 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS se zru�ují ode dne uvedeného

v čl. 50 druhém pododstavci.

2. V čl. 4 odst. 1 směrnice 91/414/EHS se písmeno f) nahrazuje tímto: �f) maximální limity

reziduí v zemědělských produktech ovlivněných pou�itím uvedeným v povolení byly případně

stanoveny nebo změněny v souladu s nařízením (ES) č. XXX/2004(*).

__________

(*) Úř. věst. L         �
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Článek 49 

Přechodná opatření

1. Po�adavky kapitoly III se nepou�ijí na produkty dovoleně vyrobené nebo dovezené do

Společenství přede dnem uvedeným v čl. 50 druhém pododstavci.

K zaji�tění vysoké úrovně ochrany spotřebitele v�ak mohou být  postupem podle čl. 45 odst. 2

přijata vhodná opatření týkající se těchto produktů.

2. Je-li to nezbytné pro umo�nění bě�ného uvádění na trh, zpracování a spotřeby produktů,

mohou být stanovena dal�í přechodná opatření pro zavádění určitých MLR stanovených v článcích

15, 16, 21, 22, a 25.

Tato opatření, která se nedotýkají povinnosti zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitele, budou

přijata postupem podle čl. 45 odst. 2.

Článek 50

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlá�ení v Úředním věstníku Evropské unie.
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Kapitoly II, III a V se pou�ijí po �esti měsících ode dne vyhlá�ení posledního z nařízení, kterými se

vypracovávají přílohy I, II, III, a IV.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo pou�itelné ve v�ech členských státech.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda nebo předsedkyně předseda nebo předsedkyně
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I. ÚVOD

Dne 14. března 2003 obdr�ela Rada od Komise návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady

o maximálních limitech reziduí pesticidů v produktech rostlinného a �ivoči�ného původu.

Evropský parlament přijal své stanovisko při prvním čtení dne 20. dubna 2004. Evropský

hospodářský a sociální výbor přijal své stanovisko dne 16. července 2003.

Rada přijala svůj společný postoj dne 19. července 2004 postupem podle článku 251

Smlouvy.

II. CÍLE

Návrh přepracovává a zjednodu�uje Evropské právní předpisy týkající se pesticidů tím, �e

nahrazuje stávající čtyři směrnice Rady jediným nařízením. Nová harmonizovaná ustanovení

mají dvojí cíl: usnadnit obchod v rámci jednotného trhu a se třetími zeměmi tím, �e se

v některých případech udělí vývozcům do EU dovozní tolerance a zajistit stejnou úroveň

ochrany spotřebitelů v celém Společenství. Návrh také stanoví úlohu Evropského úřadu pro

bezpečnost potravin (EFSA) v této oblasti. Podle nových ustanovení pozměněných Radou by

se po přechodném období stanovovaly maximální limity reziduí (dále jen �MLR�) pouze na

úrovni Společenství pomocí postupu, při něm� členské státy vyhodnotí potřebu stanovit určitý

maximální limit a předlo�í Komisi hodnotící zprávu; EFSA by na základě hodnotící zprávy

členského státu a údajů obdr�ených od �adatelů odpovídal za hodnocení rizika, zatímco

Komise by se zabývala řízením rizik prostřednictvím stanovování MLR.
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III. ANALÝZA SPOLEČNÉHO POSTOJE

A. Obecné poznámky

Společný postoj Rady je celkově v souladu s postoji přijatými Komisí a Parlamentem

v tom, �e:

� potvrzuje cíle a vět�inu opatření navrhovaných Komisí a podporovaných

Evropským parlamentem;

� zahrnuje značný počet změn přijatých Evropským parlamentem při prvním čtení.

Rada zejména souhlasila s řadou změn Parlamentu určených k zaji�tění hladkého

fungování nových postupů a ke zvý�ení souladu mezi novým nařízením a ostatními

právními předpisy Společenství. Rada rovně� pova�ovala za vhodné provést dal�í

změny, například umo�nit členským státům pru�ně ře�it překročení MLR, k nim�

v některých výjimečných případech mů�e dojít.  Rada také nově uspořádala a upravila

formát částí textu nařízení s cílem objasnit úlohu členských států, EFSA a Komise

a oddělit přechodná opatření od standardních postupů v rámci nového re�imu. Byla

provedena také řada technických a redakčních změn.

B. Konkrétní připomínky

a) Postup týkající se �ádostí: úloha EFSA a členských států

Komise ve svém návrhu předjala výlučnou úlohu EFSA v oblasti vědeckého

hodnocení a stanovování MLR. Nicméně Rada souhlasila
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s Parlamentem v tom, �e by členské státy měly provádět předbě�nou analýzu

�ádostí týkajících se MLR v souladu s postupy stanovenými směrnicí

91/414/EHS.  Rada kromě toho souhlasila s tím, �e členské státy by měly

neprodleně odeslat Komisi a EFSA (článek 8) kopii �ádostí týkajících se MLR,

které obdr�í.

b)  Postup pro výkon bě�né činnosti v EFSA

S ohledem na předpokládané značné pracovní vytí�ení EFSA Rada doplnila nový

článek, jeho� účelem je zabránit zbytečnému projednávání bě�ných zále�itostí

s vědeckými orgány, tj. v případech, kdy EFSA vydá stanoviska vycházející ze

zavedených vědeckých principů (článek 44). Toto ustanovení je obdobou článku

31 nařízení 178/2002/ES.

c) Správní přezkum

Byl doplněn nový článek s cílem stanovit určitou formu právní nápravy s ohledem

na rozhodnutí přijatá EFSA a také v případě nečinnosti EFSA (článek 13).

d) Časový plán a přechod na nové postupy

Pro zaji�tění hladkého přechodu na nová ustanovení Rada přijala stanovisko

Parlamentu ohledně stanovení konkrétních termínů pro dopracování hlavních

technických příloh, v nich� bude uveden seznam harmonizovaných MLR (příloha

II), seznam harmonizovaných dočasných MLR (příloha III) a seznam aktivních

látek, u nich� MLR nejsou vy�adovány (příloha IV).  Ve stejném duchu Rada také

stanovila termín pro vypracování přílohy uvádějící seznam produktů, pro ně�

budou platit harmonizované MLR (příloha I). Stejně jako Parlament i Rada

usoudila, �e by se nařízení nemělo v plném rozsahu pou�ívat, dokud nebudou

vypracovány nejdůle�itěj�í přílohy (články 4, 5, 21, 22 a 50).
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e) Mo�nost prodlou�it platnost dočasných MLR

Aby se usnadnil hladký přechod na plně harmonizovaný re�im (např. kdy� členské

státy uvedou, �e potřebují více času na dokončení vědeckých studií o látkách, je�

byly vnitrostátně povoleny), rozhodla Rada, �e v určitých případech by mělo být

mo�né ponechat v příloze III a� o tři roky déle dočasné MLR, je� bě�ně platí

jeden rok (článek 15).

f) Pou�ívání pesticidů k o�etření po sklizni

Byla zavedena odchylka, aby se zohlednila praxe o�etřovat produkty po sklizni

fumigací (např. s cílem ochránit je proti �kůdcům při skladování a dopravě,

následkem čeho� mů�e dojít k dočasnému překročení MLR po dobu, kdy je

produkt skladován nebo přepravován) (čl. 18 odst. 3).

g) Pou�ití pesticidů ve výjimečných případech

S cílem vyrovnat se s výjimečnými situacemi (např. je-li třeba mimořádně pou�ít

přípravek na ochranu rostlin proti �kůdcům v souladu s čl. 8 odst. 4 směrnice

91/414/EHS) byla zavedena mimořádná ustanovení, je� členským státům

umo�ňují, aby na svém území povolily uvést na trh nebo pou�ít jako krmivo

potraviny nebo krmiva, je� nesplňují MLR stanovené v nařízení. Tato povolení se

musí oznámit ostatním členským státům, Komisi a EFSA, a to s ohledem na

stanovení dočasných MLR a přijetí jakýchkoliv dal�ích nezbytných opatření.  Tato

povolení mohou být vydána pouze za předpokladu, �e o�etřené potraviny nebo

krmivo nepředstavují pro spotřebitele nepřijatelné riziko (čl. 18 odst. 4).
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h) Definice:

Při úpravě textu pro zlep�ení právní jasnosti doplnila Rada dvě nové definice, a to

�kritickou dobrou zemědělskou praxi� (tj. praxi, je� je základem

harmonizovaného MLR podle tohoto nařízení) a �CXL� (tj. MLR stanovený

Komisí pro Codex Alimentarius) a vypustila definici �směsných potravin�. Kromě

toho se Rada dr�ela názoru Evropského parlamentu ohledně upřesnění definice

�reziduí pesticidů� (článek 3).

i) Technické a redakční změny

Byla také provedena řada dal�ích změn, včetně technických úprav a upřesnění.

j) Změny nepřijaté Radou

Je nutné dal�í jednání, zejména o otázkách souvisejících s hodnocením rizika

a o ustanoveních týkajících se pou�ívání přípravků na ochranu rostlin, u nich�

Rada v této fázi nesouhlasila s řadou změn Parlamentu. Jde zejména o přístup

k hodnocení expozice v souvislosti se stanovením MLR, úvahy o nejvhodněj�ím

způsobu poskytování informací veřejnosti a vypracování předpisů týkajících se

dobré zemědělské praxe a ochrany proti �kůdcům.
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1. On 14 March 2003, the Council received from the Commission a proposal for the above

Regulation.1

2. The European Parliament adopted its Opinion at first reading on 20 April 2004.2

3. At its meeting on 26 April 2004, the Council (Agriculture and Fisheries) reached a political

agreement on a draft text drawn up with a view to a Common Position.3

                                                
1 Doc. 7635/03.
2 On 16 July 2003, the European Economic and Social Committee adopted its Opinion on the

Proposal.
3 Doc. 8270/04 ADD 1 REV 1.
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4. The Working Group of Legal/Linguistic Experts has meanwhile fine-tuned the text of the

Common Position.

5. The Permanent Representatives Committee is therefore invited to suggest that the Council

- adopt under Part "A" of the agenda for a forthcoming meeting the Common Position set

out in document 9262/04 and the Statement of the Council's Reasons set out in

document 9262/04 ADD 1, with a view to forwarding them to the European Parliament;

- record the statements set out in Addendum 1 to this note in the Council minutes.

_______________
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from : General Secretariat of the Council
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No. Cion prop. : 7635/03
Subject : Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on

maximum residue levels of pesticides in products of plant and animal origin
- Common Position

The following statements are to be recorded in the Council minutes:

Concerning Article 4: Statement by the Commission

"The Commission will endeavour to ensure that the introduction of new products to Annex I will be

timed in such a way as to minimise disruption to trade or to animal husbandry."

Concerning Article 14: Statement by the Commission

"The Commission will maintain its current practice of including more than one active substance in a

proposal only when this is unlikely to slow down the adoption of the proposal."
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Concerning Article 18: Statement by the Council

"The Council recalls the obligations for Member States to control the use of plant protection

products pursuant to Article 8(4) of Directive 91/414/EEC and to provide for effective official

controls pursuant to Chapter V of this Regulation. Such controls should in particular apply to

products put on the market pursuant to Article 18(4) and be aimed at assuring that they are only

marketed in accordance with the provisions of that paragraph."

Concerning Article 36 : Statement by the Commission

“The Commission will maintain its current practice of consulting with Member States in the

framework of the Standing Committee with respect to the measures referred to in Article 36(1).”

Concerning the Evaluation Arrangements: Statement by the Council

"The Council considers that the evaluation arrangements provided by the Regulation reflect the

need to ensure a smooth transition to the new fully harmonised procedure for the fixing of MRLs

while respecting the current arrangements concerning national authorisations for plant protection

products.

The Council invites the Commission to present a report together with any appropriate proposal

concerning improvements which will appear necessary in the light of the experience in applying this

Regulation."

_______________



 

EN    EN 

 

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 

Brussels, 8.9.2004 
COM(2004) 587 final 

2003/0052 (COD) 

  

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION 
TO THE EUROPEAN PARLIAMENT 

 
pursuant to the second subparagraph of Article 251 (2) of the EC Treaty 

 
concerning the 

common position adopted by the Council with a view to the adoption of a Regulation of 
the European Parliament and of the Council on maximum residue levels of pesticides in 

or on food and feed of plant and animal origin and amending Council 
Directive 91/414/EEC  

  

  



 

EN 2   EN 

2003/0052 (COD) 

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION 
TO THE EUROPEAN PARLIAMENT 

 
pursuant to the second subparagraph of Article 251 (2) of the EC Treaty 

 
concerning the 

common position adopted by the Council with a view to the adoption of a Regulation of 
the European Parliament and of the Council on maximum residue levels of pesticides in 

or on food and feed of plant and animal origin and amending Council 
Directive 91/414/EEC  

1- BACKGROUND 

Date of forwarding of the proposal to the EP and Council 
(document COM(2003)117 final – 2003/0052 COD): 

14 March 2003 

Date of the opinion of the European Economic and Social 
Committee: 

16 July 2003 

Date of the opinion of the European Parliament (First Reading) 20 April 2004 

Date of forwarding of the amended proposal 26 April 2004* 

Date of adoption of the Common Position 19 July 2004. 

* In view of the tight timelines, with political agreement being reached in Council six 
days after the 1st Reading, - the Commission did not have time to adopt an amended 
proposal based on the final version of the EP opinion. The Commission accepted the 
text on which political agreement was reached and expresses in this Communication 
its considered views on the EP amendments. 

2- AIM OF THE COMMISSION’S PROPOSAL 

1. The aim of the proposed draft Regulation is to replace, codify and simplify the four 
existing Council Directives on Maximum Residue Levels (MRLs) for plant 
protection products (Directives 76/895/EEC, 86/362/EEC, 86/363/EEC and 
90/642/EEC), to harmonise all MRLs at EU level and to define the roles of the 
Member States, the Commission, the European Food Safety Authority (EFSA) and 
other parties in the process of setting MRLs.  

2. The Regulation provides for MRLs to be directly applicable and enforceable in the 
Member States, underpinned by publicly available consumer risk assessments for 
which EFSA has overall responsibility. Where plant protection products are not 
authorised for use in the Community, where uses outside the Community are 



 

EN 3   EN 

unacceptable in terms of consumer intake of residues, or where data are insufficient 
to complete a risk assessment, a default value of 0.01 mg/kg shall apply. 

3. The Regulation defines the obligations of the Member States with regard to control 
and enforcement of MRLs and reporting data concerning control and enforcement to 
EFSA and the publication of these data in an annual report by EFSA. 

3- COMMENTS ON THE COMMON POSITION 

3.1. GENERAL REMARKS 

The common position adopted by the Council by unanimity represents a balanced 
further elaboration of the Commission proposal, where various provisions requested 
by the Council were included, and in which several of the 1st Reading amendments 
of the European Parliament have been taken into account. The roles and tasks of the 
Member States and the EFSA in the evaluation processes before MRL-setting by the 
Commission have been modified in the revised proposal. As the possibility is left 
open that, in a later stage – based on a report by the Commission and appropriate 
further proposals - this division of roles and tasks could revert to the original 
Commission proposal, the Commission can accept the changes. At the time of 
reaching the political agreement on the text, the Commission and the Council made 
declarations (see Annex) to ensure that EFSAs role is respected and that in a later 
stage the co-ordination of the work will be reviewed. 

Other provisions included at the request of the Council were: the possibility that the 
default MRL could be replaced by the lowest effective limit of analytical 
determination (LOD) for substances where the data are available, derogations 
concerning emergency MRLs and fumigation treatments, the introduction of the 
administrative review clause and the changing of reporting dates regarding the 
annual report. The Commission questions the appropriateness for the administrative 
review clause and stresses that it should not interfere with the independence of the 
EFSA in providing scientific advice and technical assistance. The remaining changes 
are acceptable to the Commission. Several other requests by the Council were 
identical to amendments proposed by the EP and are discussed in the next 
paragraphs. 

3.2. SPECIFIC REMARK  

In article 14(1) the wording “submitted for adoption” should be replaced by “to be 
adopted” to reflect the correct wording for a comitology procedure. 

3.3. AMENDMENTS MADE BY THE EUROPEAN PARLIAMENT AT FIRST READING 

Amendments incorporated in the Common Position: 

The Council has included in the common position several amendments adopted at 
first reading by the European Parliament and also accepted by the Commission. 
These amendments concern aspects of fees to be paid by applicants to fund control, 
enforcement and evaluation activities, the timeframe for setting final MRLs after 
evaluation of a substance under Directive 91/414/EEC, additions of commodities to 
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the list, such as herbal infusions, and providing extra protection of vulnerable groups 
such as children. 

Amendments not incorporated in the Common Position, which were nevertheless 
found acceptable by the Commission as such or in a slightly reworded form or not in 
the exact place where the EP had wanted them.  

These amendments concern reporting information on the names of transgressors and 
requiring EFSA to inform the general public about the risks of pesticides. The 
Commission has also a positive attitude toward the idea of taking into account 
cumulative exposure and has the intention of requesting the EFSA to develop 
methodology to permit such assessments to be done. Some points are already 
addressed or should be addressed in other specific legislation concerning 
authorisation of the use of pesticides (Council Directive 91/414/EEC) e.g. integrated 
pest management, immunotoxicity, endocrine disruptors etc. 

Amendments not acceptable  

Some amendments imposing restrictions on import tolerances are not accepted by the 
Commission as they would be open to challenge in the WTO because they 
discriminate against farmers outside the EU for reasons not permitted under the 
WTO-SPS-agreement. Conditions for import tolerances should be no more severe 
than conditions imposed on EU farmers and should be in line with specific WTO 
rules. 

4- CONCLUSIONS 

For the above reasons, the Commission supports the Common Position adopted by 
the Council. 

5- COMMISSION AND COUNCIL DECLARATIONS  

The following declarations by Council and Commission: 

– Commission statement concerning the expansion of the list of commodities for 
which MRLs are set. 

– Commission statement on the intention not to complicate MRL setting by 
combining conflictual proposals in one package. 

– Commission statement on the intention to consult the Member States with 
respect to financial resources 

– Statement by Council concerning MRLs for emergency measures taken by 
Member States 

– Declarations by Commission and Council concerning the role of EFSA and the 
Member States in MRL evaluations; 

These declarations are attached to this Communication. 
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ANNEX  

COMMISSION AND COUNCIL DECLARATIONS 

Concerning Article 4: Statement by the Commission 

"The Commission will endeavour to ensure that the introduction of new products to 
Annex I will be timed in such a way as to minimise disruption to trade or to animal 
husbandry." 

Concerning Article 14: Statement by the Commission 

"The Commission will maintain its current practice of including more than one active 
substance in a proposal only when this is unlikely to slow down the adoption of the 
proposal." 

Concerning Article 18: Statement by the Council 

"The Council recalls the obligations for Member States to control the use of plant 
protection products pursuant to Article 8(4) of Directive 91/414/EEC and to provide 
for effective official controls pursuant to Chapter V of this Regulation. Such controls 
should in particular apply to products put on the market pursuant to Article 18(4) and 
be aimed at assuring that they are only marketed in accordance with the provisions of 
that paragraph." 

Concerning Article 37: Statement by the Commission 

“The Commission will maintain its current practice of consulting with Member 
States in the framework of the Standing Committee with respect to the measures 
referred to in Article 36(1).” 

Concerning the Evaluation Arrangements and the Role of EFSA: Statements by the Council 
and the Commission 

"The Council considers that the evaluation arrangements provided by the Regulation 
reflect the need to ensure a smooth transition to the new fully harmonised procedure 
for the fixing of MRLs while respecting the current arrangements concerning 
national authorisations for plant protection products. 

The Council invites the Commission to present a report together with any appropriate 
proposal concerning improvements which will appear necessary in the light of the 
experience in applying this Regulation." 

"The Commission notes that the Council has reached a unanimous consensus on this 
issue. Nevertheless, the Commission wishes that in the future examination of this 
proposal further consideration be given to improving the coordination between EFSA 
and Member States' national authorities so that requests for authorisation can be 
processed in the most effective manner 
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