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NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. ..../2004

z

o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách

a krmivách rastlinného a �ivočí�neho pôvodu,

a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o zalo�ení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 37 a článok 152

ods. 4 písm. b),

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,1

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy, 2

                                                
1 Ú. v. EÚ C 234, 30.9.2003, s. 33.
2 Stanovisko Európskeho parlamentu z 20. apríla 2004 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku),

spoločná pozícia Rady z .... (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a pozícia Európskeho
parlamentu z .... (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku).
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keď�e:

1) Smernica Rady 76/895/EHS z 23. novembra 1976 o stanovení maximálnych hladín rezíduí

pesticídov v a na ovocí a zelenine1, smernica Rady 86/362/EHS z 24. júla 1986 o stanovení

maximálnych hladín rezíduí pesticídov v a na obilninách2, smernica Rady 86/363/EHS z 24.

júla 1986, ktorou sa stanovujú maximálne hladiny rezíduí pesticídov v a na potravinách

�ivočí�neho pôvodu3, a smernica Rady 90/642/EHS z 27. novembra 1990 o stanovení

maximálnych hladín pre rezíduá pesticídov v a na určitých produktoch rastlinného pôvodu

vrátane ovocia a zeleniny4, boli niekoľkokrát podstatne zmenené a doplnené.  V záujme

zrozumiteľnosti a jednoduchosti by mali byť tieto smernice zru�ené a nahradené jediným

aktom.

2) Rozdiely medzi vnútro�tátnymi maximálnymi hladinami pre rezíduá pesticídov mô�u

vytvárať preká�ky pre obchod medzi členskými �tátmi a medzi tretími �tátmi a spoločenstvom

s výrobkami zahrnutými v prílohe č. I k zmluve a výrobkami z nich odvodenými.  V záujme

voľného pohybu tovaru, rovnakých podmienok pre hospodársku súťa� medzi členskými

�tátmi, ako aj ochrany spotrebiteľov je preto �iaduce, aby boli maximálne hladiny pre rezíduá

(MRL) pre výrobky rastlinného a �ivočí�neho pôvodu stanovené na úrovni spoločenstva.

3) Nariadenie, ktorým sa ustanovujú MRL, nevy�aduje transpozíciu do vnútro�tátneho práva

členských �tátov. Z tohto dôvodu je preto najvhodnej�ím právnym nástrojom na stanovenie

MRL pre pesticídy vo výrobkoch rastlinného a �ivočí�neho pôvodu, keď�e sa jeho presné

po�iadavky majú uplatňovať v rovnakom čase a rovnakým spôsobom v celom spoločenstve

tak, aby umo�nili efektívnej�ie vyu�ívanie národných zdrojov.

                                                
1 Ú. v. ES L 340, 9.12.1976, s. 26. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č.

807/2003 ( Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 36).
2 Ú. v. ES L 221, 7.8.1986, s. 37. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie

2004/61/ES, (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2004, s. 81).
3 Ú. v. ES L 221, 7.8.1986, s. 43. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou

2004/61/ES.
4 Ú. v. ES L 350, 14.12.1990, s. 71. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou

2004/61/ES.
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4) Výroba a spotreba rastlinných a �ivočí�nych výrobkov zohráva v spoločenstve veľmi dôle�itú

úlohu.  Výnosy rastlinnej výroby sú neustále postihované �kodlivými organizmami. Je

dôle�ité ochraňovať rastliny a rastlinné výrobky pred takýmito organizmami, nielen s cieľom

predchádzať zni�ovaniu výnosov alebo ich po�kodeniu, ale takisto s cieľom zabezpečiť

kvalitu zozbieraných produktov, zvý�iť produktivitu poľnohospodárstva a ochraňovať

prírodné prostredie obmedzením povrchovej plochy potrebnej pre poľnohospodársku výrobu.

5) Jedna z najdôle�itej�ích metód ochrany rastlín a rastlinných výrobkov pred vplyvmi

�kodlivých organizmov je pou�ívanie aktívnych látok v prípravkoch na ochranu rastlín.

Mo�ným dôsledkom ich pou�ívania v�ak mô�e byť prítomnosť rezíduí v takto o�etrených

výrobkoch, vo zvieratách vykrmovaných týmito výrobkami a vo včeľom mede, ktoré boli

týmto látkam vystavené. Je potrebné zabezpečiť, aby tieto rezíduá neboli prítomné v

mno�stve predstavujúcom neprijateľné riziko pre ľudí a, podľa potreby, pre zvieratá.

6) Smernica Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh1

stanovuje, �e členské �táty pri vydávaní povolení majú stanoviť, �e prípravky na ochranu

rastlín sa majú správne pou�ívať.  Správne pou�ívanie zahŕňa uplatňovanie princípov správnej

odbornej praxe ochrany rastlín, ako aj zásad integrovanej kontroly. Pokiaľ MRL vyplývajúce

z povoleného pou�ívania pesticídov podľa smernice 91/414/EHS predstavujú riziko pre

spotrebiteľov, takéto pou�ívanie by malo byť zrevidované s cieľom zní�iť hladiny pre rezíduá

pesticídov. Spoločenstvo by malo podporiť pou�ívanie metód alebo výrobkov prispievajúcich

k zní�eniu rizík a zní�eniu mno�stiev pou�ívaných pesticídov so zámerom dosiahnuť hladiny

umo�ňujúce účinnú kontrolu �kodcov.

                                                
1 Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie

(ES) č. 2004/71/ES (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2004, s. 14).
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7) Niektoré aktívne látky sú zakázané podľa smernice Rady 79/117/EHS z 21. decembra 1978,

ktorou sa zakazuje uvedenie na trh a pou�ívanie prípravkov na ochranu rastlín, obsahujúcich

určité aktívne látky.1 Zároveň mnohé iné aktívne látky nie sú v súčasnosti povolené podľa

smernice 91/414/EHS. Rezíduá aktívnych látok vo výrobkoch rastlinného a �ivočí�neho

pôvodu vyplývajúce z nepovoleného pou�ívania, znečistenia �ivotného prostredia alebo

pou�ívania v tretích krajinách by mali byť pozorne kontrolované a sledované.

8) Základné pravidlá týkajúce sa potravinového a krmivového práva sú ustanovené v nariadení

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú

v�eobecné zásady a po�iadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť

potravín a stanovujú postupy v zále�itostiach bezpečnosti potravín.2

9) Okrem týchto základných pravidiel sú potrebné konkrétnej�ie pravidlá s cieľom zabezpečiť

účinné fungovanie vnútorného trhu a napomáhať obchodu s tretími krajinami, pokiaľ ide o

čerstvé, spracované a/alebo kombinované rastlinné a �ivočí�ne výrobky určené pre ľudskú

spotrebu alebo pre kŕmenie zvierat, v ktorých mô�u byť prítomné rezíduá pesticídov, pričom

slú�ia ako základ pre zabezpečenie vysokej úrovne ochrany zdravia ľudí a zvierat, ako aj

ochrany záujmov spotrebiteľov.  Takéto pravidlá by mali zahŕňať stanovenie osobitných MRL

pre ka�dý pesticíd v potravinových výrobkoch a krmivách ako aj presnosť údajov, ktoré sú

základom pre tieto MRL.

                                                
1 Ú. v. ES L 33, 8.2.1979, s. 36. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č.

807/2003.
2 Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1642/2003

(Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 4).
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10) Bez ohľadu na to, �e sa zásady v�eobecného potravinového práva stanovené nariadením (ES)

č. 178/2002 uplatňujú iba na krmivá pre zvieratá určené na produkciu potravín, vzhľadom na

ťa�kosti s oddelením výrobkov, ktoré majú slú�iť ako krmivá pre zvieratá, ktoré nie sú určené

pre výrobu potravín a s cieľom uľahčiť kontrolu a dodr�iavanie ustanovení tohto nariadenia je

vhodné, aby sa uplatňovali aj na krmivá, ktoré nie sú zamý�ľané pre zvieratá určené na

produkciu potravín. Toto nariadenie by v�ak nemalo brániť vykonávaniu skú�ok potrebných

za účelom zhodnotenia pesticídov.

11) Smernica 91/414/EHS stanovuje základné pravidlá pre pou�ívanie a uvádzanie prípravkov na

ochranu rastlín na trh. Predov�etkým by pou�ívanie takýchto prípravkov nemalo mať �kodlivé

účinky na ľudí alebo zvieratá. Rezíduá pesticídov, ktoré sú výsledkom pou�ívania prípravkov

na ochranu rastlín, mô�u mať �kodlivé účinky na zdravie spotrebiteľov. Je preto vhodné, aby

pravidlá pre MRL pre výrobky určené pre ľudskú spotrebu boli definované v závislosti od

povolenia pou�ívať prípravky na ochranu rastlín podľa smernice 91/414/EHS.  Smernica

potrebuje byť tie� prispôsobená, aby zohľadnila postup spoločenstva pre stanovenie MRL

podľa tohto nariadenia. Podľa uvedenej smernice mô�e byť členský �tát určený za

spravodajcu pre zhodnotenie aktívnej látky. Je vhodné vyu�ívať odborné znalosti v danom

členskom �táte na účely tohto nariadenia.

12) Je vhodné, aby boli zavedené osobitné pravidlá týkajúce sa kontroly rezíduí pesticídov s

cieľom doplniť v�eobecné ustanovenia spoločenstva o kontrole potravín a krmív.
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13) Osobitné pravidlá týkajúce sa krmív pre zvieratá vrátane obchodovania, skladovania krmív a

kŕmenia zvierat sú stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES zo 7.

mája 2002 o ne�iadúcich látkach v krmivách pre zvieratá.1  V prípade niektorých výrobkov

nie je mo�né určiť, či budú pretvorené na potraviny alebo na krmivo pre zvieratá. Z tohto

dôvodu musia byť rezíduá pesticídov prítomné v takýchto výrobkoch bezpečné pre zdravie

ľudí a, kde je to dôle�ité, pre zdravie zvierat. Je preto vhodné, aby sa pravidlá stanovené v

tomto nariadení uplatňovali na takéto výrobky, a tak dopĺňali osobitné pravidlá pre vý�ivu

zvierat.

14) Je potrebné vymedziť na úrovni spoločenstva určité podmienky pou�ívané pre stanovenie a

kontrolu MRL pre výrobky rastlinného a �ivočí�neho pôvodu.

15) Smernica 76/895/EHS stanovuje, �e členské �táty mô�u povoliť vy��ie hladiny MRL, ako sú v

súčasnosti povolené na úrovni spoločenstva. Táto mo�nosť by mala prestať platiť, nakoľko by

v kontexte vnútorného trhu mohla vytvárať preká�ky pre obchod v rámci spoločenstva.

16) Stanovenie MRL pre pesticídy vy�aduje zdĺhavé technické posudzovanie a zahŕňa

zhodnotenie mo�ných rizík pre spotrebiteľov. Z tohto dôvodu nemô�u byť MRL stanovené

pre rezíduá pesticídov, ktoré v súčasnosti upravuje smernica 76/895/EHS alebo pre pesticídy,

pre ktoré e�te neboli stanovené MRL spoločenstva.

17) Je vhodné, aby boli na úrovni spoločenstva stanovené minimálne po�iadavky na údaje, ktoré

budú pou�ité pri stanovovaní MRL pre pesticídy.

18) Vo výnimočných prípadoch a najmä pre nepovolené pesticídy, ktoré sa mô�u nachádzať v

prostredí, je vhodné pri stanovovaní MRL povoliť pou�itie údajov z monitorovania.

                                                
1 Ú. v. ES L 140, 30.5.2002, s. 10. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou

Komisie 2003/100/ES (Ú. v. EÚ L 285, 1.11.2003, s. 33).
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19) MRL pre pesticídy by mali byť neustále monitorované a menené tak, aby zohľadňovali nové

informácie a údaje. MRL by mali byť stanovené na ni��ej úrovni analytickej stanoviteľnosti,

na ktorej povolené pou�ívanie prípravkov na ochranu rastlín nemá za následok pozorovateľné

hladiny rezíduí pesticídov. Pokiaľ nie je pou�ívanie pesticídov povolené na úrovni

spoločenstva, MRL by mali byť stanovené na primerane nízkej úrovni na účely ochrany

spotrebiteľa pred príjmom nepovoleného alebo nadmerného mno�stva rezíduí pesticídov. S

cieľom uľahčiť kontrolu rezíduí pesticídov, má byť stanovená �tandardná hodnota pre rezíduá

pesticídov nachádzajúce sa vo výrobkoch alebo skupinách výrobkov, na ktoré sa vzťahuje

príloha I, pre ktoré neboli stanovené MRL v prílohách II alebo III, pokiaľ nie je daná aktívna

látka uvedená v zozname v prílohe IV. Je vhodné stanoviť �tandardnú hodnotu na 0,01 mg/kg

a zabezpečiť mo�nosť stanoviť ju na inú hladinu pre aktívne látky, na ktoré sa vzťahuje

príloha V, berúc do úvahy be�né dostupné analytické metódy a/alebo ochranu spotrebiteľa.

20) Pre potraviny a krmivá vyrobené mimo územia spoločenstva mô�u byť v súlade s právom

uplatňované rôzne poľnohospodárske zvyklosti, pokiaľ ide o pou�ívanie prípravkov na

ochranu rastlín, ktorých dôsledkom je niekedy prítomnosť rezíduí pesticídov odli�ných od

tých, ktoré sú dôsledkom právom dovoleného pou�ívania v spoločenstve. Je preto vhodné,

aby boli MRL stanovené pre dovezené výrobky, ktoré zohľadňujú tieto spôsoby pou�ívania a

z nich vyplývajúce rezíduá, za predpokladu, �e je bezpečnosť výrobkov preukázaná pou�itím

rovnakých kritérií ako pre domácu výrobu.

21) Nariadenie (ES) č. 178/2002 stanovuje postupy pre prijímanie núdzových opatrení v súvislosti

s potravinami a krmivami pochádzajúcimi zo spoločenstva alebo dovezenými z tretej krajiny.

Tieto postupy umo�ňujú Komisii prijímať takéto opatrenia v situáciách, keď potraviny

pravdepodobne predstavujú vá�ne riziko pre ľudské zdravie, zdravie zvierat alebo �ivotné

prostredie a v ktorých takéto riziko nemô�e byť uspokojujúco odstránené opatreniami

prijatými dotknutým členským �tátom/členskými �tátmi. Je vhodné, aby tieto opatrenia a ich

účinok na ľudí a, kde je to dôle�ité, na zvieratá, boli posúdené Európskym úradom pre

bezpečnosť potravín (ďalej len �úrad�).
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22) Celo�ivotné vystavenie a, ak je to vhodné, akútne vystavenie spotrebiteľov rezíduám

pesticídov prostredníctvom potravinových výrobkov by mali byť zhodnotené v súlade

s postupmi a metódami spoločenstva berúc do úvahy usmernenia uverejnené Svetovou

zdravotníckou organizáciou.

23) Navrhované MRL by mali byť prostredníctvom Svetovej obchodnej organizácie konzultované

s obchodnými partnermi spoločenstva a ich pripomienky by mali byť pred prijatím MRL

zohľadnené.  Pri stanovovaní MRL spoločenstva by sa mali takisto zohľadniť MRL stanovené

na medzinárodnej úrovni Komisiou pre potravinový kódex.

24) Je potrebné, aby úrad posúdil �iadosti o MRL a hodnotiace správy vypracované členskými

�tátmi s cieľom určiť súvisiace riziká pre spotrebiteľov a, ak je to vhodné, pre zvieratá.

25) Členské �táty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií za poru�enia tohto nariadenia a zabezpečia

ich vykonávanie. Tieto sankcie majú byť účinné, primerané a odradzujúce.

26) Rozvoj harmonizovaného systému pre MRL spoločenstva zahŕňa rozvoj usmernení, databáz a

iných činností so súvisiacimi nákladmi. Je vhodné, aby spoločenstvo v určitých prípadoch

prispelo na tieto náklady.

27) Časová koordinácia prijímania rozhodnutí o MRL pre aktívne látky a rozhodnutí v súvislosti s

látkami, na ktoré sa vzťahuje smernica 91/414/EHS, predstavuje dobrú administratívnu prax a

je technicky �iaduca. Rozhodnutia týkajúce sa mnohých látok, pre ktoré neboli doposiaľ

stanovené MRL spoločenstva, nebudú prijímané na základe danej smernice a� do

nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
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28) Je preto potrebné prijať samostatné pravidlá zabezpečujúce dočasné, ale záväzné

harmonizované MRL s cieľom postupne stanovovať MRL v čase prijímania rozhodnutí o

jednotlivých aktívnych látkach ako súčasť hodnotení podľa smernice 91/414/EHS. Takéto

dočasné harmonizované MRL by mali byť zalo�ené najmä na existujúcich vnútro�tátnych

MRL stanovených členskými �tátmi a zohľadňovať vnútro�tátne opatrenia, na základe ktorých

boli stanovené, za predpokladu, �e MRL nepredstavujú neprijateľné riziko pre spotrebiteľov.

29) Po zaradení existujúcich aktívnych látok do prílohy I k smernici 91/414/EHS majú členské

�táty opätovne zhodnotiť ka�dý prípravok na ochranu rastlín obsahujúci tieto aktívne látky do

�tyroch rokov odo dňa zaradenia. Príslu�né MRL by mali byť zachované na obdobie najviac

�tyroch rokov s cieľom zabezpečiť kontinuitu povolení a po ukončení opätovného

zhodnotenia sa stať konečnými, pokiaľ sú podporené dokumentmi, ktoré zodpovedajú prílohe

III k smernici 91/414/EHS, alebo byť stanovené na �tandardnej hladine, ak nie sú takto

podporené.

30) Toto nariadenie stanovuje MRL na účely kontroly rezíduí pesticídov v potravinách a

krmivách. Je preto vhodné, aby členské �táty vypracovali vnútro�tátne programy na kontrolu

týchto rezíduí. Výsledky vnútro�tátnych kontrolných programov sa majú predlo�iť Komisii,

úradu a ostatným členským �tátom a majú byť zahrnuté vo výročnej správe spoločenstva.

31) Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím

Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorými sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích

právomocí prenesených na Komisiu,1

                                                
1 Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.
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32) V súlade so zásadou proporcionality je potrebné a vhodné pre dosiahnutie základných cieľov

uľahčovania obchodu pri súčasnej ochrane spotrebiteľov stanoviť pravidlá pre MRL pre

výrobky rastlinného a �ivočí�neho pôvodu. Toto nariadenie neprekračuje rámec toho, čo je

potrebné na dosiahnutie cieľov sledovaných v súlade s tretím odsekom článku 5 zmluvy.

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Kapitola I

Predmet úpravy, rozsah pôsobnosti a definície

Článok 1

Predmet úpravy

Toto nariadenie ustanovuje, v súlade so v�eobecnými zásadami stanovenými v nariadení (ES) č.

178/2002, harmonizované ustanovenia spoločenstva vzťahujúce sa na maximálne hladiny rezíduí

pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a �ivočí�neho pôvodu.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1. Toto nariadenie sa uplatňuje na výrobky rastlinného a �ivočí�neho pôvodu alebo na ich časti,

na ktoré sa vzťahuje príloha I, ktoré budú pou�ité ako čerstvé, spracované a/alebo kombinované

potraviny alebo krmivá, v ktorých alebo na ktorých sa mô�u nachádzať rezíduá pesticídov.
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2. Toto nariadenie sa nevzťahuje na výrobky, na ktoré sa vzťahuje príloha I, ak sa dá nále�ite

preukázať, �e sú určené na:

a) výrobu iných výrobkov ne� potraviny alebo krmivá; alebo

b) siatie alebo vysádzanie; alebo

c) činnosti povolené vnútro�tátnym právom pre vykonávanie skú�ok aktívnych látok.

3. Maximálne hladiny rezíduí pre pesticídy, stanovené v súlade s týmto nariadením, sa

neuplatňujú na výrobky, na ktoré sa vzťahuje príloha I, určené na vývoz do tretích krajín a o�etrené

pred vývozom, ak je nále�ite preukázané, �e tretia krajina určenia vy�aduje alebo súhlasí s daným

o�etrením s cieľom zabrániť zavlečeniu �kodlivých organizmov na svoje územie.

4. Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté smernice 98/8/ES1, 2002/32/ES a

nariadenie (EHS) č. 2377/902.

Článok 3

Definície

1. Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú definície nariadenia (ES) č. 178/2002 a definície

uvedené v článku 2 body 1 a 4 smernice 91/414/EHS.

                                                
1 Smernica 98/8/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych
výrobkov na trh (Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1). Smernica naposledy zmenená a doplnená
nariadením  (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1)
2 Nariadenie Rady (EHS) č. 2377/90 z 26. júna 1990, ktorým sa stanovuje postup spoločenstva na
určenie maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách �ivočí�neho pôvodu (Ú. v.
ES L 224, 18.8.1990, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č.
564/2004 (Ú. v. EÚ L 87, 25.3.2004, s. 13)
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2. Uplatňujú sa takisto tieto definície:

a) �správna poľnohospodárska prax� (SPP) znamená vnútro�tátne odporúčané, povolené alebo

zaregistrované bezpečné pou�ívanie prípravkov na ochranu rastlín za súčasných podmienok

na ktoromkoľvek stupni výroby, skladovania, prepravy, distribúcie a spracovania potravín a

krmív;

b) �kritická SPP� znamená SPP, ak existuje viac ne� jedna SPP pre kombináciu aktívna

látka/výrobok, ktorá spôsobuje nárast hladín rezíduí pesticídov v o�etrovanej rastline na

najvy��iu prípustnú hladinu a ktorá predstavuje základ pre stanovenie MRL.

c) �rezíduá pesticídov� znamenajú rezíduá, vrátane aktívnych látok, metabolitov a/alebo

produktov rozpadu alebo reakčných produktov aktívnych látok v súčasnosti alebo minulosti

pou�ívaných v prípravkoch na ochranu rastlín, ako sú vymedzené v článku 2 bod 1 smernice

91/414/EHS, ktoré sa nachádzajú v alebo na výrobkoch, na ktoré sa vzťahuje príloha I k

tomuto nariadeniu, vrátane najmä tých, ktoré mô�u vzniknúť v dôsledku pou�ívania pri

ochrane rastlín, vo veterinárnom lekárstve a ako biocídy.

d) �maximálna hladina rezíduí� (MRL) znamená právom dovolenú hornú hladinu koncentrácie

rezíduí pesticídov v alebo na potravinách alebo krmivách;

e) �CXL� znamená MRL stanovenú Komisiou pre potravinový kódex;

f) �limit detekcie� (LD) znamená potvrdenú najni��iu koncentráciu rezíduí, ktorá mô�e byť

kvantitatívne určená a zistená be�ným monitorovaním s potvrdenými kontrolnými metódami;
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g) �dovozná tolerancia� znamená MRL stanovenú pre dová�ané výrobky, pokiaľ:

� nie je pou�ívanie aktívnej látky v prípravku na ochranu rastlín pre daný výrobok

povolené v spoločenstve; alebo

� existujúca MRL spoločenstva nie je dostatočná na zohľadnenie potrieb medzinárodného

obchodu;

h) �skú�ka spôsobilosti� znamená porovnávaciu skú�ku, pri ktorej niekoľko laboratórií vykonáva

analýzu na toto�ných vzorkách, čo umo�ňuje vyhodnotiť kvality analýzy vykonanej ka�dým

laboratóriom;

i) �akútna referenčná dávka� znamená odhad mno�stva látky v potravine, vyjadrený v pomere k

telesnej váhe, ktoré mô�e byť prijaté počas krátkeho obdobia, zvyčajne počas jedného jedla

alebo jedného dňa, bez významného zdravotného rizika pre spotrebiteľa, na základe v�etkých

známych skutočností v čase hodnotenia;

j) �prípustný denný príjem� znamená odhad mno�stva látky v potravine, vyjadrený v pomere k

telesnej váhe, ktoré mô�e byť prijaté denne počas celého �ivota bez významného zdravotného

rizika pre spotrebiteľa, na základe v�etkých známych skutočností v čase hodnotenia.
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Článok 4

Zoznam skupín výrobkov, na ktoré sa uplatňuje harmonizovaná MRL

1. Výrobky, skupiny výrobkov a/alebo časti výrobkov uvedené v článku 2 ods. 1, na ktoré sa

uplatňujú harmonizované MRL, sú vymedzené a vzťahuje sa na ne príloha I v súlade s postupom

uvedeným v článku 45 ods. 2. Príloha I zahŕňa v�etky výrobky, pre ktoré sú stanovené MRL, ako aj

iné výrobky, na ktoré je vhodné uplatňovať harmonizované MRL najmä s ohľadom na ich význam

v strave spotrebiteľov alebo v obchode. Výrobky sa zaraďujú do skupín tak, aby mohli byť MRL, v

rámci mo�ností, stanovené pre skupinu podobných alebo súvisiacich výrobkov.

2. Príloha I sa prvýkrát ustanoví v lehote troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto

nariadenia a podľa potreby sa reviduje, najmä na �iadosť členského �tátu.

Článok 5

Ustanovenie zoznamu aktívnych látok, pre ktoré sa nevy�aduje MRL

1. Aktívne látky prípravkov na ochranu rastlín ohodnotené podľa smernice 91/414/EHS, pre

ktoré sa nevy�aduje MRL, sú vymedzené v súlade s postupom uvedeným v článku 45 ods. 2 tohto

nariadenia a uvedené v zozname v prílohe IV k tomuto nariadeniu, berúc do úvahy pou�itie týchto

aktívnych látok a okolnosti uvedené v článku 14 ods. 2 písm. a), c) a d) tohto nariadenia.

2. Príloha IV sa prvýkrát ustanoví v lehote dvanástich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto

nariadenia.

Kapitola II

Postup pre �iadosti o MRL

ODDIEL 1

PREDKLADANIE �IADOSTÍ O MRL

Článok 6

�iadosti
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1. Ak členský �tát uva�uje o udelení povolenia alebo dočasného povolenia na pou�ívanie

prípravku na ochranu rastlín v súlade so smernicou 91/414/EHS, zvá�i, či dôsledkom takéhoto

pou�ívania nebude potrebné upraviť existujúcu MRL stanovenú v prílohe II alebo III k tomuto

nariadeniu, stanoviť novú MRL, alebo či by aktívna látka mala byť zaradená  do prílohy IV. V

prípade potreby vyzve �iadateľa o povolenie, aby podal �iadosť v súlade s článkom 7.

2. Strany, vrátane výrobcov, pestovateľov a producentov výrobkov, na ktoré sa vzťahuje príloha

I, ktoré preuká�u oprávnený záujem prostredníctvom primeraných dôkazových materiálov, mô�u

takisto predlo�iť členskému �tátu �iadosť v súlade s článkom 7.

3. Pokiaľ sa členský �tát domnieva, �e je potrebné stanovenie, úprava alebo vypustenie MRL,

mô�e tento členský �tát zostaviť a vyhodnotiť �iadosť o stanovenie, úpravu alebo vypustenie MRL

v súlade s článkom 7.
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4. �iadosti o dovozné tolerancie sa predkladajú spravodajskému členskému �tátu určenému

podľa smernice 91/414/EHS, alebo ak takýto spravodajca nebol určený, �iadosti sú adresované

členskému �tátu určenému Komisiou v súlade s postupom uvedeným v článku 45 ods. 2 tohto

nariadenia na �iadosť �iadateľa. Takéto �iadosti sa vypracujú v súlade s článkom 7 tohto nariadenia.

Článok 7

Nále�itosti �iadosti o MRL

1. �iadateľ do �iadosti o MRL zahrnie tieto údaje a dokumenty:

a) meno a adresu �iadateľa;

b) predlo�enie materiálov týkajúcich sa �iadosti vrátane:

i) zhrnutia �iadosti;

ii) hlavných podstatných argumentov;

iii) register dokumentácie;

iv) kópie príslu�nej SPP, ktorá sa uplatňuje na pou�ívanie danej aktívnej látky;

c) ak je to potrebné, vedecky podlo�ené dôvody vy�adujúce si osobitnú pozornosť;
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d) údaje uvedené v prílohách II a III k smernici 91/414/EHS, ktoré sa týkajú po�iadaviek údajov

pre stanovenie MRL pre pesticídy vrátane, ak je to potrebné, toxikologických údajov a údajov

o be�ných analytických metódach pou�ívaných v kontrolných laboratóriách, ako aj údajov o

metabolizme rastlín a �ivočíchov.

Pokiaľ sú v�ak príslu�né údaje verejne dostupné, najmä ak u� bola aktívna látka hodnotená

podľa smernice 91/414/EHS, alebo ak existuje CXL a �iadateľ takéto údaje predlo�il, členský

�tát mô�e vyu�iť takéto informácie pri hodnotení �iadosti. V takýchto prípadoch zahŕňa

hodnotiaca správa zdôvodnenie pre pou�itie alebo nepou�itie takýchto údajov.

2. Hodnotiaci členský �tát mô�e, v prípade potreby, vyzvať �iadateľa, aby v lehote ním určenej

poskytol dodatočné informácie navy�e k informáciám vy�adovaným podľa odseku 1.

Článok 8

Hodnotenie �iadostí

1. Členský �tát, ktorému bola podľa článku 6 predlo�ená �iadosť v súlade s článkom 7,

bezodkladne postúpi jej kópiu Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín ustanovenému

nariadením (ES) č. 178/2002 (ďalej len �úrad�) a Komisii a bez zbytočného odkladu vypracuje

hodnotiacu správu.

2. �iadosti sa hodnotia v súlade s príslu�nými ustanoveniami Jednotných zásad hodnotenia a

schvaľovania prípravkov na ochranu rastlín, stanovených v prílohe VI k smernici 91/414/EHS,

alebo osobitnými zásadami pre hodnotenie, ktoré stanoví nariadenie Komisie v súlade s postupom

uvedeným v článku 45 ods. 2 tohto nariadenia.
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3. Odchylne od odseku 1 a dohodou medzi dotknutými členskými �tátmi, mô�e �iadosť hodnotiť

spravodajský členský �tát určený podľa smernice 91/414/EHS pre danú aktívnu látku.

4. Ak má členský �tát ťa�kosti s hodnotením �iadosti, alebo s cieľom vyhnúť sa duplicitnej

práci, mô�e byť v súlade s postupom stanoveným v článku 45 ods. 2, rozhodnuté, ktorý členský �tát

hodnotí konkrétne �iadosti.

Článok 9

Predlo�enie hodnotených �iadostí Komisii a úradu

1. Po ukončení hodnotiacej správy ju členský �tát za�le Komisii. Komisia bez me�kania

informuje členské �táty a za�le �iadosť, hodnotiacu správu a podporné dokumenty úradu.

2. Úrad bez me�kania písomne potvrdí prijatie �iadosti �iadateľovi, hodnotiacemu členskému

�tátu a Komisii.  V potvrdení sa uvedie dátum prijatia �iadosti a prilo�ených dokumentov.



9262/1/04 REV 1 /im 19

DG B II/2    SK

ODDIEL 2

POSUDZOVANIE �IADOSTÍ O MRL ÚRADOM

Článok 10

Stanovisko úradu k �iadosti o MRL

1. Úrad posudzuje �iadosti a hodnotiace správy a vydáva odôvodnené stanovisko najmä k

rizikám spojeným so stanovením, úpravou alebo vypustením MRL pre spotrebiteľov a v prípade

potreby pre zvieratá. Toto stanovisko zahŕňa:

a) posúdenie, či je analytická metóda pre be�né monitorovanie navrhnutá v �iadosti vhodná pre

zamý�ľané kontrolné účely;

b) predpokladané LD pre kombináciu pesticíd/výrobok;

c) posúdenie rizík prípustného denného príjmu alebo akútnej referenčnej dávky v prípade, �e sú

tieto prekročené v dôsledku úpravy MRL; príspevok rezíduí vo výrobku, pre ktorý bola

�iadaná MRL, k príjmu;

d) akýkoľvek iný prvok dôle�itý pre vyhodnotenie rizika.

2. Úrad doručí svoje odôvodnené stanovisko �iadateľovi, Komisii a členským �tátom.

Odôvodnené stanovisko jasne vymedzí základ pre v�etky dosiahnuté závery.

3. Bez toho, aby bol dotknutý článok 39 nariadenia (ES) č. 178/2002, úrad zverejní svoje

odôvodnené stanovisko.
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Článok 11

Lehoty pre stanovisko úradu k �iadostí o MRL

1. Úrad vydá svoje odôvodnené stanovisko, ako je uvedené v článku 10, čo najskôr a najneskôr

tri mesiace odo dňa prijatia �iadosti;

2. Pokiaľ úrad po�aduje dodatočné informácie, lehota stanovená v odseku 1 neplynie, pokým nie

sú dané informácie k dispozícii.  Takéto preru�enie lehoty podlieha ustanoveniam článku 13.

Článok 12

Posúdenie existujúcej MRL úradom

1. Úrad v lehote 12 mesiacov odo dňa zaradenia alebo nezaradenia aktívnej látky do prílohy I k

smernici 91/414/EHS po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia predlo�í odôvodnené stanovisko

zalo�ené najmä na príslu�nej hodnotiacej správe pripravenej podľa smernice 91/414/EHS Komisii a

členským �tátom o:

a) existujúcej MRL pre danú aktívnu látku stanovenú v prílohe II alebo III k tomuto nariadeniu;

b) potrebe stanovenia novej MRL pre danú aktívnu látku, alebo jej zaradenie do prílohy IV k

tomuto nariadeniu;

c) �pecifické faktory týkajúce sa spracovania, ako sú uvedené v článku 20 ods. 2 tohto

nariadenia, ktoré by mohli byť potrebné pre danú aktívnu látku;
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d) MRL, o ktorej by mohla Komisia uva�ovať v súvislosti s jej zaradením do prílohy II a/alebo

prílohy III k tomuto nariadeniu, a o tých MRL, ktoré by vo vzťahu k danej aktívnej látke

mohli byť vypustené,

2. Pre látky, ktoré boli zaradené do prílohy I k smernici 91/414/EHS pred nadobudnutím

účinnosti tohto nariadenia, odôvodnené stanovisko uvedené v odseku 1 tohto článku bude vydané v

lehote 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 13

Správne preskúmanie

Ka�dé rozhodnutie prijaté na základe právomocí úradu, ktoré boli úradu udelené týmto nariadením,

alebo jeho nečinnosť, mô�e preskúmať  Komisia z vlastného podnetu alebo na základe �iadosti

členského �tátu alebo akejkoľvek osoby, ktorá je tým priamo a osobne dotknutá.

S týmto cieľom sa Komisii zasiela �iadosť v lehote dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa dotknutá

strana dozvedela o danom konaní alebo opomenutí.

Komisia prijme rozhodnutie v lehote dvoch mesiacov, pričom mô�e v prípade potreby od úradu

po�adovať zru�enie jeho rozhodnutia alebo odstránenie nečinnosti v rámci stanovenej lehoty.
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ODDIEL 3

Stanovenie, úprava alebo vypustenie MRL

Článok 14

 Rozhodnutia týkajúce sa �iadostí o MRL

1. Na základe prijatia a zohľadnenia stanoviska úradu pripraví Komisia bezodkladne a najneskôr

v lehote troch mesiacov nariadenie o stanovení, úprave alebo vypustení MRL alebo rozhodnutie,

ktorým sa zamieta �iadosť, a predlo�í ho na prijatie v súlade s postupom uvedeným v článku 45

ods. 2.

2. Pokiaľ ide o akty uvedené v odseku 1, do úvahy sa vezmú:

a) dostupné vedecké a technické poznatky,

b) mo�ná prítomnosť rezíduí pesticídov pochádzajúca z iných zdrojov ne� zo súčasného

pou�ívania aktívnych látok za účelom ochrany rastlín,

c) výsledky posúdenia akýchkoľvek mo�ných rizík pre spotrebiteľov a v prípade potreby pre

zvieratá,

d) výsledky akýchkoľvek hodnotení a rozhodnutí o úprave pou�ívania prípravkov na ochranu

rastlín,

e) CXL alebo SPP uplatňované v tretej krajine na právom dovolené pou�ívanie aktívnych látok v

danej krajine,
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f) iné legitímne faktory dôle�ité pre posudzovanú zále�itosť.

3. Komisia mô�e kedykoľvek po�iadať, aby �iadateľ alebo úrad poskytol doplňujúce informácie.

Komisia sprístupní v�etky prijaté doplňujúce informácie členským �tátom a úradu.

Článok 15

Zaradenie novej alebo upravenej MRL do príloh II a III

1. Nariadenie uvedené v článku 14 ods. 1:

a) stanoví nové alebo upravené MRL a uvedie ich v zozname v prílohe II k tomuto nariadeniu,

ak boli aktívne látky zaradené do prílohy I k smernici 91/414/EHS; alebo

b) stanoví alebo upraví dočasné MRL a uvedie ich v zozname v prílohe III k tomuto nariadeniu,

ak neboli aktívne látky zaradené do prílohy I k smernici 91/414/EHS a ak nie sú zaradené do

prílohy II k tomuto nariadeniu; alebo

c) v prípadoch uvedených v článku 16 stanoví dočasné MRL a uvedie ich v zozname v prílohe

III k tomuto nariadeniu.
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2. Pokiaľ je stanovená dočasná MRL, ako je uvedené v odseku 1 písm. b), vypustí sa nariadením

z prílohy III jeden rok odo dňa zaradenia alebo nezaradenia daných aktívnych látok do prílohy I k

smernici 91/414/EHS v súlade s postupom uvedeným v článku 45 ods. 2 tohto nariadenia. Ak o to

v�ak jeden alebo viac členských �tátov po�iada, mô�e byť zachovaná ďal�í rok a� do potvrdenia, �e

boli vykonané vedecké �túdie potrebné na podporu �iadosti o stanovenie MRL. V prípadoch, kedy

je takéto potvrdenie poskytnuté, sa dočasná MRL zachová počas ďal�ích dvoch rokov za

predpokladu, �e nie sú zistené �iadne neprijateľné obavy o bezpečnosť spotrebiteľa.

Článok 16

Postup pre stanovenie dočasných MRL za určitých okolností

1. Nariadenie uvedené v článku 14 ods. 1 mô�e takisto stanoviť dočasné MRL, ktoré budú

zaradené do prílohy III za týchto okolností:

a) vo výnimočných prípadoch, najmä pokiaľ by rezíduá pesticídov mohli vzniknúť v dôsledku

znečistenia �ivotného prostredia alebo iného znečistenia alebo v dôsledku pou�ívania

prípravkov na ochranu rastlín podľa článku 8 ods. 4 smernice 91/414/EHS; alebo

b) pokiaľ príslu�né výrobky predstavujú men�inovú zlo�ku stravy spotrebiteľov a v prípade

potreby stravy zvierat; alebo

c) v prípade medu; alebo

d) pokiaľ sa na základné pou�itie prípravkov na ochranu rastlín vzťahuje rozhodnutie nezaradiť

alebo vypustiť aktívnu látku z prílohy I k smernici 91/414/EHS.
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2. Zaradenie dočasných MRL, ako je uvedené v odseku 1, je zalo�ené na stanovisku úradu,

údajoch z monitorovania a vyhodnotení preukazujúcom, �e neexistujú �iadne neprijateľné riziká pre

spotrebiteľov alebo zvieratá.

Pretrvávajúca platnosť dočasných MRL uvedených v odseku 1 písm. a), b) a c) sa prehodnocuje

najmenej raz za desať rokov a akákoľvek takáto MRL sa podľa potreby upraví alebo vypustí.

MRL uvedená v odseku 1 písm. d) sa prehodnotí na konci obdobia, pre ktoré bolo povolené

základné pou�itie.

Článok 17

Úpravy MRL po zru�ení povolení pre prípravky na ochranu rastlín

Zmeny a doplnenia príloh II alebo III, potrebné na vypustenie MRL v nadväznosti na zru�enie

existujúceho povolenia pre prípravok na ochranu rastlín, mô�u byť prijaté bez vy�iadania

stanoviska úradu.

Kapitola III

MRL uplatňované na výrobky rastlinného a �ivočí�neho pôvodu

Článok 18

Súlad s MRL

1. Výrobky, na ktoré sa vzťahuje príloha I, nesmú od času,  keď sú uvedené na trh ako potraviny

alebo krmivá, alebo sú nimi kŕmené zvieratá, obsahovať �iadne rezíduá pesticídov presahujúce:
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a) MRL pre tieto výrobky stanovené v prílohách II a III;

b) 0,01 mg/kg pre tie výrobky, pre ktoré nie je v prílohách II alebo III stanovená �iadna osobitná

MRL, alebo pre aktívne látky, ktoré nie sú uvedené v zozname v prílohe IV, pokiaľ nie sú

stanovené iné �tandardné hodnoty pre aktívne látky v súlade s postupom uvedeným v článku

45 ods. 2, berúc do úvahy be�né dostupné analytické metódy. Tieto �tandardné hodnoty sú

uvedené v prílohe V.

2. Členské �táty nesmú zakázať alebo brániť uvádzaniu na trh výrobkov alebo kŕmeniu zvierat

určených na produkciu potravín na ich území výrobkami, na ktoré sa vzťahuje príloha I z dôvodu,

�e obsahujú rezíduá pesticídov za predpokladu, �e:

a) takéto výrobky sú v súlade s článkom 18 ods. 1 a článkom 20; alebo

b) aktívna látka je uvedená v prílohe IV.

3. Odchylne od odseku 1, členské �táty mô�u v súvislosti s o�etrovaním fumigantom po zbere

úrody na ich vlastnom území povoliť hladiny rezíduí aktívnych látok presahujúce úrovne uvedené v

prílohách II a III pre výrobky, na ktoré sa vzťahuje príloha I, pokiaľ sú tieto kombinácie aktívna

látka/výrobok uvedené v prílohe VII za predpokladu, �e:

a) takéto výrobky nie sú určené na okam�itú spotrebu;

b) fungujú kontrolné mechanizmy, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby takéto výrobky, pokiaľ sú

k spotrebiteľovi dodávané priamo, neboli jemu alebo konečnému u�ívateľovi k dispozícii v

prípade, �e naďalej presahujú maximálne hladiny uvedené v prílohe II alebo III;
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c) Ostatné členské �táty a Komisia boli informované o prijatých opatreniach.

Kombinácie aktívna látka/výrobok uvedené v prílohe VII sú vymedzené v súlade s postupom

uvedeným v článku 45 ods. 2.

4. Vo výnimočných prípadoch a najmä v súvislosti s pou�ívaním prípravkov na ochranu rastlín v

súlade s článkom 8 ods. 4 smernice 91/414/EHS alebo v súlade so záväzkami vyplývajúcimi zo

smernice 2000/29/ES1 mô�e členský �tát povoliť na svojom území uvádzanie na trh a/alebo kŕmenie

zvierat o�etrenými potravinami alebo krmivami, ktoré nie sú v súlade s odsekom 1 za predpokladu,

�e takéto potraviny alebo krmivá nepredstavujú neprijateľné riziko. Takéto povolenia sa okam�ite

oznámia ostatným členským �tátom, Komisii a úradu spolu s príslu�ným vyhodnotením rizika na

posúdenie bez zbytočného odkladu v súlade s postupom stanoveným v článku 45 ods. 2 za účelom

stanovenia dočasnej MRL na určené obdobie alebo prijatia iných potrebných opatrení v súvislosti s

takýmito výrobkami.

Článok 19

Zákaz týkajúci sa spracovaných a/alebo kombinovaných výrobkov

Zakazuje sa spracúvať a/alebo mie�ať za účelom zriedenia výrobky, na ktoré sa vzťahuje príloha I,

ktoré nie sú v súlade s článkom 18 ods. 1 alebo 20 s rovnakými alebo inými výrobkami s cieľom

uviesť ich na trh ako potraviny alebo krmivá alebo s cieľom kŕmiť nimi zvieratá.

                                                
1 Smernica Rady 2000/29/ES z. 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavedeniu

organizmov �kodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do spoločenstva a proti ich roz�íreniu

v rámci spoločenstva (Ú. v. ES L 169,10.7.2000, s.1) Smernica naposledy zmenená a doplnená

smernicou Komisie 2004/70/ES (Ú.v. EU L 127, 29.4. 2004, s. 97.)
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Článok 20

MRL uplatňované na spracované a/alebo kombinované výrobky

1. Pokiaľ MRL pre spracované a/alebo kombinované potraviny alebo krmivá nie sú stanovené v

prílohách II alebo III, uplatňované MRL sú tie, ktoré sú uvedené v článku 18 ods. 1 pre príslu�ný

výrobok, na ktorý sa vzťahuje príloha I, berúc do úvahy zmeny hladín pre rezíduá pesticídov

spôsobené spracovaním a/alebo zmie�aním.

2. Osobitné faktory týkajúce sa zhusťovania alebo riedenia pre určité operácie spracúvania alebo

mie�ania, alebo pre určité spracované a/alebo kombinované výrobky, mô�u byť zahrnuté do

zoznamu v prílohe VI v súlade s postupom uvedeným v článku 45 ods. 2.

Kapitola IV

Osobitné ustanovenia týkajúce sa začlenenia

existujúcich MRL do tohto nariadenia

Článok 21

Prvé stanovenie MRL

1. MRL pre výrobky, na ktoré sa vzťahuje príloha I, sa prvýkrát stanovia a uvedú v prílohe II v

súlade s postupom uvedeným v článku 45 ods. 2, začleňujúc MRL stanovené smernicami

86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pričom sa do úvahy vezmú kritériá uvedené v článku 14

ods. 2 tohto nariadenia.

2. Príloha II sa ustanoví v lehote dvanástich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto

nariadenia.
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Článok 22

Prvé stanovenie dočasných MRL

1. Dočasné MRL pre aktívne látky, pre ktoré zatiaľ nebolo prijaté rozhodnutie o zaradení alebo

nezaradení do prílohy I k smernici 91/414/EHS, sa prvýkrát stanovia a uvedú v zozname v prílohe

III k tomuto nariadeniu, pokiaľ u� neboli uvedené v zozname v prílohe II k tomuto nariadeniu, v

súlade s postupom uvedeným v článku 45 ods. 2, berúc do úvahy informácie poskytnuté členskými

�tátmi, v prípade potreby odôvodnené stanovisko uvedené v článku 24, faktory uvedené v článku 14

ods. 2 a tieto MRL:

a) zostávajúce MRL v prílohe k smernici 76/895/EHS; a

b) dosiaľ neharmonizované vnútro�tátne MRL.

2. Príloha III sa ustanoví v lehote dvanástich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto

nariadenia v súlade s článkami 23, 24 a 25.

Článok 23

Informácie členských �tátov o vnútro�tátnych MRL

Pokiaľ e�te nie je aktívna látka zahrnutá do prílohy I k smernici 91/414/EHS a pokiaľ členský �tát

stanovil, najneskôr v deň nadobudnutia účinnosti prílohy I tohto nariadenia, vnútro�tátne MRL pre

danú aktívnu látku pre výrobok, na ktorý sa vzťahuje príloha I k tomuto nariadeniu, alebo rozhodol,

�e pre danú aktívnu látku nie je potrebná �iadna MRL, dotknutý členský �tát, spôsobom a v lehote,

ktoré sa stanovia v súlade s postupom uvedeným v článku 45 ods. 2, oznámi Komisii vnútro�tátnu

MRL, alebo skutočnosť, �e pre aktívnu látku nie je potrebná �iadna MRL, a v prípade potreby a na

�iadosť Komisie:
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a) SPP;

b) pokiaľ je v členskom �táte uplatňovaná kritická SPP a tam, kde sú k dispozícii, súhrnné údaje

z kontrolných pokusov a/alebo údaje z monitorovania;

c) prípustný denný príjem a v prípade potreby akútnu referenčnú dávku pou�ívané na

vnútro�tátne posúdenie rizík, ako aj výsledky posúdenia.

Článok 24

Stanovisko úradu k údajom, na ktorých sú zalo�ené vnútro�tátne MRL

1. Úrad poskytne  Komisii na jej �iadosť odôvodnené stanovisko týkajúce sa mo�ných rizík pre

zdravie spotrebiteľov, ktoré vznikajú v dôsledku:

a) dočasných MRL, ktoré mô�u byť zahrnuté v prílohe III;

b) aktívnych látok, ktoré mô�u byť zahrnuté v prílohe IV.

2. Pri príprave odôvodneného stanoviska uvedeného v odseku 1 úrad vezme do úvahy dostupné

vedecké a technické poznatky a najmä informácie poskytnuté členskými �tátmi, ako vy�aduje

článok 23.
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Článok 25

Stanovenie dočasných MRL

Berúc do úvahy stanovisko úradu, pokiaľ bolo takéto stanovisko vy�iadané, mô�u byť dočasné

MRL pre aktívne látky uvedené v článku 23 stanovené a uvedené v zozname v prílohe III, podľa

článku 22 ods. 1, alebo v prípade potreby mô�e byť aktívna látka zahrnutá do prílohy IV podľa

článku 5 ods. 1.

Kapitola V

Úradné kontroly, správy a sankcie

ODDIEL 1

ÚRADNÉ KONTROLY MRL

Článok 26

Úradné kontroly

1. Bez toho, aby bola dotknutá smernica 96/23/ES1 členské �táty vykonávajú úradné kontroly

rezíduí pesticídov s cieľom presadiť dodr�iavanie tohto nariadenia, v súlade s príslu�nými

ustanoveniami práva spoločenstva týkajúcimi sa úradných kontrol potravín a krmív.

2. Takéto kontroly rezíduí pesticídov sa skladajú najmä z odberu vzoriek a následných analýz

vzoriek a identifikovania prítomných pesticídov a príslu�ných hladín ich rezíduí.

                                                
1 Smernica Rady 96/23/ES z 29. apríla 1996 o opatreniach na monitorovanie určitých látok a ich

rezíduí v �ivých zvieratách a �ivočí�nych produktoch a o zru�ení smerníc 85/358/EHS a
86/469/EHS a rozhodnutí 89/187/EHS a 91/664/EHS (Ú. v. ES L 125, 23.5.1996, s. 10).
Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122,
16.5.2003, s. 1)
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Článok 27

Odber vzoriek

1. Ka�dý členský �tát odoberie dostatočné mno�stvo a rozsah vzoriek s cieľom zabezpečiť, aby

boli výsledky reprezentatívne vzhľadom na trh, berúc do úvahy výsledky predchádzajúcich

kontrolných programov. Takýto odber vzoriek sa vykonáva v rozumnej blízkosti miesta dodania

vzorky, aby bolo mo�né prijať prípadné následné donucovacie opatrenia.

2. Metódy odberu vzoriek potrebné pre vykonávanie kontrol rezíduí pesticídov vo výrobkoch,

iných ne� tie, ktoré sú uvedené v smernici 2002/63/ES1, sa stanovia v súlade s postupom uvedeným

v článku 45 ods. 2 tohto nariadenia.

Článok 28

Metódy analýzy

1. Metódy analýzy rezíduí pesticídov musia byť v súlade so zásadami stanovenými v

príslu�ných ustanoveniach práva spoločenstva týkajúcich sa úradných kontrol potravín a krmív.

2. Technické usmernenia, týkajúce sa osobitných kritérií platnosti a postupov kontrol kvality v

súvislosti s metódami analýzy na určenie rezíduí pesticídov, mô�u byť prijaté v súlade s postupom

uvedeným v článku 45 ods. 2.

3. V�etky laboratóriá analyzujúce vzorky pre úradné kontroly rezíduí pesticídov sa zúčastňujú na

testoch spôsobilosti spoločenstva pre rezíduá pesticídov organizovaných Komisiou.

                                                
1 Smernica Komisie 2002/63/ES z 11. júla 2002, ktorou sa ustanovujú metódy odberu vzoriek

spoločenstva pre úradnú kontrolu rezíduí pesticídov v a na výrobkoch rastlinného pôvodu a
�ivočí�neho pôvodu a ktorá ru�í smernicu 79/700/EHS (Ú. v. ES L 187, 16.7.2002, s. 30).
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ODDIEL 2

KONTROLNÝ PROGRAM SPOLOČENSTVA

Článok 29

Kontrolný program spoločenstva

1. Komisia pripraví koordinovaný viacročný kontrolný program spoločenstva, ktorý určí

�pecifické vzorky na zaradenie do vnútro�tátnych kontrolných programov a ktorý zohľadní zistené

problémy  týkajúce sa súladu s MRL stanoveným v tomto nariadení s cieľom posúdiť vystavenie

spotrebiteľa a uplatňovanie platných právnych predpisov.

2. Kontrolný program spoločenstva sa prijíma a ka�doročne aktualizuje v súlade s postupom

uvedeným v článku 45 ods. 2. Návrh kontrolného programu spoločenstva sa predkladá výboru

uvedenému v článku 45 ods. 1 najmenej �esť mesiacov pred koncom ka�dého kalendárneho roka.

ODDIEL 3

VNÚTRO�TÁTNE KONTROLNÉ PROGRAMY

Článok 30

Vnútro�tátne kontrolné programy pre rezíduá pesticídov

1. Členské �táty vypracujú viacročný vnútro�tátny kontrolný program pre rezíduá pesticídov.

Členské �táty viacročný program ka�doročne aktualizujú.
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Tieto programy sú zamerané na riziko a ich cieľom je posúdiť úroveň vystavenia spotrebiteľov a

súlad s platnými právnymi predpismi. Podrobne uvádzajú aspoň nasledovné:

a) výrobky, z ktorých sa majú odobrať vzorky;

b) počet vzoriek, ktoré sa majú odobrať a analýz, ktoré sa majú vykonať;

c) pesticídy, ktoré sa majú analyzovať;

d) kritériá uplatňované pri vypracovaní takýchto programov, vrátane:

i) kombinácií pesticíd/výrobok, ktoré majú byť vyčlenené,

ii) počtu vzoriek odobratých za domáce a nedomáce výrobky,

iii) spotreby výrobkov ako podiel národnej stravy,

iv) kontrolného programu spoločenstva a

v) výsledkov predchádzajúcich kontrolných programov.

2. Členské �táty predlo�ia ich aktualizované vnútro�tátne kontrolné programy pre rezíduá

pesticídov podľa odseku 1, Komisii a úradu najmenej tri mesiace pred koncom ka�dého

kalendárneho roka.

3. Členské �táty sa zúčastňujú kontrolných programov spoločenstva podľa článku 29.



9262/1/04 REV 1 /im 35

DG B II/2    SK

ODDIEL 4

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH �TÁTOV A VÝROČNÁ SPRÁVA

Článok 31

Informácie členských �tátov

1. Členské �táty do 31. augusta ka�dého roka predlo�ia Komisii, úradu a ostatným členským

�tátom nasledovné informácie týkajúce sa predchádzajúceho kalendárneho roka :

a) výsledky úradných kontrol stanovených v článku 26 ods. 1;

b) LD uplatnené vo vnútro�tátnych kontrolných programoch uvedených v článku 30 a podľa

kontrolného programu spoločenstva uvedeného v článku 29;

c) podrobnosti týkajúce sa účasti analytických laboratórií na testoch spôsobilosti spoločenstva

uvedených v článku 28 ods. 3 a iných testoch spôsobilosti dôle�itých pre kombinácie pesticíd-

výrobok, z ktorých boli odobraté vzorky vo vnútro�tátnom kontrolnom programe;

d) podrobnosti týkajúce sa akreditácie analytických laboratórií zapojených do kontrol uvedených

v písmene a);

e) pokiaľ to povoľujú vnútro�tátne právne predpisy, podrobnosti o prijatých donucovacích

opatreniach.

2. Vykonávacie opatrenia týkajúce sa predlo�enia informácií členskými �tátmi mô�u byť

ustanovené v súlade s postupom uvedenom v článku 45 ods. 2 po porade s úradom.
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Článok 32

Výročná správa o rezíduách pesticídov

1. Úrad na základe informácií poskytnutých členskými �tátmi podľa článku 31 ods. 1 vypracuje

výročnú správu o rezíduách pesticídov.

2. Úrad do výročnej správy zahrnie aspoň nasledujúce informácie:

a) analýzu výsledkov kontrol uvedených v článku 26 ods. 2;

b) vyhlásenie o mo�ných dôvodoch, prečo boli MRL prekročené, spolu s príslu�nými zisteniami

týkajúcimi sa mo�ností riadenia rizík;

c) analýza chronických a akútnych rizík pre zdravie spotrebiteľov zo strany rezíduí pesticídov;

d) posúdenie úrovne vystavenia spotrebiteľov rezíduám pesticídov zalo�ené na informáciách

uvedených v písmene a) a iných príslu�ných dostupných informáciách, vrátane správ

predlo�ených podľa smernice 96/23/ES.

3. Pokiaľ členský �tát neposkytol informácie v súlade s článkom 31, nemusí úrad pri zostavovaní

výročnej správy vziať do úvahy informácie týkajúce sa daného členského �tátu.

4. Forma výročnej správy mô�e byť určená v súlade s postupom uvedeným v článku 45  ods. 2.
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5. Úrad predlo�í výročnú správu Komisii k poslednému dňu februára ka�dého roka.

6. Výročná správa mô�e zahŕňať stanovisko o pesticídoch, ktoré má byť obsiahnuté v budúcich

programoch.

7. Úrad uverejní výročnú správu, ako aj akékoľvek pripomienky Komisie alebo členských

�tátov.

Článok 33

Predlo�enie výročnej správy o rezíduách pesticídov výboru

Komisia bez me�kania predlo�í výročnú správu o rezíduách pesticídov výboru uvedenému v článku

45 ods. 1 na preskúmanie a odporúčanie akýchkoľvek potrebných opatrení, ktoré majú byť prijaté

vzhľadom na zistené poru�enia MRL stanovené v prílohách II a III.

ODDIEL 5

SANKCIE

Článok 34

Sankcie

Členské �táty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií za poru�enia ustanovení tohto nariadenia

a prijmú v�etky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Takéto sankcie musia byť

účinné, primerané a odradzujúce.

Členské �táty bez me�kania oznámia Komisii tieto pravidlá a akékoľvek ich následné zmeny a

doplnenia.
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KAPITOLA VI

NÚDZOVÉ OPATRENIA

Článok 35

Núdzové opatrenia

Články 53 a 54 nariadenia (ES) 178/2002 sa pou�ijú, pokiaľ v dôsledku nových informácií alebo

opätovného posúdenia existujúcich informácií mô�u rezíduá pesticídov alebo MRL upravené týmto

nariadením ohroziť ľudské zdravie alebo zdravie zvierat, vy�adujúc okam�ité konanie.

KAPITOLA VII

PODPORNÉ OPATRENIA TÝKAJÚCE SA HARMONIZOVANÝCH MRL PESTICÍDOV

Článok 36

Podporné opatrenia týkajúce sa harmonizovaných MRL pesticídov

1. Podporné opatrenia týkajúce sa harmonizovaných MRL pesticídov sa stanovia na úrovni

spoločenstva, vrátane:

a) konsolidovanej databázy právnych predpisov spoločenstva týkajúcich sa MRL rezíduí

pesticídov a zabezpečenie zverejnenia informácií;

b) testov spôsobilosti spoločenstva, ako sú uvedené v článku 28 ods. 3;

c) �túdií a iných opatrení potrebných na prípravu a vývoj právnych predpisov a technických

usmernení týkajúcich sa rezíduí pesticídov;
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d) �túdií potrebných pre vyhodnotenie vystavenia spotrebiteľov a zvierat rezíduám pesticídov;

e) �túdií potrebných na podporu kontrolných laboratórií, pokiaľ nie sú analytické metódy

schopné kontrolovať stanovené MRL.

2. Akékoľvek potrebné vykonávacie ustanovenia týkajúce sa opatrení uvedených v odseku 1

mô�u byť prijaté v súlade s postupom uvedeným v článku 45 ods. 2.

Článok 37

Príspevok spoločenstva na podporné opatrenia pre harmonizované MRL pesticídov

1. Spoločenstvo mô�e finančne prispieť a� do vý�ky 100 % nákladov opatrení stanovených v

článku 36.

2. Prostriedky sa schvaľujú ka�dý finančný rok ako súčasť rozpočtového postupu.

Kapitola VIII

Koordinácia �iadostí o MRL

Článok 38

Určenie vnútro�tátnych orgánov

Ka�dý členský �tát určí jeden alebo viac vnútro�tátnych orgánov, ktorých úlohou bude koordinovať

spoluprácu s Komisiou, úradom, ostatnými členskými �tátmi, výrobcami, producentmi a

pestovateľmi na účely tohto nariadenia. Pokiaľ členský �tát určil viac ne� jeden orgán, zároveň určí,

ktorý z určených orgánov bude kontaktným miestom.
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Vnútro�tátne orgány mô�u delegovať úlohy na iné subjekty.

Ka�dý členský �tát oznámi Komisii a úradu názvy a adresy určených vnútro�tátnych orgánov.

Článok 39

Koordinácia informácií o MRL vykonávaná úradom

Úrad:

a) koordinuje spoluprácu so spravodajským členským �tátom určeným v súlade so smernicou

91/414/EHS pre aktívnu látku;

b) koordinuje spoluprácu s členskými �tátmi a Komisiou ohľadne MRL, najmä na účely

splnenia po�iadaviek článku 41.

Článok 40

Informácie, ktoré majú predkladať členské �táty

Členské �táty doručia úradu na jeho �iadosť akékoľvek dostupné informácie potrebné na posúdenie

bezpečnosti MRL.
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Článok 41

Databáza úradu o MRL

Bez toho, aby boli dotknuté uplatňované ustanovenia práva spoločenstva a vnútro�tátneho práva

týkajúce sa prístupu k dokumentom, úrad vytvorí a vedie databázu prístupnú Komisii a príslu�ným

orgánom členských �tátov, ktorá obsahuje dôle�ité vedecké informácie a SPP týkajúce sa MRL,

aktívnych látok a spracovateľských faktorov stanovených v prílohách II, III, IV a VII. Databáza

obsahuje najmä vyhodnotenia príjmov stravy, spracovateľské faktory a toxikologické konečné

body.

Článok 42

Členské �táty a poplatky

1. Členské �táty mô�u pokryť náklady na prácu spojenú so stanovením, úpravou alebo

vypustením MRL, alebo na inú prácu vyplývajúcu zo záväzkov podľa tohto nariadenia,

prostredníctvom poplatkov.

2. Členské �táty zabezpečia, aby poplatok uvedený v odseku 1:

a) bol stanovený transparentným spôsobom; a

b) zodpovedal skutočným nákladom vykonanej práce.

Poplatok mô�e zahŕňať stupnicu stálych poplatkov zalo�ených na priemerných nákladoch práce

uvedenej v odseku 1.
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Kapitola IX

Vykonávanie

Článok 43

Vedecké stanovisko úradu

Komisia alebo členské �táty mô�u po�iadať úrad o vedecké stanovisko k akémukoľvek opatreniu

týkajúcemu sa posúdenia rizika podľa tohto nariadenia. Komisia mô�e určiť lehotu, v rámci ktorej

má byť takéto stanovisko poskytnuté.

Článok 44

Postup prijímania stanovísk úradu

1. V prípade, ak stanoviská úradu podľa tohto nariadenia vy�adujú iba vedeckú alebo technickú

prácu zahŕňajúcu uplatnenie overených vedeckých alebo technických zásad, tieto mô�u, pokiaľ

Komisia alebo členský �tát nenamieta, byť úradom vydané bez konzultácií s vedeckým výborom

alebo vedeckými pracovnými skupinami uvedenými v článku 28 nariadenia (ES) č. 178/2002.

2. Vykonávacie pravidlá podľa článku 29 ods. 6 písm. a) nariadenia (ES) č. 178/2002 podrobne

uvádzajú prípady, v ktorých sa uplatňuje odsek 1.
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Článok 45

Postup výboru

1. Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat zriadený článkom 58

nariadenia (ES) č. 178/2002 (ďalej len �výbor�).

2. Ak sa niekde uvádza odkaz na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia

1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Lehota stanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanovuje na tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 46

Vykonávacie opatrenia

V súlade s postupom uvedeným v článku 45 ods. 2, a v prípade potreby berúc do úvahy stanovisko

úradu, stanovia sa alebo je mo�né zmeniť alebo doplniť:

a) vykonávacie opatrenia na zabezpečenia jednotného uplatňovania tohto nariadenia;

b) dátumy v článku 23, článku 29 ods. 2, článku 30 ods. 2, článku 31 ods. 1 a článku 32 ods. 5.

c) dokumenty technického usmernenia na pomoc pri uplatňovaní tohto nariadenia;

d) podrobné pravidlá týkajúce sa vedeckých údajov po�adovaných pre stanovenie MRL.
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Článok 47

Správa o vykonávaní tohto nariadenia

Komisia predlo�í Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tohto nariadenia a

akékoľvek vhodné návrhy najneskôr desať rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

Kapitola X

Záverečné ustanovenia

Článok 48

Zru�enie a prispôsobenie právnych predpisov

1. Smernice 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS sa týmto zru�ujú s

účinnosťou odo dňa uvedeného v druhom odseku článku 50.

2. Článok 4 ods. 1 písm. f) smernice 91/414/EHS sa nahrádza textom, ktorý znie:

�f) v prípade potreby boli MRL pre poľnohospodárske výrobky, ktoré boli ovplyvnené pou�ívaním

uvedeným v povolení, stanovené alebo upravené v súlade s nariadením (ES) č. XXX/2004*.

���������������

* Ú. v. EÚ L ...�
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Článok 49

Prechodné opatrenia

1. Po�iadavky kapitoly III sa neuplatňujú na výrobky vyrobené alebo dovezené do spoločenstva

v súlade s právnymi predpismi pred dňom uvedeným v druhom odseku článku 50.

S cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa sa v�ak mô�u prijať vhodné opatrenia

týkajúce sa týchto výrobkov v súlade s postupom uvedeným v článku 45 ods. 2.

2. Ak je to potrebné s cieľom umo�niť be�né obchodovanie, spracovanie a spotrebu výrobkov,

mô�u byť stanovené ďal�ie prechodné opatrenia na vykonávanie určitých MRL uvedených v

článkoch 15, 16, 21, 22 a 25.

Tieto opatrenia, ktoré sa nedotýkajú povinnosti zabezpečiť vysokú hladinu ochrany spotrebiteľa, sa

prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 45 ods. 2.

Článok 50

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku

Európskej únie.
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Kapitoly II, III a V sa uplatňujú po �iestich mesiacov od uverejnenia posledného z nariadení

ustanovujúcich prílohy I, II, III a IV.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo v�etkých členských

�tátoch.

V Bruseli

za Európsky parlament za Radu

predseda predseda
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I. ÚVOD

Rada obdr�ala 14. marca 2003 od Komisie návrh nariadenia Európskeho parlamentu a rady o

maximálnych hladinách rezíduí pesticídov vo výrobkoch rastlinného a �ivočí�neho pôvodu.

Európsky Parlament prijal svoje stanovisko na prvom čítaní 20. apríla 2004. Európsky

hospodársky a sociálny výbor prijal svojej stanovisko 16. júla 2003.

Rada prijala svoju spoločnú pozíciu 19. júla 2004 v súlade s postupom ustanoveným v článku

251 zmluvy.

II. CIELE

Návrh aktualizuje a zefektívňuje európsku legislatívu týkajúcu sa pesticídov tým, �e �tyri

existujúce smernice nahrádza jediným nariadením. Cieľ nových zosúladených ustanovení je

dvojaký: uľahčenie obchodu v rámci jednotného trhu a s tretími krajinami, v určitých

prípadoch boli dovozcom do EU udelené dovozné tolerancie a zabezpečenie jednotnej úrovne

ochrany spotrebiteľov v rámci celého spoločenstva. V tejto oblasti návrh tie� poskytuje

priestor pre Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EÚBP). Podľa nových ustanovení tak,

ako boli zmenené a doplnené Radou po prechodnom období, budú hodnoty MHR

stanovované len na úrovni spoločenstva prostredníctvom postupu, v rámci ktorého členské

�táty zhodnotia potrebu určenia MHR a predlo�ia hodnotiacu správu Komisii, EÚBP by bola

zodpovedná za hodnotenie rizika vychádzajúce z hodnotiacej správy členských �tátov a

údajov prijatých od uchádzačov, pričom do agendy Komisie by patrilo riadenie rizika

prostredníctvom stanovovania hodnôt MHR.
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III. ANALÝZA SPOLOČNEJ POZÍCIE

A. V�eobecné poznámky

Spoločná pozícia Rady je do veľkej miery v súlade s pozíciami prijatými Komisiou a

Parlamentom vzhľadom k tomu, �e:

� potvrdzuje ciele a väč�inu dojednaní, ktoré navrhla Komisia a podporil Európsky

parlament;

� obsahuje veľa zmien a doplnení, ktoré boli na prvom čítaní prijaté Európskym

parlamentom.

Rada súhlasí najmä so skupinou parlamentných zmien a doplnení, cieľom ktorých je

zabezpečiť hladké fungovanie nových postupov a zvý�iť súlad medzi novým

nariadením a ďal�ou legislatívou spoločenstva. Okrem toho Rada pova�uje za vhodné

doplniť ďal�ie zmeny a doplnenia, napríklad dať členským �tátom flexibilitu pri rie�ení

prekročenia MHR, ktoré nastane v určitých výnimočných prípadoch. Rada tie� zmenila

poradie a preformulovala časti textu nariadenia, aby sa vyjasnili úlohy členských �tátov,

EÚBP, Komisie a aby sa oddelili prechodné ustanovenia od be�ných postupov v súlade

s novým re�imom. Tie� bolo zapracovaných mno�stvo technických a redakčných zmien

a doplnení.

B. Osobitné pripomienky

a) Postup pri uplatňovaní: jednotlivé funkcie EÚBP a členských �tátov

Vo svojom návrhu Komisia predpokladá výhradnú funkciu EÚBP vo vedeckom

vyhodnocovaní a stanovovaní hodnôt MHR. Rada v�ak súhlasila
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s Parlamentom v tom, �e by členské �táty mali vykonávať predbe�nú analýzu

�iadostí o MHR v súlade s postupmi zavedenými podľa smernice 91/414/EHS.

Okrem toho Rada súhlasila s tým, �e kópie �iadostí o MHR, ktoré obdr�ali

členské �táty by mali byť bezodkladne zaslané Komisii a EÚBP (článok 8).

b) Postup pre rutinnú činnosť vykonávanú EÚBP

Kvôli predpokladanej pracovnej záťa�i EÚBP, Rada doplnila nový článok, určený

na zamedzenie nepotrebných konzultácii vedeckých in�titúcii pri rutinných

zále�itostiach, napríklad v prípadoch, keď EÚBP vydáva stanoviská, ktoré sú

výhradne zalo�ené na osvedčených vedeckých zásadách (článok 44).  Toto

ustanovenie je analogické s článkom 31 nariadenia 178/2002/ES.

c) Správne preskúmanie

S cieľom poskytnúť istú formu právneho od�kodnenia týkajúceho sa rozhodnutí

prijatých EÚBP a tie� prípadov, kedy EÚBP nekonala bol doplnený nový článok

(článok 13).

d) Časový harmonogram a prechod na nové postupy

Na zabezpečenie hladkého prechodu na nové postupy, Rada nasledovala

Parlament pri určovaní osobitných termínov pre dokončenie základných

technických príloh, ktorými sa stanoví zoznam harmonizovaných MHR (príloha

II), zoznam harmonizovaných dočasných MHR (príloha III) a zoznam aktívnych

látok, pre ktoré sa MHR nevy�adujú (príloha IV). V rovnakom duchu Rada tak

isto doplnila termín na vypracovanie prílohy, v ktorej bude uvedený zoznam

výrobkov, na ktoré sa vzťahujú harmonizované MHR (príloha I). Rada sa

podobne ako Parlament domnieva, �e nariadenie by sa nemalo uplatňovať pokiaľ

nie sú vypracované kľúčové prílohy (články 4, 5, 21, 22 a 50).
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e) Mo�nosť roz�írenia platnosti dočasných MHR

Pre uľahčenie hladkého prechodu na plne harmonizovaný re�im (napr. ak členské

�táty oznámia, �e je potrebný ďal�í čas na dokončenie vedeckých �túdii pri

látkach, ktoré boli povolené na vnútro�tátnej úrovni), Rada rozhodla, �e dočasné

MHR, obsiahnuté v prílohe III, ktoré �tandardne platia jeden rok, by v určitých

prípadoch mohli platiť ďal�ie tri roky (článok 15).

f) Po�ívanie pesticídov pri o�etrovaní po období zberu

S cieľom zabezpečiť prax pre fumigáciu výrobkov po zbere (napr. s cieľom ich

ochrany proti �kodcom počas skladovania a prepravy, ktoré mô�u spôsobiť

dočasné zvý�enie MHR počas skladovania alebo tranzitu výrobku) bola zavedená

odchýlka (článok 18 ods. 3).

g) Pou�ívanie pesticídov za výnimočných okolností

Za účelom zabezpečiť výnimočné okolnosti (napr. v prípadoch keď sa vy�aduje

núdzové pou�itie výrobkov na ochranu rastlín na kontrolu �kodcu (�kodcov) v

súlade s článkom 8 ods. 4 smernice 91/414/EHS), boli zavedené núdzové

ustanovenia, ktoré umo�ňujú členskému �tátu povoliť umiestnenie potraviny alebo

krmiva, ktoré nie je v súlade s MHR ustanovenými v tomto nariadení, na trh

a/alebo povoliť jeho skrmovanie  Takéto povolenia sa majú oznámiť ďal�ím

členským �tátom, Komisii a EÚBP s cieľom stanoviť dočasné MHR a prijať

ďal�ie potrebné kroky. Takéto povolenia je mo�né udeliť len za podmienky, �e

o�etrená potravina alebo krmivo nepredstavujú neprijateľné riziko pre

spotrebiteľov (článok 18 ods. 4).
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h) Definície

Pri preformulovaní znenia za účelom zlep�enia jeho právnej zrozumiteľnosti,

Rada vlo�ila dve nové definície, konkrétne �kritická SPP� (t.j. správna

poľnohospodárska prax, ktorá tvorí základ zosúladených MHR podľa nariadenia)

a � CXL� (t.j. MHR stanovené Komisiou pre potravinový kódex) a zru�ila

definíciu �zlo�ené potraviny�. Okrem toho Komisia nasledovala Európsky

parlament pri objasňovaní definície �rezíduá pesticídov� (článok 3).

i) Technické a redakčné zmeny a doplnenia

Tie� bolo urobené veľké mno�stvo iných zmien vrátane technických úprav a

objasnení.

j) Zmeny a doplnenia, ktoré Rada neprijala

Je potrebná ďal�ia diskusia najmä vo veciach, ktoré súvisia s hodnotením rizika a

ustanoveniami o vyu�ívaní výrobkov na ochranu rastlín, kde Rada v súčasnej fáze

nemohla súhlasiť s mno�stvom zmien a doplnení Parlamentu. K týmto polo�kám

patrí, najmä postoje k úrovni vystavenia spotrebiteľov pri stanovovaní MHR,

otázky spojené s najvhodnej�ím spôsobom informovania verejnosti a návrhom

ustanovení o správnej poľnohospodárskej praxi a mana�mentu �kodcov.
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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

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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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."

_______________
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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 
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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 


