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2. Oznámení zahrnuje posouzení toho, zda a jak z nových informací vyplývá, že přípravek 

na ochranu rostlin nebo účinná látka, její metabolity, safener či synergent nebo formulační 

přísada přestaly plnit požadavky článků 29 a 4 nebo článku 27.

3. Aniž je dotčeno právo členských států přijmout dočasná ochranná opatření, členský stát, 

který jako první udělil povolení v dané zóně, vyhodnotí obdržené informace a informuje 

ostatní členské státy, jež patří do stejné zóny, pokud rozhodne o odejmutí či změně 

povolení podle článku 44.

Informuje ostatní členské státy a Komisi, pokud má za to, že podmínky schválení účinné 

látky, safeneru či synergentu obsažených v přípravku na ochranu rostlin přestaly být 

plněny nebo že je formulační přísada považována za nepřijatelnou, a navrhne odejmout 

schválení či změnit podmínky.

4. Má-li držitel povolení přípravku na ochranu rostlin dostupné informace o nedostatku 

očekávané účinnosti, vzniku rezistence a všech neočekávaných účincích na rostliny, 

rostlinné produkty nebo životní prostředí, oznámí tyto informace každý rok příslušným 

orgánům členských států, které jeho přípravek na ochranu rostlin povolily.
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Článek 57

Povinnost zajistit 

přístupnost informací

1. Členské státy uchovávají informace o přípravcích na ochranu rostlin, které byly povoleny 

či zakázány podle tohoto nařízení, tak, aby byly elektronicky dostupné pro veřejnost, 

přičemž tyto informace obsahují alespoň:

a) jméno nebo obchodní název držitele povolení a číslo povolení,

b) obchodní název přípravku,

c) typ přípravku,

d) název a množství každé účinné látky, safeneru či synergentu, které obsahuje,

e) klasifikaci, věty označující riziko a bezpečnostní pokyny podle směrnice 1999/45/ES 

a nařízení uvedeného v článku 65,

f) druh nebo druhy použití, pro které je přípravek povolen,

g) důvody odejmutí povolení, pokud se týkají otázek bezpečnosti.

2. Informace podle odstavce 1 jsou snadno dostupné a aktualizují se alespoň jednou 

za tři měsíce.

3. Regulativním postupem podle čl. 79 odst. 3 lze zřídit informační systém povolování 

s cílem usnadnit použití odstavců 1 a 2 tohoto článku.
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KAPITOLA IV

ADJUVANTY

Článek 58

Uvádění adjuvantů na trh a jejich používání

1. Adjuvant nesmí být uveden na trh ani používán, pokud nebyl v příslušném členském státě 

povolen v souladu s podmínkami stanovenými v nařízení uvedeném v odstavci 2.

2. Prováděcí pravidla týkající se povolování adjuvantů, včetně požadavků na údaje, postupy 

pro oznamování, hodnocení, posuzování a rozhodování, se stanoví nařízením přijatým

regulativním postupem s kontrolou podle čl. 79 odst. 4.

3. Použije se čl. 81 odst. 3.

KAPITOLA V

OCHRANA A SDÍLENÍ ÚDAJŮ

Článek 59

Ochrana údajů

1. Na protokoly o zkouškách a studiích se vztahuje ochrana údajů za podmínek stanovených 

v tomto článku.
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Ochrana se vztahuje na protokoly o zkouškách a studiích týkajících se účinné látky, 

safeneru či synergentu, adjuvantů a přípravku na ochranu rostlin podle čl. 8 odst. 2, které 

žadatel předkládá členskému státu pro účely povolení podle tohoto nařízení (dále jen 

„první žadatel“), pokud jsou tyto protokoly o zkouškách a studiích:

a) nezbytné pro povolení či změnu povolení s cílem umožnit použití na jiné plodině a

b) ověřeny jako splňující zásady správné laboratorní praxe a správné pokusnické praxe.

Pokud je protokol chráněn, nesmí jej členský stát, který jej obdržel, použít ve prospěch 

jiných žadatelů o povolení přípravků na ochranu rostlin, safenerů či synergentů 

a adjuvantů, kromě případů podle odstavce 2, článku 62 nebo článku 80.

Doba pro ochranu údajů je deset let počínaje datem prvního povolení v daném členském 

státě, kromě případů podle odstavce 2 nebo článku 62. V případě přípravků na ochranu 

rostlin, na které se vztahuje článek 47, se tato doba prodlouží na 13 let.
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Tyto doby se prodlouží o tři měsíce u každého rozšíření povolení na méně významná 

použití podle čl. 51 odst. 1, kromě případů, kdy se jedná o rozšíření povolení na základě 

extrapolace, pokud jsou žádosti o tato povolení podány držitelem povolení nejpozději 

pět let po datu vydání prvního povolení v tomto členském státě. Celková doba pro ochranu 

údajů nesmí v žádném případě překročit 13 let. U přípravků na ochranu rostlin, na něž se 

vztahuje článek 47, nesmí celková doba pro ochranu údajů v žádném případě překročit 

15 let.

Tatáž pravidla pro ochranu údajů jako v případě prvního povolení se vztahují rovněž na 

protokoly o zkouškách a studiích předložené třetími stranami pro účely rozšíření povolení 

na méně významná použití podle čl. 51 odst. 1.

Na studii se rovněž vztahuje ochrana, pokud byla nezbytná pro obnovení či přezkoumání 

povolení. Doba pro ochranu údajů je 30 měsíců. První až čtvrtý pododstavec se použijí 

s náležitými změnami.

2. Odstavec 1 se nepoužije na:

a) protokoly o zkouškách a studiích, k nimž žadatel předložil povolení k přístupu; nebo

b) případy, kdy uplynula doba pro ochranu údajů poskytnutá příslušným protokolům 

o zkouškách a studiích ve vztahu k jinému přípravku na ochranu rostlin.
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3. Ochrana údajů podle odstavce 1 se poskytuje pouze tehdy, požádal-li první žadatel 

o ochranu údajů týkající se protokolů o zkouškách či studiích ohledně účinné látky, 

safeneru či synergentu, adjuvantu a přípravku na ochranu rostlin v době předložení 

dokumentace a poskytl-li příslušnému členskému státu pro každý protokol o zkoušce či 

studii informace uvedené v čl. 8 odst. 1 písm. e) a čl. 33 odst. 3 písm. d) a potvrzení, že 

doba pro ochranu údajů nebyla v případě protokolu o zkoušce či studii nikdy poskytnuta, 

nebo že poskytnutá doba nevypršela.

Článek 60

Seznam protokolů o zkouškách a studiích

1. Pro každou účinnou látku, safener a synergent a adjuvant vypracují zpravodajské členské 

státy seznam protokolů o zkouškách či studiích, které jsou nezbytné k prvnímu schválení, 

změně podmínek schválení nebo obnovení schválení, a zpřístupní ho členským státům 

a Komisi.

2. Pro každý přípravek na ochranu rostlin, který povolí, členské státy vedou a na žádost 

zúčastněné strany jí zpřístupní:

a) seznam protokolů o zkouškách a studiích týkajících se účinné látky, safeneru či 

synergentu, adjuvantu a přípravku na ochranu rostlin, které jsou nezbytné k prvnímu 

povolení, změně podmínek povolení nebo obnovení povolení a

b) seznam protokolů o zkouškách a studiích, pro něž žadatel požádal o ochranu údajů 

podle článku 59 a veškerá odůvodnění předložená v souladu s uvedeným článkem.
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3. Seznamy podle odstavců 1 a 2 obsahují informace o tom, zda bylo u uvedených protokolů 

o zkouškách a studiích ověřeno, že splňují zásady správné laboratorní praxe nebo správné 

pokusnické praxe.

Článek 61

Obecná pravidla, jejichž cílem je zamezit

 opakovanému provádění zkoušek

1. S cílem zamezit opakovanému provádění zkoušek osoby, které se chystají požádat 

o povolení přípravku na ochranu rostlin, před provedením zkoušek či studií vezmou 

v úvahu informace podle článku 57, aby zjistily, zda a komu již bylo uděleno povolení 

přípravku na ochranu rostlin, který obsahuje stejnou účinnou látku, stejný safener či 

synergent, nebo adjuvantu. Příslušný orgán poskytne žadateli na vlastní žádost seznam 

protokolů o zkouškách a studiích vyhotovený v souladu s článkem 60 pro uvedený 

přípravek.

Potenciální žadatel předloží veškeré údaje ohledně identity a nečistot účinné látky, jejíž 

použití navrhuje. Žádost musí být podložena důkazem o tom, že potenciální žadatel se 

chystá požádat o povolení.

2. Pokud se příslušný orgán členského státu ujistí o tom, že se potenciální žadatel chystá 

požádat o povolení, poskytne mu jméno a adresu držitele nebo držitelů předchozích 

příslušných povolení a současně těmto držitelům povolení sdělí jméno a adresu žadatele.



11119/8/08 REV 8 rk 105
DG B 2B CS

3. Potenciální žadatel o povolení a držitel nebo držitelé příslušných povolení učiní veškeré 

rozumné kroky za účelem dosažení dohody o sdílení protokolů o zkouškách a studiích, 

na něž se vztahuje ochrana podle článku 59, o které žadatel žádá pro účely povolení 

přípravku na ochranu rostlin.

Článek 62

Sdílení zkoušek a studií 

prováděných na obratlovcích

1. Členské státy nepřijmou jako podklad k žádostem o povolení opakované zkoušky a studie 

na obratlovcích nebo zkoušky a studie zahájené v případech, kdy mohly být přiměřeně 

použity konvenční metody popsané v příloze II směrnice 1999/45/ES. Všechny osoby, 

které se chystají provést zkoušky a studie na obratlovcích, podniknou veškeré nezbytné 

kroky, aby ověřily, zda již tyto zkoušky a studie nebyly provedeny či zahájeny.

2. Potenciální žadatel a držitel nebo držitelé povolení vynaloží veškeré úsilí, aby zajistili 

sdílení zkoušek a studií prováděných na obratlovcích. Náklady spojené se sdílením 

protokolů o zkouškách a studiích se určí spravedlivě a transparentním a nediskriminačním 

způsobem. Od potencionálního žadatele se vyžaduje pouze, aby se podílel na nákladech 

týkajících se informací, které musí předložit, aby splnil požadavky pro povolení.
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3. Pokud potenciální žadatel a držitel nebo držitelé příslušných povolení přípravků na 

ochranu rostlin obsahujících stejnou účinnou látku, safener či synergent, nebo adjuvantu 

nemohou dosáhnout dohody o sdílení protokolů o zkouškách a studiích prováděných na 

obratlovcích, potenciální žadatel o tom informuje příslušný orgán členského státu uvedený 

v čl. 61 odst. 1.

Nebude-li dosaženo dohody podle odstavce 2, nebrání to příslušnému orgánu uvedeného 

členského státu, aby protokoly o zkouškách a studiích prováděných na obratlovcích použil 

pro účely žádosti potenciálního žadatele.

4. Držitel nebo držitelé příslušného povolení mohou od potenciálního žadatele vyžadovat, 

aby se rovnocenně podílel na vzniklých nákladech. Příslušný orgán členského státu může 

zúčastněným stranám nařídit, aby otázku vyřešily prostřednictvím formálního a závazného 

rozhodčího řízení vedeného podle vnitrostátních předpisů. Jinak mohou strany vyřešit 

otázku prostřednictvím soudního sporu u soudů členských států. Rozhodnutí v rozhodčích 

řízeních nebo v soudních sporech zohledňují zásady stanovené v odstavci 2 a jsou 

vymahatelné u soudů členských států.
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KAPITOLA VI

PŘÍSTUP VEŘEJNOSTI K INFORMACÍM

Článek 63

Důvěrnost

1. Osoba, která požaduje, aby s informacemi předloženými podle tohoto nařízení bylo 

zacházeno jako s důvěrnými, poskytne ověřitelné odůvodnění, kterým prokáže, že by 

odhalení daných informací mohlo poškodit její obchodní zájmy nebo ochranu soukromí 

a integritu fyzické osoby.

2. Za porušení ochrany obchodních zájmů nebo soukromí a integrity fyzické osoby 

příslušných osob se obvykle považuje odhalení těchto informací:

a) výrobní metody;

b) specifikace nečistoty účinné látky, kromě nečistot, které jsou považovány 

za významné z hlediska toxicity, ekotoxicity nebo životního prostředí;

c) výsledků výrobních šarží účinné látky včetně nečistot;

d) analytické metody pro stanovení nečistot v účinné látce v podobě, v jaké se vyrábí, 

kromě metod určených pro nečistoty považované za významné z hlediska toxicity, 

ekotoxicity nebo životního prostředí;
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e) vazeb mezi výrobcem nebo dovozcem a žadatelem nebo držitelem povolení;

f) informací o úplném složení přípravku na ochranu rostlin;

g) jmen a adres osob, které provádějí zkoušky na obratlovcích.

3. Tímto článkem není dotčena směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 

28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí1.

KAPITOLA VII

BALENÍ, OZNAČOVÁNÍ A PROPAGACE 

PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN A ADJUVANTŮ

Článek 64

Balení a obchodní úprava

1. Přípravky na ochranu rostlin a adjuvanty, které lze mylně považovat za potraviny, nápoje 

nebo krmiva, se balí tak, aby se minimalizovala pravděpodobnost takového omylu.

2. Přípravky na ochranu rostlin a adjuvanty dostupné pro širokou veřejnost, které lze mylně 

považovat za potraviny, nápoje nebo krmiva, musí obsahovat prvky, které odrazují od 

jejich konzumace nebo jí brání.

3. Článek 9 směrnice 1999/45/ES se rovněž použije na přípravky na ochranu rostlin 

a adjuvanty, na které se uvedená směrnice nevztahuje.

                                               

1 Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 26.
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Článek 65

Označování

1. Označování přípravků na ochranu rostlin zahrnuje požadavky směrnice 1999/45/ES 

ohledně klasifikace, označování a balení a splňuje požadavky stanovené v nařízení 

přijatém regulativním postupem s kontrolou podle čl. 79 odst. 4.

Uvedené nařízení rovněž obsahuje standardní věty udávající zvláštní rizika a bezpečnostní 

opatření, které doplňují věty stanovené ve směrnici 1999/45/ES. Zahrnuje znění článku 16 

a znění příloh IV a V směrnice 91/414/EHS s nezbytnými úpravami.

2. Členské státy mohou požadovat, aby byly před udělením povolení předloženy vzorky nebo 

modely obalů a návrhy označení a příbalových informací.

3. Pokud má členský stát za to, že k ochraně zdraví lidí či zvířat nebo životního prostředí jsou 

nezbytné dodatečné věty, oznámí to neprodleně ostatním členským státům a Komisi 

a předloží dodatečnou větu či věty a důvody k těmto požadavkům.

Zařazení těchto vět do nařízení podle odstavce 1 se posoudí.

Než dojde k zařazení této dodatečné věty či těchto vět, může členský stát požadovat jejich 

používání.
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Článek 66

Propagace

1. Přípravky na ochranu rostlin, které nejsou povoleny, se nepropagují. Každá reklama 

na přípravek na ochranu rostlin se doplní větami „Používejte přípravky na ochranu rostlin 

bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku“. Tyto věty 

musí být v rámci celé reklamy snadno čitelné a jasně odlišené. Slova „přípravek na 

ochranu rostlin“ lze nahradit přesnějším popisem typu přípravku, například slovy fungicid, 

insekticid či herbicid.

2. Reklama neobsahuje v textové ani grafické podobě informace, které by mohly být 

zavádějící, pokud jde o možné ohrožení zdraví lidí či zvířat nebo životního prostředí, 

například slova jako „představující nízké riziko“, „netoxický“ či „neškodný“.

Pouze v případě přípravků na ochranu rostlin představujících nízké riziko je v reklamě 

povoleno označení „povolen jako přípravek na ochranu rostlin představující nízké riziko 

v souladu s nařízením (ES) č. …/2008*“. Toto označení nemůže být použito jako údaj na 

etiketě přípravku na ochranu rostlin.

3. Veškerá tvrzení použitá v rámci propagace musí být technicky odůvodnitelná.

4. Reklama neobsahuje žádné vizuální zobrazení potenciálně nebezpečných postupů, jako je 

směšování nebo použití bez náležitého ochranného oděvu, ani použití v blízkosti potravin 

nebo použití dětmi nebo v jejich blízkosti.

                                               

* Úř. věst.: vložte prosím číslo tohoto nařízení.
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5. Reklamní a propagační materiál upozorňuje na příslušné varovné věty a symboly uvedené 

v označení.

KAPITOLA VIII

KONTROLY

Článek 67

Vedení záznamů

1. Výrobci, dodavatelé, distributoři, dovozci, vývozci a profesionální uživatelé přípravků 

na ochranu rostlin vedou záznamy o přípravcích na ochranu rostlin, které vyrábějí, 

dovážejí, vyvážejí, skladují, používají či uvádějí na trh nejméně po dobu tří let.

Všechny příslušné informace obsažené v těchto záznamech zpřístupní na požádání 

příslušnému orgánu. Třetí strany, jako je odvětví vyrábějící pitnou vodu, mohou požádat 

o přístup k těmto informacím prostřednictvím žádosti u příslušného orgánu.

2. Držitelé povolení poskytují příslušným orgánům členských států všechny údaje o objemu 

prodejů přípravků na ochranu rostlin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

…/2008 ze dne … o statistice přípravků na ochranu rostlin1*.

                                               

1 Úř. věst. L
* Úř. věst.: vložte. prosím, číslo, datum a odkaz na vyhlášení daného nařízení (11120/08)
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3. Prováděcí opatření pro zajištění jednotného uplatňování odstavců 1 a 2 lze přijmout 

regulativním postupem podle čl. 79 odst. 3.

Článek 68

Sledování a kontroly

Členské státy provádějí úřední kontroly s cílem prosazovat dodržování tohoto nařízení. Do šesti 

měsíců od konce roku, k němuž se kontroly vztahují, dokončí a předají Komisi zprávu o rozsahu 

a výsledcích těchto kontrol.

Odborníci Komise provedou v členských státech obecné a zvláštní audity, aby ověřili úřední 

kontroly prováděné členskými státy.

Nařízení přijaté regulativním postupem s kontrolou podle čl. 79 odst. 4 stanoví ustanovení pro 

kontrolu, zejména pokud jde o výrobu, balení, označování, skladování, přepravu, uvádění na trh, 

složení, paralelní obchod a používání přípravků na ochranu rostlin. Obsahuje rovněž ustanovení 

týkající se shromažďování informací a podávání zpráv o podezření na otravy.
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KAPITOLA IX

MIMOŘÁDNÉ SITUACE

Článek 69

Mimořádná opatření

Pokud je jasné, že schválená látka, safener, synergent, formulační přísada nebo přípravek 

na ochranu rostlin, jenž byl povolen v souladu s tímto nařízením, mohou představovat vážné riziko 

pro zdraví lidí či zvířat nebo pro životní prostředí a že tomuto riziku nelze uspokojivě zabránit 

prostřednictvím opatření přijatých příslušným členským státem nebo státy, neprodleně se 

regulativním postupem podle čl. 79 odst. 3 přijmou opatření na omezení nebo zákaz používání nebo 

prodeje této látky či přípravku, a to buď na podnět Komise nebo na žádost členského státu. Před 

přijetím těchto opatření Komise přezkoumá důkazy a může požádat úřad o stanovisko. Komise 

může stanovit lhůtu, v níž má být toto stanovisko vydáno.

Článek 70

Mimořádná opatření 

v krajně naléhavých případech

Odchylně od článku 69 může Komise v krajně naléhavých případech po konzultaci členského státu 

nebo členských států dočasně přijmout mimořádná opatření, přičemž o tom uvědomí ostatní členské 

státy.
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Co nejdříve, avšak nejpozději do deseti pracovních dnů, se tato opatření potvrdí, změní, zruší či 

prodlouží regulativním postupem podle čl. 79 odst. 3.

Článek 71

Jiná mimořádná opatření

1. Jestliže členský stát oficiálně informuje Komisi o nutnosti přijmout mimořádná opatření 

a žádné opatření není podle článků 69 nebo 70 přijato, může členský stát přijmout dočasná 

ochranná opatření. V takovém případě o tom neprodleně uvědomí ostatní členské státy 

a Komisi.

2. Do 30 pracovních dnů předloží Komise tuto záležitost regulativním postupem podle 

čl. 79 odst. 3 výboru uvedenému v čl. 79 odst. 1 s cílem prodloužit, změnit nebo zrušit 

dočasná vnitrostátní ochranná opatření.

3. Členský stát může ponechat svá dočasná vnitrostátní ochranná opatření v platnosti do 

doby, než budou přijata opatření Společenství.
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KAPITOLA X

SPRÁVNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ

Článek 72

Sankce

Členské státy stanoví pravidla pro sankce použitelné v případě porušení tohoto nařízení a přijmou 

opatření nutná k zajištění jejich provádění. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené 

a odrazující.

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

Článek 73

Občanská a trestní odpovědnost

Udělením povolení a všemi ostatními opatřeními přijatými v souladu s tímto nařízením není 

v členských státech dotčena obecná občanská a trestní odpovědnost výrobce a případně osoby 

odpovědné za uvedení na trh nebo za použití přípravku na ochranu rostlin.
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Článek 74

Poplatky a platby

1. Členské státy mohou vymáhat úhradu nákladů spojených s jakoukoli provedenou prací, 

která spadá do oblasti působnosti tohoto nařízení, prostřednictvím poplatků či plateb.

2. Členské státy zajistí, aby poplatky nebo platby uvedené v odstavci 1:

a) byly stanoveny transparentním způsobem a

b) odpovídaly skutečným nákladům na vykonanou práci s výjimkou případu, kdy je 

veřejném zájmu poplatky nebo platby snížit.

Součástí poplatků nebo plateb může být sazebník pevných poplatků založený 

na průměrných nákladech na práci uvedenou v odstavci 1.

Článek 75

Příslušný orgán

1. Každý členský stát určí příslušný orgán nebo příslušné orgány, které plní povinnosti 

členských států podle tohoto nařízení.

2. Každý členský stát určí koordinační vnitrostátní orgán, který koordinuje a zajišťuje 

všechny nezbytné kontakty se žadateli, dalšími členskými státy, Komisí a úřadem.
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3. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány měly dostatečný počet náležitě kvalifikovaných 

a zkušených pracovníků s cílem plnit povinnosti podle tohoto nařízení účinným 

a efektivním způsobem.

4. Každý členský stát sdělí podrobnosti týkající se příslušného vnitrostátního orgánu či 

orgánů Komisi, úřadu a koordinačním vnitrostátním orgánům ostatních členských států 

a uvědomí je o jakýchkoli jeho nebo jejich změnách.

5. Komise na své internetové stránce zveřejňuje a aktualizuje seznam orgánů podle odstavců 

1 a 2.

Článek 76

Výdaje Komise

1. Komisi mohou vzniknout výdaje při činnostech přispívajících k dosažení cílů tohoto 

nařízení, mezi něž mimo jiné patří:

a) vývoj harmonizovaného systému, včetně vhodné databáze, pro shromažďování 

a uchovávání všech informací o účinných látkách, safenerech, synergentech, 

formulačních přísadách, přípravcích na ochranu rostlin a adjuvantech a pro 

zpřístupňování těchto informací členským státům, výrobcům a dalším zúčastněným 

stranám;

b) provádění studií nutných k přípravě a vytváření dalších právních předpisů v oblasti 

uvádění přípravků na ochranu rostlin a adjuvantů na trh a jejich používání;
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c) provádění studií nutných k harmonizaci postupů, kritérií pro rozhodování 

a požadavků na údaje;

d) koordinace, v případě nutnosti elektronickou cestou, spolupráce členských států, 

Komise a úřadu a opatření usnadňující rozdělení práce;

e) vytvoření a údržba koordinovaného elektronického systému pro předkládání 

a hodnocení, zaměřeného na podporu elektronické výměny dokumentů a rozdělení 

práce mezi žadatele, členské státy, Komisi a úřad;

f) vytvoření pokynů pro usnadnění každodenního provádění tohoto nařízení;

g) cestovní výdaje a výdaje na pobyt, které vznikají odborníkům členských států 

v důsledku toho, že je Komise jmenovala, aby byli nápomocni jejím odborníkům při 

kontrolních činnostech podle článku 68;

h) odborná příprava kontrolních pracovníků;

i) financování dalších opatření nutných k zajištění provádění nařízení přijatého podle 

článku 65.

2. Položky požadované podle odstavce 1 podléhají každý finanční rok schválení 

rozpočtového orgánu.
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Článek 77

Pokyny

Komise může poradním postupem podle čl. 79 odst. 2 přijmout či změnit technické nebo jiné 

pokyny pro provádění tohoto nařízení. Komise může požádat úřad, aby tyto pokyny vypracoval 

nebo se podílel na jejich přípravě.

Článek 78

Změny a prováděcí opatření

1. Následující opatření, jejichž cílem je změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, 

včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou uvedeným 

v čl. 76 odst. 4:

a) změny příloh, a to s ohledem na současné vědeckotechnické poznatky;

b) změny nařízení o požadavcích na údaje o účinných látkách a přípravcích na ochranu 

rostlin podle čl. 8 odst. 1 písm. b) a c), a to s ohledem na současné vědeckotechnické 

poznatky;

c) změny nařízení o jednotných zásadách pro hodnocení a povolování přípravků na 

ochranu rostlin podle čl. 29 odst. 6, a to s ohledem na současné vědeckotechnické 

poznatky;
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d) nařízení, kterým se odkládá uplynutí období schválení podle čl. 17 druhého 

pododstavce;

e) nařízení o požadavcích na údaje o safenerech a synergentech podle čl. 25 odst. 3;

f) nařízení, kterým se stanoví pracovní program pro safenery a synergenty podle 

článku 26;

g) zahrnutí formulačních přísad do přílohy III podle čl. 27 odst. 2;

h) prodloužení doby použitelnosti tohoto nařízení na dočasná povolení podle čl. 30 odst. 

3;

i) požadavky na údaje pro paralelní obchod podle čl. 52 odst.4;

j) pravidla pro adjuvanty podle čl. 58 odst. 2;

k) nařízení obsahující požadavky na označování přípravků na ochranu rostlin podle 

čl. 65 odst. 1;

l) nařízení o kontrolách podle čl. 68 třetího pododstavce.

2. Všechna další opatření nezbytná k provádění tohoto rozhodnutí lze přijmout regulativním 

postupem podle čl. 79 odst. 3.
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3. Poradním postupem podle čl. 79 odst. 2 se přijme nařízení obsahující seznam účinných 

látek uvedených v příloze I směrnice 91/414/EHS. Tyto látky se považují za schválené 

podle tohoto nařízení.

Článek 79

Výbor

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat zřízený článkem 

58 nařízení (ES) č. 178/2002.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES 

s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí 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.

4. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 

1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

5. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a odst. 5 písm. b) a článek 7 

rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.
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Doby uvedené v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES jsou dva měsíce v případě 

odst. 3 písm. c), jeden měsíc v případě odst. 4 písm. b) a dva měsíce v případě 

odst. 4 písm. e) uvedeného článku.

KAPITOLA XI

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 80

Přechodná opatření

1. Směrnice 91/414/EHS se nadále použije na postupy a podmínky schvalování:

a) účinných látek, o nichž bylo přijato rozhodnutí podle čl. 6 odst. 3 směrnice 

91/414/EHS před …*; nebo

b) účinných látek uvedených na seznamu v příloze I nařízení (ES) č. 737/20071, nebo

c) účinných látek, u nichž bylo v souladu s článkem 16 nařízení (ES) č. 33/20082

zjištěno, že žádost je úplná; nebo:

d) účinných látek, u nichž bylo v souladu s článkem 6 nařízení (ES) č. 33/2008 zjištěno, 

že žádost je úplná, před …*.

                                               

* Úř. věst.: 18 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
1 Úř. věst. L 169, 29.6.2003, s. 10.
2 Úř. věst. L 15, 18.1.2008, s. 5.
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Na základě přezkumu provedeného podle směrnice 91/414/EHS se postupem podle 

čl. 13 odst. 2 tohoto nařízení přijme nařízení o schválení takové látky. Pro účinné látky, na 

něž odkazuje písmeno b) tohoto odstavce, se dané schválení nepovažuje za obnovení 

schválení podle článku 14 tohoto nařízení.

2. Ustanovení čl. 13 odst. 1 až 4 a přílohy II a III směrnice 91/414/EHS se nadále použijí, 

pokud jde o účinné látky zařazené v příloze I uvedené směrnice a o účinné látky schválené

v souladu s odstavcem 1 tohoto článku:

a) po dobu pěti let ode dne jejich zařazení nebo schválení v případě účinných látek, na 

které se vztahuje čl. 8 odst. 2 směrnice 91/414/EHS;

b) po dobu deseti let ode dne jejich zařazení nebo schválení v případě účinných látek, 

jež nebyly uvedeny na trh ke dni 26. července 1993;

c) po dobu pěti let ode dne obnovení jejich zařazení nebo schválení v případě účinných 

látek, jejichž zařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS pozbude platnosti do …*. 

Toto ustanovení se vztahuje pouze na údaje nezbytné k obnovení schválení, u nichž 

bylo do uvedeného dne ověřeno, že odpovídají zásadám správné laboratorní praxe.

                                               

* Úř. věst.: 24 měsíců ode dne vyhlášení tohoto nařízení.
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3. Pokud se na základě odstavce 1 nebo 2 tohoto článku uplatní článek 13 směrnice

91/414/EHS, vztahují se na něj jakákoli zvláštní pravidla týkající se směrnice 91/414/EHS 

stanovená v aktu o přistoupení, na jehož základě členský stát přistoupil ke Společenství.

4. V případě účinných látek, jejichž první schválení pozbude platnosti před ...*, předloží

výrobce účinné látky žádost podle článku 14 členskému státu a v kopii ostatním členským 

státům, Komisi a úřadu nejpozději dva roky před uplynutím doby platnosti prvního 

schválení.

5. O žádostech o povolení přípravků na ochranu rostlin:

a) podle článku 4 směrnice 91/414/EHS, o nichž nebylo v členských státech 

rozhodnuto, nebo

b) které by měly být změněny nebo staženy v důsledku zařazení do přílohy I směrnice 

91/414/EHS nebo v důsledku schválení podle odstavce 1 tohoto článku

k …** se rozhodne na základě vnitrostátních právních předpisů platných před tímto datem.

Po uvedeném rozhodnutí se použije toto nařízení.

6. Přípravky označené v souladu s článkem 16 směrnice 91/414/EHS lze do …*** nadále 

uvádět na trh.

                                               

* Úř. věst.: 36 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
** Úř. věst.: 18 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
*** Úř. věst.: 66 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
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7. Do …* sestaví Komise seznam látek zařazených v příloze I směrnice 91/414/EHS, které 

splňují kritéria stanovená v příloze II bodu 4 tohoto nařízení a na něž se vztahuje článek 50 

tohoto nařízení.

Článek 81

Odchylka pro safenery a synergenty, 

formulační přísady a adjuvanty

1. Odchylně od čl. 28 odst. 1) může členský stát po dobu pěti let po přijetí programu 

uvedeného v článku 26 na svém území povolit, aby byly na trh uváděny přípravky na 

ochranu rostlin, které obsahují safenery a synergenty, jež nebyly schváleny, avšak jsou 

v tomto programu zahrnuty.

2. Odchylně od článku 27 a aniž jsou dotčeny právní předpisy Společenství, mohou členské

státy pro formulační přísady neuvedené v příloze III do …* používat vnitrostátní předpisy.

Pokud po …* má členský stát vážné důvody se domnívat, že formulační přísada neuvedená 

v příloze III může představovat vážné riziko pro zdraví lidí či zvířat nebo pro životní 

prostředí, může na svém území používání dotyčné formulační přísady dočasně zakázat 

nebo omezit. Neprodleně o tom uvědomí ostatní členské státy a Komisi a uvede důvody 

svého rozhodnutí. Použije se článek 71.

                                               

* Úř. věst.: 78 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
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3. Odchylně od čl. 58 odst. 1 mohou členské státy používat vnitrostátní předpisy pro 

povolování adjuvantů až do přijetí podrobných pravidel uvedených v čl. 58 odst. 2.

Článek 82

Doložka o přezkumu

Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě do …* zprávu o tom, jak probíhá vzájemné 

uznávání povolení, a především o uplatňování ustanovení čl. 36 odst. 3 a v čl. 50 odst. 2 ze strany 

členských států, rozdělení Společenství do tří zón a použití kritérií pro schválení účinných látek, 

safenerů a synergentů podle přílohy II a jejich účincích na diverzifikaci a konkurenceschopnost 

zemědělství a na lidské zdraví a životní prostředí. Zprávu lze v případě potřeby doplnit vhodnými 

legislativními návrhy za účelem změny těchto ustanovení.

Článek 83

Zrušení

Aniž je dotčen článek 80, směrnice 79/117/EHS a 91/414/EHS, ve znění aktů uvedených v příloze 

V, se zrušují s účinkem ode dne …**, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt 

pro provedení směrnic uvedených v dané příloze do vnitrostátního práva a pro jejich použitelnost.

                                               

* Úř. věst.: 60 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
** Úř. věst.: 18 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
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Odkazy na zrušené směrnice se považují za odkazy na toto nařízení. Zejména odkazy v jiných 

právních předpisech Společenství, jako je nařízení (ES) č. 1782/2003, na článek 3 směrnice 

91/414/EHS se považují za odkazy na článek 55 tohoto nařízení.

Článek 84

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Do …* přijme Komise:

a) nařízení obsahující seznam účinných látek, které již byly v okamžiku přijetí uvedeného 

nařízení schváleny;

b) nařízení o požadavcích na údaje o účinných látkách podle čl. 8 odst. 1 písm. b);

c) nařízení o požadavcích na údaje o přípravcích na ochranu rostlin podle 

čl. 8 odst. 1 písm. c);

d) nařízení o jednotných zásadách pro posouzení rizik přípravků na ochranu rostlin podle 

článku 36;

                                               

* Úř. věst.: 18 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
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e) nařízení obsahující požadavky na označování přípravků na ochranu rostlin podle 

čl. 65 odst. 1.

Toto nařízení se použije ode dne …*

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V … dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně

                                               

* Úř. věst.: 18 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
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PŘÍLOHA I

Vymezení zón pro povolení přípravků na ochranu rostlin podle čl. 3 bodu 15

Zóna A – sever

Do této zóny patří tyto členské státy:

Dánsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Finsko, Švédsko.

Zóna B – střed

Do této zóny patří tyto členské státy:

Belgie, Česká republika, Německo, Irsko, Lucembursko, Maďarsko, Nizozemsko, Rakousko, 

Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Spojené království.

Zóna C – jih

Do této zóny patří tyto členské státy:

Bulharsko, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Kypr, Malta, Portugalsko.
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PŘÍLOHA II

Postupy a kritéria pro schválení účinných látek, 

safenerů a synergentů podle kapitoly II

1. Hodnocení

1.1. Při procesu hodnocení a rozhodování podle článků 4 až 21 spolupracují zpravodajský 

členský stát a úřad se žadateli s cílem vyřešit rychle všechny otázky ohledně 

dokumentace nebo v rané fázi určit všechna další objasnění nebo dodatečné studie 

nezbytné k vyhodnocení dokumentace, a to včetně informací nutných k odstranění 

potřeby omezit schválení, ke změně jakékoli navrhované podmínky používání 

přípravku na ochranu rostlin nebo změně jeho povahy či složení s cílem zajistit úplné 

splnění požadavků tohoto nařízení.

1.2. Hodnocení prováděné úřadem a zpravodajským členským státem musí vycházet

z vědeckých zásad a musí využívat odborných doporučení.

1.3. Během procesu hodnocení a rozhodování podle článků 4 až 21 zohlední členské státy 

a úřad všechny další pokyny vypracované v rámci Stálého výboru pro potravinový 

řetězec a zdraví zvířat pro účely případného zlepšení posouzení rizik.
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2. Obecná kritéria pro rozhodování

2.1. Článek 4 se považuje za splněný pouze tehdy, lze-li na základě předložené 

dokumentace očekávat, že bude alespoň v jednom členském státě možné udělit 

povolení alespoň pro jeden přípravek na ochranu rostlin obsahující danou účinnou 

látku, a to alespoň pro jedno reprezentativní použití.

2.2. Předkládání dalších informací

V zásadě se účinná látka, safener či synergent schválí pouze tehdy, je-li předložena 

úplná dokumentace.

Ve výjimečných případech lze účinnou látku, safener či synergent schválit i tehdy, 

je-li stále třeba předložit určité informace, pokud:

a) byly po předložení dokumentace změněny či upřesněny požadavky na údaje 

nebo

b) informace jsou ve své povaze považovány za potvrzující, což je vyžadováno 

pro zvýšení důvěryhodnosti rozhodnutí.

2.3. Omezení schválení

V případě potřeby může schválení podléhat podmínkám a omezením podle článku 6.
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Pokud má zpravodajský členský stát za to, že v poskytnuté dokumentaci chybí určité 

informace, a proto by bylo možné účinnou látku schválit jen s určitým omezením, 

obrátí se včas na žadatele, aby získal více informací, které by mohly případně 

umožnit odstranění těchto omezení.

3. Kritéria pro schválení účinné látky

3.1. Dokumentace

Dokumentace předložená podle čl. 7 odst. 1 obsahuje informace nutné k tomu, aby 

bylo případně možné určit přijatelný denní příjem (ADI), přijatelnou úroveň 

expozice obsluhy (AOEL) a akutní referenční dávku (ARfD).

V případě účinné látky, safeneru či synergentu, jejichž jedno nebo více 

reprezentativních použití zahrnuje použití na plodinách určených pro lidskou výživu 

nebo zkrmování nebo nepřímo vede ke vzniku reziduí v potravinách či krmivech, 

obsahuje dokumentace předložená podle čl. 7 odst. 1 informace nutné k provedení 

posouzení rizik a pro účely vymáhání.

Dokumentace zejména:

a) umožňuje definovat rezidua vzbuzující obavy;

b) spolehlivě předem určuje rezidua v potravinách a krmivech, a to i u následných 

plodin;

c) případně spolehlivě předem určuje odpovídající hladinu reziduí odrážející 

účinky zpracování nebo směšování;
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d) umožňuje stanovit maximální limity reziduí a vhodnými obecně používanými 

metodami je určit u plodiny a případně u produktů živočišného původu, pokud 

jsou zvířata plodinou či jejími částmi krmena;

e) umožňuje případně stanovit faktory pro koncentraci či ředění s ohledem 

na zpracování nebo směšování.

Dokumentace předložená podle čl. 7 odst. 1 je dostatečná k tomu, aby případně 

umožnila odhadnout působení a distribuci účinné látky v životním prostředí a její 

dopad na necílové druhy.

3.2. Účinnost

Účinná látka samotná nebo společně se safenerem či synergentem se schválí pouze 

tehdy, bylo-li u jednoho nebo více reprezentativních použití stanoveno, že je 

přípravek na ochranu rostlin po aplikaci v souladu se správnou praxí v ochraně 

rostlin při zohlednění reálných podmínek použití dostatečně účinný. Tento 

požadavek se vyhodnotí v souladu s jednotnými zásadami pro hodnocení 

a povolování přípravků na ochranu rostlin uvedené v čl. 29 odst. 6.
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3.3. Významnost metabolitů

V určitých případech musí být předložená dokumentace dostačující k tomu, aby 

umožňovala stanovení významnosti metabolitů z hlediska toxicity, ekotoxicity nebo 

životního prostředí.

3.4. Složení účinné látky, safeneru či synergentu

3.4.1.Specifikace definuje minimální stupeň čistoty, identitu a maximální obsah 

nečistot, případně izomerů nebo diastereoizomerů a přísad, a obsah nečistot, 

které jsou významné z hlediska toxicity, ekotoxicity a životního prostředí 

a jsou v rámci přijatelných mezí.

3.4.2.Specifikace je případně v souladu s náležitou specifikací Organizace pro 

výživu a zemědělství, pokud taková specifikace existuje. Pokud je to však 

nutné z důvodu ochrany zdraví lidí či zvířat nebo životního prostředí, mohou 

být přijaty přísnější specifikace

3.5. Analytické metody

3.5.1.Analytické metody pro účinnou látku, safener či synergent v podobě, v jaké se 

vyrábí, a metody pro určení nečistot, které jsou významné z hlediska toxicity, 

ekotoxicity nebo životního prostředí nebo jsou přítomny v účinné látce, 

safeneru či synergentu v podobě, v jaké se vyrábí, v množstvích větších než 

1 g/kg, musí být validovány a musí být prokázáno, že jsou dostatečně 

specifické, řádně ověřené, správné a přesné.
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3.5.2.Analytické metody pro rezidua účinné látky a příslušných metabolitů 

v případných rostlinných, živočišných a environmentálních matricích a v pitné 

vodě musí být validovány a musí vykazovat dostatečný stupeň citlivosti ke 

sledovaným úrovním.

3.5.3.Hodnocení bylo provedeno v souladu s jednotnými zásadami pro hodnocení 

a povolování přípravků na ochranu rostlin uvedenými v čl. 29 odst. 6.

3.6. Dopad na lidské zdraví

3.6.1. Je-li to vhodné, určí se přijatelný denní příjem (ADI), přijatelná úroveň 

expozice obsluhy (AOEL) a akutní referenční dávka (ARfD). Při stanovení 

těchto hodnot je zajištěn vhodný bezpečnostní limit v hodnotě nejméně 100, 

který zohledňuje druh a závažnost účinků a zranitelnost určitých skupin 

populace.

3.6.2 Účinná látka, safener či synergent se schválí pouze tehdy, pokud na základě 

posouzení genotoxicity vyššího stupně provedeného v souladu s požadavky na 

údaje o účinné látce, safeneru nebo synergentu a na základě jiných dostupných 

údajů a informací, včetně přehledu vědecké literatury, které posoudí úřad, 

nejsou nebo nemusí být podle ustanovení směrnice 67/548/EHS klasifikovány 

jako mutageny kategorie 1 či 2.
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3.6.3.Účinná látka, safener či synergent se schválí pouze tehdy, pokud na základě 

posouzení karcinogenity provedeného v souladu s požadavky na údaje o účinné 

látce, safeneru nebo synergentu a na základě jiných dostupných údajů 

a informací, včetně přehledu vědecké literatury, které posoudí úřad, nejsou 

nebo nemusí být podle ustanovení směrnice 67/548/EHS klasifikovány jako 

karcinogeny kategorie 1 či 2, s výjimkou případů, kdy je expozice lidí této 

účinné látce, safeneru či synergentu v přípravku na ochranu rostlin v reálných 

navrhovaných podmínkách použití zanedbatelná, tj. kdy se přípravek používá 

v uzavřených systémech nebo v jiných podmínkách, které vylučují kontakt 

s člověkem, a pokud rezidua příslušné účinné látky, safeneru či synergentu 

v potravinách a krmivech nepřekračují standardní hodnotu podle čl. 18 odst. 1 

písm. b) nařízení (ES) č. 396/2005.
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3.6.4.Účinná látka, safener či synergent se schválí pouze tehdy, pokud na základě 

posouzení reprodukční toxicity provedeného v souladu s požadavky na údaje 

o účinné látce, safeneru nebo synergentu a na základě jiných dostupných údajů 

a informací, včetně přehledu vědecké literatury, které posoudí úřad, nejsou 

nebo nemusí být podle ustanovení směrnice 67/548/EHS klasifikovány jako 

toxické pro reprodukci kategorie 1 či 2, s výjimkou případů, kdy je expozice 

lidí této účinné látce, safeneru či synergentu v přípravku na ochranu rostlin 

v reálných navrhovaných podmínkách použití zanedbatelná, tj. kdy se 

přípravek používá v uzavřených systémech nebo v jiných podmínkách, které 

vylučují kontakt s člověkem, a pokud rezidua příslušné účinné látky, safeneru 

či synergentu v potravinách a krmivech nepřekračují standardní hodnotu podle 

čl. 18 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 396/2005.

3.6.5.Účinná látka, safener či synergent se schválí pouze tehdy, pokud na základě 

posouzení v souladu se zkušebními pokyny Společenství nebo mezinárodně 

uznávanými zkušebními pokyny nebo na základě jiných dostupných údajů 

a informací, včetně přehledu vědecké literatury, které posoudí úřad, nejsou 

považovány za látky s vlastnostmi, které narušují činnost endokrinního 

systému a mohou mít nepříznivé účinky na člověka, s výjimkou případů, kdy je 

expozice lidí této účinné látce, safeneru či synergentu v přípravku na ochranu 

rostlin v reálných navrhovaných podmínkách použití zanedbatelná, tj. kdy se 

přípravek používá v uzavřených systémech nebo v jiných podmínkách, které 

vylučují kontakt s člověkem, a pokud rezidua příslušné účinné látky, safeneru 

či synergentu v potravinách a krmivech nepřekračují standardní hodnotu podle 

čl. 18 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 396/2005.
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3.7. Osud a chování v životním prostředí

3.7.1.Účinná látka, safener či synergent se schválí pouze tehdy, pokud nejsou 

považovány za perzistentní organické znečišťující látky.

Perzistentní organickou znečišťující látkou je látka splňující všechna tři kritéria 

stanovená v níže uvedených oddílech:

3.7.1.1. Perzistence

Účinná látka, safener či synergent splňují kritérium perzistence, pokud:

existuje důkaz, že její čas úbytku 50 % (DT50) ve vodě je delší než dva 

měsíce nebo že její DT50 v půdě je delší než šest měsíců nebo její DT50 

v sedimentu je delší než šest měsíců.

3.7.1.2. Bioakumulace

Účinná látka, safener či synergent splňují kritérium bioakumulace, pokud 

existuje

– důkaz, že faktor její biokoncentrace či bioakumulace u vodních 

druhů je vyšší než 5 000 nebo, pokud takové údaje chybí, že 

rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log Ko/w) je větší než 5;

nebo

– důkaz, že účinná látka, safener či synergent představují jiné důvody 

k obavám, například vysokou bioakumulaci v jiných necílových 

druzích, vysokou toxicitu či ekotoxicitu.
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3.7.1.3 Potenciál pro environmentální přenos na velkou vzdálenost

Účinná látka, safener či synergent splňují kritérium potenciálu pro 

environmentální přenos na velkou vzdálenost, pokud

– naměřené úrovně účinné látky, safeneru či synergentu v místech 

vzdálených od zdrojů jejich uvolňování mohou vyvolávat obavy;

nebo

– údaje ze sledování ukazují, že mohlo dojít k environmentálnímu 

přenosu dané účinné látky, safeneru či synergentu na velkou 

vzdálenost s potenciálem přenosu do přijímajícího prostředí 

prostřednictvím vzduchu, vody nebo stěhovavých druhů; nebo

– vlastnosti působení v životním prostředí nebo výstupy z modelů 

ukazují, že účinná látka, safener či synergent mají potenciál pro 

environmentální přenos na velkou vzdálenost prostřednictvím 

vzduchu, vody či stěhovavých druhů s možností přenosu do 

přijímajícího prostředí v místech vzdálených od zdrojů jejich 

uvolňování. U účinné látky, safeneru či synergentu, které se ve 

velkém rozsahu přemísťují vzduchem, by jejich DT50 ve vzduchu 

měla být delší než dva dny.

3.7.2.Účinná látka, safener či synergent se schválí pouze tehdy, pokud nejsou 

považovány za perzistentní bioakumulativní a toxické látky.

Perzistentní bioakumulativní a toxickou látkou je látka splňující všechna tři 

kritéria stanovená v níže uvedených oddílech.
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3.7.2.1. Perzistence

Účinná látka, safener či synergent splňují kritérium perzistence, pokud:

– je poločas rozpadu v mořské vodě delší než 60 dnů; nebo

– je poločas rozpadu ve sladké vodě nebo ve vodě v ústí řek delší než 

40 dnů; nebo

– je poločas rozpadu v mořském sedimentu delší než 180 dnů; nebo

– je poločas rozpadu v sedimentu ve sladké vodě nebo ve vodě v ústí 

řek delší než 120 dnů; nebo

– je poločas rozpadu v půdě delší než 120 dnů.

Posouzení perzistence v životním prostředí vychází z dostupných údajů 

o poločasu rozpadu shromážděných za příslušných podmínek popsaných 

žadatelem.

3.7.2.2. Bioakumulace

Účinná látka, safener či synergent splňují kritérium bioakumulace, pokud 

je faktor biokoncentrace vyšší než 2 000.

Posouzení bioakumulace vychází z naměřených hodnot biokoncentrace 

u vodních druhů. Lze použít údaje o sladkovodních i mořských druzích.
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3.7.2.3. Toxicita

Účinná látka, safener či synergent splňují kritérium toxicity, pokud:

– dlouhodobá koncentrace bez pozorovaného účinku (NOEC) 

u mořských i sladkovodních organismů je menší než 0,01 mg/l; 

nebo

– látka je klasifikována jako karcinogenní (kategorie 1 nebo 2), 

mutagenní (kategorie 1 nebo 2) nebo toxická pro reprodukci 

(kategorie 1, 2 nebo 3); nebo

– existují jiné důkazy o chronické toxicitě, vymezené prostřednictvím 

klasifikací: T, R48 nebo Xn, R48 podle směrnice 67/548/EHS.

3.7.3.Účinná látka, safener či synergent se schválí pouze tehdy, pokud nejsou 

považovány za vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní látky.

Látkou vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní je látka splňující obě 

kritéria stanovená v níže uvedených oddílech.
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3.7.3.1. Perzistence

Účinná látka, safener či synergent splňují kritérium „vysoké perzistence“, 

pokud:

– je poločas rozpadu ve slané či sladké vodě nebo ve vodě v ústí řek 

delší než 60 dnů; nebo

– je poločas rozpadu v usazenině ve slané či sladké vodě nebo ve 

vodě v ústí řek delší než 180 dnů; nebo

– je poločas rozpadu v půdě delší než 180 dnů.

3.7.3.2. Bioakumulace

Účinná látka, safener či synergent splňují kritérium „vysoké 

bioakumulace“, pokud je faktor biokoncentrace vyšší než 5 000.
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3.8. Ekotoxikologie

3.8.1.Účinná látka, safener či synergent se schválí pouze tehdy, pokud z posouzení 

rizik vyplývá, že rizika jsou přijatelná podle kritérií stanovených v jednotných 

zásadách pro hodnocení a povolování přípravků na ochranu rostlin uvedených 

v čl. 29 odst. 6 v reálných navrhovaných podmínkách použití přípravku na 

ochranu rostlin obsahujícího účinnou látku, safener či synergent. Toto 

posouzení musí zohlednit závažnost účinků, nespolehlivost údajů a počet 

skupin organismů, u nichž se očekává, že budou plánovaným používáním 

účinné látky, safeneru či synergentu nepříznivě ovlivněny.

3.8.2.Účinná látka, safener či synergent se schválí pouze tehdy, pokud na základě 

posouzení v souladu s metodikami Společenství nebo mezinárodně 

uznávanými metodikami nejsou považovány za látku s vlastnostmi, které 

narušují činnost endokrinního systému a mohou mít nepříznivé účinky 

na necílové organismy, s výjimkou případů, kdy je expozice necílových 

organismů této účinné látce obsažené v přípravku na ochranu rostlin v reálných 

navrhovaných podmínkách použití zanedbatelná.

3.9. Definice rezidua

Účinná látka, safener či synergent se schválí pouze tehdy, pokud lze pro účely 

posouzení rizik a vymáhání případně stanovit definici rezidua.
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3.10. Osud a chování v podzemních vodách

Účinná látka se schválí pouze tehdy, pokud bylo pro jedno či více reprezentativních 

použití stanoveno, že v důsledku použití přípravku na ochranu rostlin v souladu 

reálnými podmínkami použití předpokládaná koncentrace účinné látky nebo 

metabolitů, produkty degradace nebo reakce v podzemních vodách splňují příslušná 

kritéria stanovená v jednotných zásadách pro hodnocení a povolování přípravků na 

ochranu rostlin podle čl. 29 odst. 6.

4. Látka, která se má nahradit

Účinná látka se schválí jako látka, která se má nahradit podle článku 24, pokud jsou 

splněny některé z následujících podmínek:

– její přijatelný denní příjem (ADI), přijatelná úroveň expozice obsluhy 

(AOEL)a akutní referenční dávka (ARfD) jsou výrazně nižší než u většiny 

schválených účinných látek ve skupinách látek nebo kategoriích použití;

– splňuje dvě z kritérií, na jejichž základě je považována za perzistentní 

bioakumulativní a toxickou látku;

– existují důvody k obavám v souvislosti s povahou kritických účinků (jako 

neurotoxické nebo imunotoxické účinky z hlediska vývoje), které v kombinaci se 

způsoby použití nebo expozice vedou k situacím, jež by mohly být stále důvodem 

k obavám, jako je například vysoké potenciální riziko pro podzemní vody; a to i za 

uplatnění velice přísných opatření ke snížení rizik (například četné osobní ochranné 

prostředky nebo široká ochranná pásma);
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– obsahuje velký podíl neaktivních izomerů;

– je nebo musí být podle ustanovení směrnice 67/548/EHS klasifikována jako 

karcinogen kategorie 1 či 2, pokud látka nebyla vyřazena v souladu s kritérii 

stanovenými v bodě 3.6.3;

– je nebo musí být podle ustanovení směrnice 67/548/EHS klasifikována jako toxická 

pro reprodukci kategorie 1 či 2, pokud látka nebyla vyřazena v souladu s kritérii 

stanovenými v bodě 3.6.4;

– pokud na základě posouzení v souladu s metodikami Společenství nebo mezinárodně 

uznávanými metodikami nebo na základě jiných dostupných údajů a informací, které 

posoudí úřad, je považována za látku s vlastnostmi, které narušují činnost 

endokrinního systému a mohou mít nepříznivé účinky pro člověka, pokud látka 

nebyla vyřazena v souladu s kritérii stanovenými v bodě 3.6.5.

5. Účinné látky představující nízké riziko

Účinná látka se nepovažuje za látku představující nízké riziko, pokud je nebo musí být 

klasifikována podle směrnice 67/548/EHS přinejmenším jako jedna z těchto látek:

– karcinogenní;

– mutagenní;

– toxická pro reprodukci;
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– senzibilizující;

– vysoce toxická nebo toxická;

– výbušná;

– žíravá.

Účinná látka se rovněž nepovažuje za látku představující nízké riziko, pokud:

– je perzistentní (poločas rozpadu v půdě je delší než 60 dnů), nebo

– má biokoncentrační faktor (BCF) vyšší než 100, nebo

– se považuje za endokrinní disruptor.
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PŘÍLOHA III

Seznam formulačních přísad, které jsou nepřijatelné jako součást přípravků 

na ochranu rostlin, uvedený v článku 27
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PŘÍLOHA IV

Srovnávací posouzení podle článku 50

1. Podmínky srovnávacího posouzení

Pokud je zvažováno zamítnutí či odejmutí povolení přípravku na ochranu rostlin ve 

prospěch alternativního přípravku na ochranu rostlin nebo nechemické metody regulace 

nebo prevence (dále jen „nahrazení“), musí alternativní přípravek s ohledem na 

vědeckotechnické poznatky představovat významně nižší riziko pro zdraví nebo životní 

prostředí. Provede se posouzení alternativního přípravku, aby se prokázalo, zda jej lze 

s obdobným účinkem používat na cílový organismus, aniž by přitom byl uživatel 

ekonomicky či prakticky znevýhodněn.

Další podmínky pro zamítnutí či odejmutí povolení:

a) nahrazení se použije pouze tehdy, pokud jsou jiné metody nebo chemická 

rozmanitost účinných látek dostatečné k tomu, aby se minimalizoval vznik rezistence 

cílového organismu; a

b) nahrazení se použije pouze v případě přípravků na ochranu rostlin, jejichž použití 

představuje výrazně vyšší riziko pro zdraví lidí a pro životní prostředí; a

c) nahrazení se použije teprve poté, co bude možno získat nezbytné poznatky 

z praktického použití, pokud ještě tyto poznatky nejsou k dispozici.
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2. Významný rozdíl rizik

Významný rozdíl rizik určují příslušné orgány zvlášť pro jednotlivé případy. Zohlední 

přitom vlastnosti účinné látky a přípravku na ochranu rostlin a možnost expozice různých 

podskupin populace (profesionální či neprofesionální uživatelé, osoby v okolí, pracovníci, 

osoby s trvalým bydlištěm, určité zranitelné skupiny nebo spotřebitelé) přímo či nepřímo 

prostřednictvím potravin, krmiv, pitné vody či životního prostředí. Rovněž je třeba zvážit 

další faktory jako přísnost stanovených omezení používání a předepsané osobní ochranné 

prostředky.

U životního prostředí je případně za významný rozdíl rizik považován faktor poměru 

toxicity/expozice (TER) nejméně 10 u různých přípravků na ochranu rostlin.

3. Významné praktické či ekonomické nevýhody

Významné praktické či ekonomické nevýhody pro uživatele jsou definovány jako výrazné 

kvantifikovatelné zhoršení pracovních postupů či obchodní činnosti, které vede 

k neschopnosti dostatečně regulovat cílový organismus. K tomuto výraznému zhoršení 

může dojít například tehdy, není-li k dispozici technické vybavení pro použití 

alternativního přípravku nebo není-li toto vybavení ekonomicky dostupné.

Pokud ze srovnávacího posouzení rizik vyplývá, že by omezení nebo zákazy použití 

přípravku na ochranu rostlin mohly být takto nevýhodné, zohlední se tato skutečnost při 

rozhodování. Tuto situaci je třeba zdůvodnit.
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PŘÍLOHA V

Zrušené směrnice a jejich následné změny uvedené v článku 83

A. Směrnice 91/414/EHS

Akty pozměňující směrnici 91/414/EHS Lhůta pro provedení

Směrnice 93/71/EHS 3. srpna 1994

Směrnice 94/37/ES 31. července 1995

Směrnice 94/79/ES 31. ledna 1996

Směrnice 95/35/ES 30. června 1996

Směrnice 95/36/ES 30. dubna 1996

Směrnice 96/12/ES 31. března 1997

Směrnice 96/46/ES 30. dubna 1997

Směrnice 96/68/ES 30. listopadu 1997

Směrnice 97/57/ES 1. října 1997

Směrnice 2000/80/ES 1. července 2002

Směrnice 2001/21/ES 1. července 2002
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Směrnice 2001/28/ES 1. srpna 2001

Směrnice 2001/36/ES 1. května 2002

Směrnice 2001/47/ES 31. prosince 2001

Směrnice 2001/49/ES 31. prosince 2001

Směrnice 2001/87/ES 31. března 2002

Směrnice 2001/99/ES 1. ledna 2003

Směrnice 2001/103/ES 1. dubna 2003

Směrnice 2002/18/ES 30. června 2003

Směrnice 2002/37/ES 31. srpna 2003

Směrnice 2002/48/ES 31. prosince 2002

Směrnice 2002/64/ES 31. března 2003

Směrnice 2002/81/ES 30. června 2003

Směrnice 2003/5/ES 30. dubna 2004

Směrnice 2003/23/ES 31. prosince 2003

Směrnice 2003/31/ES 30. června 2004

Směrnice 2003/39/ES 30. září 2004

Směrnice 2003/68/ES 31. března 2004
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Směrnice 2003/70/ES 30. listopadu 2004

Směrnice 2003/79/ES 30. června 2004

Směrnice 2003/81/ES 31. ledna 2005

Směrnice 2003/82/ES 30. července 2004

Směrnice 2003/84/ES 30. června 2004

Směrnice 2003/112/ES 30. dubna 2005

Směrnice 2003/119/ES 30. září 2004

Nařízení (ES) č. 806/2003 -

Směrnice 2004/20/ES 31. července 2005

Směrnice 2004/30/ES 30. listopadu 2004

Směrnice 2004/58/ES 31. srpna 2005

Směrnice 2004/60/ES 28. února 2005

Směrnice 2004/62/ES 31. března 2005

Směrnice 2004/66/ES 1. května 2004

Směrnice 2004/71/ES 31. března 2005

Směrnice 2004/99/ES 30. června 2005

Směrnice 2005/2/ES 30. září 2005
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Směrnice 2005/3/ES 30. září 2005

Směrnice 2005/25/ES 28. května 2006

Směrnice 2005/34/ES 30. listopadu 2005

Směrnice 2005/53/ES 31. srpna 2006

Směrnice 2005/54/ES 31. srpna 2006

Směrnice 2005/57/ES 31. října 2006

Směrnice 2005/58/ES 31. května 2006

Směrnice 2005/72/ES 31. prosince 2006

Směrnice 2006/5/ES 31. března 2007

Směrnice 2006/6/ES 31. března 2007

Směrnice 2006/10/ES 30. září 2006

Směrnice 2006/16/ES 31. ledna 2007

Směrnice 2006/19/ES 30. září 2006

Směrnice 2006/39/ES 31. července 2007

Směrnice 2006/41/EC 31. ledna 2007

Směrnice 2006/45/EC 18. září 2006

Směrnice 2006/64/EC 31. října 2007

Směrnice 2006/74/EC 30. listopadu 2007

Směrnice 2006/75/EC 31. března 2007

Směrnice 2006/85/EC 31. ledna 2008

Směrnice 2006/104/EC 1. ledna 2007
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Směrnice 2006/131/EC 30. června 2007

Směrnice 2006/132/EC 30. června 2007

Směrnice 2006/133/EC 30. června 2007

Směrnice 2006/134/EC 30. června 2007

Směrnice 2006/135/EC 30. června 2007

Směrnice 2006/136/EC 30. června 2007

Směrnice 2007/5/EC 31. března 2008

Směrnice 2007/6/EC 31. července 2007

Směrnice 2007/21/EC 12. prosince 2007

Směrnice 2007/25/EC 31. března 2008

Směrnice 2007/31/EC 1. září 2007

Směrnice 2007/50/EC 31. května 2008

Směrnice 2007/52/EC 31. března 2008

Směrnice 2007/76/EC 30. dubna 2009

Směrnice 2008/40/EC 30. dubna 2009

Směrnice 2008/41/EC 30. června 2009

Směrnice 2008/45/EC 8. srpna 2008

Směrnice 2008/66/EC 30. června 2009
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B. Směrnice 79/117/EHS

Akty pozměňující směrnici 79/117/EHS Lhůta pro provedení

Směrnice 83/131/EHS 1. října 1984

Směrnice 85/298/EHS 1. ledna 1986

Směrnice 86/214/EHS -

Směrnice 86/355/EHS 1. července 1987

Směrnice 87/181/EHS 1. ledna 1988 a 1. ledna 1989

Směrnice 87/477/EHS 1. ledna 1988

Směrnice 89/365/EHS 31. prosince 1989

Směrnice 90/335/EHS 1. ledna 1991

Směrnice 90/533/EHS 31. prosince 1990 a 30. září 1990

Směrnice 91/118/EHS 31. března 1992

Nařízení (ES) č. 807/2003 -

Nařízení (ES) č. 850/2004 -
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I. ÚVOD

1. Dne 19. července předložila Komise Radě návrh nařízení Evropského parlamentu 

a Rady o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh1. Tento návrh je založen na čl. 37 

odst. 2 a čl. 152 odst. 4 písm. b) Smlouvy.

2. Evropský parlament přijal stanovisko v prvním čtení dne 23. října 20072. Hospodářský 

a sociální výbor vydal stanovisko dne 14. března 2007 a Výbor regionů

dne 1. února 2007.

3. Dne 15. září 2008 přijala Rada společný postoj v souladu s článkem 251 Smlouvy.

II. CÍLE

Návrh nahrazuje směrnici 91/414/EHS a klade si za cíl:
– vyšší ochranu lidí, zvířat a životního prostředí v souvislosti s povolováním přípravků na 

ochranu rostlin a jejich uváděním na trh;
– lepší harmonizaci a dostupnost přípravků na ochranu rostlin; a
– aktualizaci a zjednodušení postupů schvalování účinných látek a povolování přípravků 

na ochranu rostlin.

Jeho hlavní prvky se týkají konkrétně:
– schválení účinných látek na úrovni EU v souladu se seznamem jasnějších a přísnějších 

kritérií, která z trhu vyloučí látky s velmi nebezpečným profilem;

– systému vzájemného uznávání povolení mezi členskými státy patřícími do stejné zóny, 
přičemž území EU je rozděleno na tři zóny s podobnými zemědělskými, klimatickými 
a environmentálními podmínkami;

– postupu pro látky a přípravky na ochranu rostlin představující nízké riziko;

– definice úlohy Evropské agentury pro bezpečnost potravin (EFSA); a

– ustanovení týkajících se předcházení zbytečným zkouškám na zvířatech.

Rada zavedla nová ustanovení týkající se paralelního obchodu, ošetření osiva a zřízení 
vnitrostátních dočasných povolení.

                                               
1 Pozměněný návrh byl předložen dne 11. března 2008.
2 14184/07.
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III. ANALÝZA SPOLEČNÉHO POSTOJE

1. OBECNÉ POZNÁMKY

Rada zapracovala v plném rozsahu tyto změny: 41, 59, 67, 79, 81, 96, 124, 153, 155, 

157, 159, 195, 196, 197, 212, 213, 226, 286 a 301.

Rovněž zařadila částečně nebo v zásadě změny 5, 6, 10, 11, 14, 18, 22, 29, 31, 32, 33, 

34, 39, 43, 45, 46, 54, 62, 64, 66, 77, 78, 80, 82, 84, 87, 89, 95, 97, 109, 121, 122, 126, 

130, 134, 136, 141, 143, 149, 163, 169, 175, 176, 177, 180, 181, 183, 185, 188, 189, 

190, 201, 206, 248, 251, 296, 300 a 305.

Změny 1, 2, 3, 8, 15 až17, 23, 28, 30, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 47 až 48, 52, 55, 58, 68 až 

69, 70 až 71, 73 až 74, 83, 85 až 86, 88, 91, 101, 103 až 106, 110 až 111, 113, 117 až 

118, 120, 127 až 129, 132, 135, 137 až 139, 142, 144, 146 až 148, 150, 152, 154,158, 

161 až 162, 164 až 166, 168, 171, 173, 179, 191 až 192, 194, 198, 202, 204 až 205, 207 

až 208, 211, 214, 216, 219, 221 až 222, 226, 228 až 230, 232, 235 až 242, 245 až 246, 

249 až 250, 253, 255, 267, 276, 287, 293, 295, 299, 303 a 304 nebyly do společného 

postoje zahrnuty, přičemž Rada sdílí totéž stanovisko jako Komise.
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Změny 7, 9, 11, 20 až 21, 24 až 26, 36, 49 až 51, 53, 56, 57, 75 až 76, 92 až 94, 98 až 

100, 107 až 108, 114 až 116, 119, 131, 133, 140, 145, 156, 160, 167, 170, 184, 199, 

203, 215, 217, 218, 220, 224 až 225, 244, 252, 274 a 297, které Komise přijala zcela 

nebo částečně, nebyly do společného postoje zařazeny, protože Rada nemá stejný názor 

jako Komise.

Některé změny, např. 281 (dočasná povolení), 90 (doba platnosti obnovení schválení 

účinných látek), 198 (ochrana údajů u studií nezbytných pro obnovení nebo přezkum 

povolení), 210 (důvěrnost jmen a adres osob, které se zabývají zkouškami na 

obratlovcích) a 223 (úhrada nákladů členských států), byly do společného postoje 

zapracovány zcela nebo částečně, ačkoli je původně Komise nepřijala.

Společný postoj rovněž zahrnuje další změny, neplánované Evropským parlamentem, 

které řeší řadu otázek, jež vznesly členské státy v průběhu jednání. Byla provedena také 

řada technických a redakčních změn s cílem vymezit oblast působnosti některých 

ustanovení, zpřesnit znění nařízení a rovněž zajistit právní jistotu nebo zvýšit jeho 

soulad s dalšími nástroji Společenství.

Komise společný postoj schválený Radou přijala.
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2. KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY

a) Ustanovení zařazená do původního návrhu

 Právní základ

Rada se domnívala, že jelikož hlavním cílem nařízení je zajistit účinné fungování 

vnitřního trhu s přípravky na ochranu rostlin, představuje článek 95 správný právní 

základ. Rada se však rozhodla, že jako gesto vůči Komisi přijme dvojí právní základ 

zahrnující i čl. 37 odst. 2

 Definice

Rada zahrnula změny, které umožní náležité upřesnění definic nebo které jsou zásadní 

vzhledem k tomu, že do znění byla zařazena nová ustanovení (např. změny 41, 45, 46). 

V některých případech však dala Rada přednost tomu, aby nové definice byly zařazeny 

do článků týkajících se příslušných oblasti (např. definice pojmů „paralelní obchod“, 

„shodný“, „zpravodajský členský stát“ nebo „představující nízké riziko“). Rada 

z návrhu Komise vypustila definici integrované ochrany proti škůdcům a místo toho 

vložila do článku 52 odkaz na směrnici o udržitelném používání pesticidů. Rada 

nemohla zařadit článek 53, jelikož má za to, že upřednostnění nechemických metod není 

základním prvkem zásad správné praxe v ochraně rostlin.

Rada rovněž zařadila některé doplňující definice jako např. „držitel povolení“, 

„profesionální uživatel“, „méně významné použití“, skleník“, ošetření po sklizni“, 

biologická rozmanitost“, příslušný orgán“, „reklama“, „příslušný metabolit“ 

a „nečistota“. Vypustila definice „zvířat“ a „integrované ochrany proti škůdcům“.
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 Schválení účinných látek

Rada vložila do článku 4 postupný přístup k hodnocení kritérií uvedených v příloze II, 

na jehož základě by měly být nejprve ověřeny body 3.6.2 až 3.6.4 a bod 3.7 uvedené 

přílohy, a až poté další kritéria.

Rada je, stejně jako Parlament, přesvědčena, že aby bylo chráněno lidské zdraví 

a životní prostředí, je třeba výslovně uvést přísná kritéria pro schválení účinných látek.

Do bodu 3.6 přílohy II doplnila Rada jasnou definici zanedbatelné expozice 

karcinogenním látkám, látkám narušujícím činnosti endokrinního systému nebo látkám 

toxickým pro reprodukci a stanovila, že účinné látky mutagenní kategorie 1 nebo 2 by 

měly být zakázány i v případě, že lidský kontakt s nimi je zanedbatelný. Přesto 

považovala za nezbytné zavést pro výjimečné případy ustanovení o časově omezené 

odchylce pro látky, které jsou pro ochranu plodin zásadní, i když nesplňují kritéria.

Rada nemohla s Evropským parlamentem souhlasit v názoru, že účinné látky 

s neurotoxickými a imunotoxickými vlastnostmi by měly být vyloučeny, ale souhlasila, 

že by měly být považovány za látky, které se mají nahradit.

Stejně jako Parlament byla Rada proti časově neomezenému obnovování schválení 

účinných látek, jak jej navrhla Komise, ale zavedla maximální lhůtu 15 let namísto 10 

let, které požadoval Parlament ve změně 90.

 Postupy

Rada se snažila ještě více zjednodušit postup schvalování účinných látek a povolování 

přípravků na ochranu rostlin. Zvláštní pozornost věnovala zpřísnění lhůt a přesnějšímu 

definovaní úlohy různých zúčastněných aktérů (členských států, Komise, Evropského 

úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA)). Rada proto zcela nebo částečně přijala řadu 

změn Evropského parlamentu, které jdou tímto směrem, a odmítla další, které by mohly 

způsobit zbytečná prodlení, jako např. část změny 141, nebo které by neposkytovaly 

dostatek času pro řádné dokončení některých fází postupu (např. změna 86).
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 Účinné látky představující nízké riziko

Rada, stejně jako Parlament, považovala za užitečné ještě více vysvětlit pojem „nízkého 

rizika“, ale místo přidání definice do článku 3 nebo samostatného upřesnění v článku 

22, jak navrhoval Evropský parlament (změny 43 a 301), vložila podrobnější kritéria do 

přílohy II.

Pokud jde o ochranu údajů u přípravků na ochranu rostlin představujících nízké riziko, 

Rada prodloužila ochrannou lhůtu na maximálně 13 let namísto 15 let, jak navrhoval 

Evropský parlament (změna 287). V případě, že se povolení přípravků na ochranu 

rostlin představujících nízké riziko rozšíří na méně významná použití, lhůta ochrany 

údajů by mohla být prodloužena až na 15 let.

 Látky, které se mají nahradit

Rada rovněž upřesnila kritéria pro účinné látky, jež mají být určeny jako látky, které se 

mají nahradit. Rada považovala za nezbytné rozšířit období schválení ze sedmi na deset 

let, a proto nepřijala změnu 106.

Rada nemohla souhlasit se změnami 170, 171, 173 ani se změnami 251 a 253, které 

rozšiřují zejména srovnávací posouzení na všechny přípravky na ochranu rostlin. Znění 

článku 48 bylo však přepracováno, aby měly členské státy možnost ve výjimečných 

případech nepovolit nebo omezit používání přípravku na ochranu rostlin, který 

neobsahuje látky, které se mají nahradit, ani látky představující nízké riziko, pokud 

existuje nechemická metoda.
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 Vzájemné uznávání povolení

Rada nemohla přijmout změny týkající se povolování podle zón a vzájemného uznávání 

(konkrétně změny 15, 19, 52, 137, 138, 139, 147, 148, 152, 166 a 230). Rada naopak 

potvrdila rozdělení do zón pro povolení přípravků, jak navrhla Komise, a systém 

povinného vzájemného uznávání povolení, protože věří, že je to vhodný způsob, jak 

zajistit omezení administrativní zátěže a rychlou a širokou dostupnost pro evropské 

zemědělce používající přípravky na ochranu rostlin. Rada tento systém rozšířila na 

přípravky na ochranu rostlin pro méně významná použití a umožnila větší flexibilitu 

(např. uznávání povolení mezi členskými státy patřícími k různým zónám nebo 

možnost, aby o povolení žádaly i profesionální organizace).

Rada zavedla ustanovení, kterými se stanoví, že členské státy zavedou na svém území 

příslušná opatření ke zmírnění rizik a výjimečně, z důvodu ochrany zdraví lidí a zvířat 

nebo životního prostředí, mohou odmítnout povolení udělená v jiném členském státě. 

Rada rovněž vložila ustanovení o přezkumu, podle kterého musí Komise do pěti let od 

vstupu nařízení v platnost vypracovat zprávu.

 Vnitrostátní dočasná povolení (článek 29a)

Členské státy rozhodly o obnovení dočasných povolení jako přechodného opatření, 

protože se obávaly prodlev v povolování přípravků na ochranu rostlin. Byly 

přesvědčeny, že nový systém musí být nejdříve vyzkoušen, aby se zjistilo, že lze lhůty 

dodržet. Vnitrostátní dočasná povolení budou udělena pouze na omezené období (tří let) 

a za určitých okolností. Rada a Parlament se v této otázce v podstatě shodují (změna 

281).
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 Zkoušky na zvířatech

Rada vzala na vědomí zvláštní zájem Evropského parlamentu zabránit zkouškám na 

zvířatech nebo je minimalizovat (změny 6, 9, 23, 24, 55, 66, 75, 92, 108, 130, 208 

a 225) a pokud to bylo možné, zapracovala změny do znění společného postoje.

 Postup projednávání ve výboru

Rada upravila návrh Komise tak, aby byl v souladu s novým rozhodnutím o postupu 

projednávání ve výboru 2006/512/ES, kterým se mění rozhodnutí 1999/468/ES a zavádí 

nový regulativní postup s kontrolou. Rada přijala změnu 109 a část změny 141, ale 

změny 93, 94, 99, 100, 119, 120, 142, 158, 184, 219, 224, 226, 227 přijaty nebyly. 

V několika případech Rada nemohla přijmout regulativní postup s kontrolou, pokud 

opatření, která měla být přijata, byla pouze prováděcí povahy. V případech týkajících se 

pouze přenesení požadavků již obsažených v přílohách směrnice 91/414/ES do nového 

nařízení nebo přijetí nezávazných pokynů byla Rada toho názoru, že postup projednání 

v poradním výboru je vhodnější.

Pokud jde o změny 108, 221 a 225, Rada nesouhlasila s navrženým postupem (článek 

251 Smlouvy). Domnívá se naopak, že nejvhodnější postup projednávání ve výboru by 

byl „regulativní s kontrolou“, protože nařízení, které se má přijmout podle ustanovení 

těchto článků, by nahradilo základní akt doplněním nových jiných než podstatných 

prvků.

b) Nová ustanovení zařazená do společného postoje

Na základě diskusí v Radě byla do znění společného postoje přidána ustanovení týkající 

se těchto oblastí:
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 Ošetřené osivo (článek 47a)

Delegace měly za to, že je nezbytné vložit ustanovení o této oblasti za účelem ochrany 

volného trhu s osivem ošetřeným přípravky na ochranu rostlin v EU, pokud 

nepředstavuje vážné ohrožení zdraví lidí nebo zvířat nebo životního prostředí.

 Paralelní obchod

Ustanovení týkající se paralelního obchodu doplnila Rada na základě téměř 

jednomyslné žádosti členských států. Rada proto zapracovala změnu 286 a přizpůsobila 

ustanovení o paralelním obchodu nejnovější judikatuře. Rovněž zavedla požadavek 

úředních kontrol v této oblasti.

 Adjuvanty

Rada vložila ustanovení, že prováděcí pravidla pro povolování adjuvantů by měla být 

stanovena prostřednictvím postupu projednání ve výboru.

IV. ZÁVĚRY

Rada má za to, že tento společný postoj představuje vyvážené a realistické řešení řady obav, 

které byly vyjádřeny ohledně návrhu Komise, a těší se na konstruktivní diskusi s Evropským 

parlamentem s cílem dosáhnout o tomto nařízení proveditelné dohody.

____________________
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PROHLÁŠENÍ KOMISE

„Komise uznává, že postup, který umožňuje případné schválení účinné látky na maximální 

období 5 let, a to i v případě, že nesplňuje uvedená kritéria, je odchylkou od standardního 

postupu schvalování účinných látek. Komise zdůrazňuje, že odchylka by se použila pouze

v případech, kdy jsou předloženy doložené důkazy prokazující, že nejsou k dispozici žádné 

jiné prostředky ke kontrole vážného ohrožení zdraví rostlin. Ke schválení dojde 

projednáváním ve výboru, tedy zapojením všech členských států do hodnocení nejenom 

dokumentace týkající se účinné látky, ale rovněž dokumentů dokládajících, že neexistují jiné 

alternativy. Případné navrhované schválení bude podléhat přísným podmínkám, včetně 

opatření pro zmírňování rizik, jež budou součástí rozhodnutí o schválení a jejichž cílem je 

minimalizovat expozici osob a životního prostředí.“
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PROHLÁŠENÍ KOMISE

„Komise vyjadřuje politování nad vypuštěním čl. 152 odst. 4 písm. b) Smlouvy z právního 

základu návrhu. Jedním z hlavních cílů návrhu je dosáhnout vysoké úrovně zdraví lidí a zvířat

a chránit životní prostředí.

Vzhledem k tomu, že podstata dosaženého kompromisu jako celku je v souladu s cíli návrhu, 

Komise přijímá společný postoj Rady, aby umožnila pokračování legislativního procesu za 

účelem včasného přijetí navrhovaného nařízení. 

Pokud by Evropský parlament při druhém čtení opět doplnil článek 152 jako jeden z právních 

základů návrhu, vyhrazuje si Komise právo přijmout příslušnou změnu.“

PROHLÁŠENÍ MAĎARSKA

Systém zón a vzájemné uznávání

„Postup povolování přípravků a vzájemné uznávání ve spojení s navrhovaným systémem rozdělení 

do tří zón jsou nevhodné. Stávající text v rozporu se zásadou subsidiarity neposkytuje nutnou

a dostatečnou právní záruku k tomu, aby byly během postupu zohledněny místní podmínky. To je

v rozporu s čl. 4 odst. 3 písm. a) a c) návrhu. Povětrnostní podmínky, odrůdy, množství škůdců

a nemocí, zemědělské postupy a dávkování pesticidů se zejména v zóně B (střed) liší natolik, že 

tento systém nestanoví vytvoření bezpečných a účinných programů řízení za použití co nejmenších 

nezbytných množství agrochemických látek.

Kritéria pro schvalování účinných látek

Pokud jde o kritéria pro schvalování účinných látek, je zapotřebí dalších hodnocení, jelikož 

dostupné studie dopadů vykazují značné rozdíly a protikladné závěry.

Maďarsko se domnívá, že by se použitím navrhovaných nových kritérií snížil počet dostupných 

přípravků na ochranu rostlin na trhu, což by vedlo ke zvýšení rizika výskytu škůdců a vzniku 

odolnosti, významným ztrátám na výnosech a nárůstu výrobních nákladů. EU by tedy byla nucena 

zvýšit dovoz ze třetích zemí, v nichž nelze zaručit používání norem EU.
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Za účelem snížení případných nepříznivých účinků na produkci plodin při zachování vysoké úrovně 

ochrany lidského zdraví by byl pro stanovení kritérií pro schvalování účinných látek vhodnější 

přístup založený na posouzení rizika.

V důsledku změny klimatu a volného obchodu se zvyšuje výskyt a zavlečení škůdců způsobujících 

škody hospodářského významu. Zachování dostatečné ochrany rostlin je tedy řádně odůvodněno.

Maďarsko si je vědomo významu harmonizovaného a náležitě vyváženého systému povolování 

přípravků na ochranu rostlin a jejich uvádění na trh a uznává, že je třeba neustále zvyšovat normy 

zajišťující zdraví spotřebitele. Maďarsko velmi oceňuje úsilí slovinského předsednictví dospět

k politické dohodě o tomto návrhu, a dosáhnout tak společného postoje Rady. Maďarsko souhlasí

s obecnými cíli návrhu, nemůže však podpořit některé navrhované prostředky k jejich dosažení,

a proto se zdržuje hlasování.“

PROHLÁŠENÍ IRSKA

Irsko se celkově domnívá, že nařízení je pokrokové, vyvážené a dobře vypracované, a podporuje 

většinu jeho ustanovení. Upozorňujeme nicméně, že některé důležité body jsou důvodem k obavám.

1. Irsko je zejména znepokojeno tím, že použití „mezních kritérií založených na riziku“ jako 

základu pro rozhodnutí o schválení nebere v potaz vědeckou zásadu posouzení rizika, a má za 

to, že nebyla využita možnost začlenit zásadu posouzení rizik do tohoto nařízení.

2. Irsko souhlasí s tím, že používání látek v přípravcích na ochranu rostlin, na něž se vztahují 

kritéria pro schválení podle bodu 3.6 přílohy II, by mělo být náležitě kontrolováno.

Upozorňujeme, že některé látky, u nichž je možné, že nesplňují kritéria pro schválení 

navrhovaná v bodu 3.6 přílohy II tohoto nařízení, jsou nezbytné pro ochranu plodin v Irsku a že 

jejich stažení pravděpodobně způsobí významné agronomické a hospodářské škody, aniž by se 

zajistilo významné snížení expozice hospodářských subjektů, osob v okolí, spotřebitelů

a životního prostředí těmto druhům látek.
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3. Irsko se obává, že stažení látek, jež nesplňují kritéria pro schválení, omezí škálu chemických 
látek, které jsou k dispozici za účelem zabránění vytvoření odolnosti, což bude mít významný 
nepříznivý dopad na ochranu plodin a může se zvýšit expozice lidí a zvířat mykotoxinům. Irsko 
dále upozorňuje, že se v prohlášení Komise k čl. 4 odst. 7 uvedeném v dokumentu 10835/1/08 
zdůrazňuje, že odchylka se použije pouze ke kontrole „vážného ohrožení zdraví rostlin“
a nepředpokládá se kontrola vážného ohrožení veřejného zdraví, například v důsledku expozice 
mykotoxinům.

4. Irsko je znepokojeno tím, že neexistuje podrobné, aktuální posouzení dopadů týkající se účinků 
stávajícího znění na hospodářskou soutěž a udržitelnost evropského zemědělství.

Přestože Irsko podporuje většinu ustanovení navrhovaného nařízení a vzhledem k možnosti 
projednání výše uvedených otázek během druhého čtení v Parlamentu, Irsko nemůže návrh 
podpořit.

PROHLÁŠENÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ

Spojené království podporuje vědecky podložený rámec, který více snižuje rizika pro lidské zdraví
a životní prostředí a zároveň znamená podporu hospodářské produkci plodin a kontrole škůdců, 
plevele a chorob. UK vítá pečlivou práci slovinského předsednictví, jež usiluje ve většině ohledů
o přiměřenou rovnováhu mezi těmito prioritami, přičemž vychází z činnosti předchozích 
předsednictví. UK vítá především pokrok v otázce povolení pro jednotlivé zóny, jež dle jeho názoru 
umožní dosáhnout cíle větší harmonizace v praxi.

UK souhlasí, že používání látek s vlastnostmi, které narušují činnost endokrinního systému
a mohou mít nepříznivé účinky na lidský organismus, v přípravcích na ochranu rostlin by mělo být 
náležitě kontrolováno. UK však upozorňuje, že spotřebitelé jsou vystaveni působení látek 
narušujících činnost endokrinního systému z různých zdrojů, včetně farmaceutických výrobků
a potravin, jako jsou maso a luštěniny.

Některé látky, u nichž je možné, že nesplňují kritéria pro schvalování navrhovaná v příloze II 
tohoto nařízení, jsou nezbytné k ochraně plodin v UK, a jak UK věří, i jinde v Evropské unii. UK 
oceňuje úsilí, jež slovinské předsednictví vynaložilo, aby tyto obavy zohlednilo v kompromisním 
znění. UK je však nadále znepokojeno skutečností, že není k dispozici žádné náležité posouzení 
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případného dopadu těchto návrhů na zemědělství v Evropské unii, nebo posouzení jejich přínosu 
pro spotřebitele. UK neustále zdůrazňovalo, že je pro ně důležité pochopit dopad těchto opatření 
předtím, než bude moci přijmout závazek ohledně tohoto nařízení, a provedlo posouzení pro UK.
Pokud EU neprovede posouzení pro EU jako celek, riskuje, že přijme opatření, která budou mít 
výrazný nepříznivý dopad na ochranu plodin, ale nezajistí významný přínos pro zdraví spotřebitelů. 
Spojené království proto s politováním konstatuje, že v této fázi nemůže návrh podpořit.

____________
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SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU 

podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES 
 

týkající se 
 

společného postoje Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění 
přípravků na ochranu rostlin na trh 

1. SOUVISLOSTI 

Datum předání návrhu Evropskému parlamentu (EP) a Radě 
(dokument KOM(2006) 0388 v konečném znění – 2006/0136 
(COD)): 

19. července 2006 

Datum vydání stanoviska Evropského hospodářského 
a sociálního výboru: 

31. května 2007 

Datum vydání stanoviska Výboru regionů: 13. února 2007 

Datum vydání stanoviska Evropského parlamentu, první čtení: 23. října 2007 

Datum předání pozměněného návrhu: 

Datum politické dohody: 

11. března 2008 

23. června 2008 

Datum přijetí společného postoje: 15. září 2008 

2. CÍL NÁVRHU KOMISE 

Navrhované nařízení by nahradilo stávající právní předpisy týkající se uvádění 
přípravků na ochranu rostlin na trh (směrnice Rady 91/414/EHS), přičemž by 
důkladně zrevidovalo postupy hodnocení bezpečnosti účinných látek a přípravků na 
ochranu rostlin. Navrhované nařízení nicméně zachovává dvoufázový postup 
směrnice: 

– schválení účinných látek na úrovni EU, 

– povolení přípravků na ochranu rostlin, které obsahují schválené látky, 
členskými státy. 

Pro zjednodušení by navrhované nařízení také zrušilo směrnici Rady 79/117/EHS, 
kterou se zakazuje uvádění na trh a používání přípravků na ochranu rostlin 
obsahujících určité účinné látky. Hlavním cílem návrhu je zachovat vysokou úroveň 
ochrany člověka, zvířat a životního prostředí, snížit administrativní zátěž stávajících 
postupů schvalování a povolování a dosáhnout vyšší úrovně harmonizace. 
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Tento návrh by měl být považován za součást jednoho balíčku spolu s tematickou 
strategií udržitelného používání pesticidů a návrhem rámcové směrnice, čímž by měl 
být odstraněn nedostatek právní úpravy ve fázi používání pesticidů, a rovněž 
s návrhem nařízení o získávání statistických údajů týkajících se uvádění přípravků na 
ochranu rostlin na trh a jejich využití. 

3. PŘIPOMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNÉHO POSTOJE 

3.1. Obecné připomínky 

Komise podporuje společný postoj, jejž Rada přijala dne 15. září 2008. Postoj je 
v souladu s cíli původního návrhu Komise a s přístupem, který Komise rámci svého 
návrhu zaujala, a odráží zásady mnoha pozměňujících návrhů Evropského 
parlamentu. 

3.2. Pozměňovací návrhy Evropského parlamentu v prvním čtení 

Pozměňovací návrhy, které Komise přijala a které jsou v souladu se společným 
postojem: 

Pozměňovací návrhy Evropského parlamentu 5, 14 a 18 zdůrazňují obsah ustanovení 
8., 17. a 21. bodu odůvodnění a byly částečně přijaty. Do 8. bodu odůvodnění bylo 
přidáno zabezpečení konkurenceschopnosti evropského zemědělství. Do 17. bodu 
odůvodnění byl vložen odkaz na látky, které se mají nahradit. Do 21. bodu 
odůvodnění byl v rámci hodnocení veškerých nepříznivých účinků na zdraví lidí či 
zvířat vložen odkaz týkající se zranitelných skupin. 

Pozměňovací návrh 96 k článku 20 ohledně okamžitého zničení přípravku na 
ochranu rostlin v případě bezprostředních obav byl zcela přijat.  

Pozměňovací návrh 159 byl do společného postoje a do pozměněného návrhu 
Komise zapracován jako takový. Tento návrh dává v článku 43 týkajícím se odejmutí 
či změny povolení přípravku na ochranu rostlin členským státům možnost povolení 
přezkoumat, dojdou-li k závěru, že dosažení cílů směrnice 2000/60/ES (rámcová 
směrnice o vodě) by mohlo být ohroženo.  

Komise přijala většinu prvků pozměňovacích návrhů 175 až 180 a 196 týkajících se 
méně významných použití, jejichž cílem je povolování méně významných použití 
zjednodušit. Společný postoj zapracoval prvky týkající se odpovědnosti a rozšíření 
ochrany údajů u méně významných použití. Kromě toho byla do společného postoje 
přidána definice méně významných použití navržená v pozměňovacím návrhu 59, 
zatímco v pozměněném návrhu Komise je stejná definice uvedena v článku 49 
o méně významných použitích.  

Rada i Komise přijaly nový článek 49a o paralelním obchodu, který byl navržen 
Evropským parlamentem v pozměňovacích návrzích 45 a 286. Znění společného 
postoje nicméně odráží rozsudek Soudního dvora ve věcech z poslední doby. Kromě 
toho byla do článku 65 přidána potřeba kontroly paralelního obchodu.  
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Rovněž pozměňovací návrh 189 byl do společného postoje a do pozměněného 
návrhu Komise přijat jako takový. Tento návrh dává členským státům v článku 53 
možnost přijímat dočasná ochranná opatření, jakmile jsou zpřístupněny informace 
o potenciálně škodlivých účincích. 

Komise souhlasila s přidáním definice „reklamy“ do článku 63. Tato definice je ve 
společném postoji obsažena v článku 3. 

Společný postoj v souladu s pozměněným návrhem Komise vkládá do přílohy II 
bodů 3.6.3 až 3.6.5 podrobnou definici „zanedbatelné expozice“. To je v souladu 
s pozměňovacím návrhem 300. Společný postoj nicméně nezávisle na expozici zcela 
vynechává mutagenní látky. 

Kromě toho byly vývojová neurotoxicita a imunotoxické účinky, které Evropský 
parlament navrhoval jako vylučovací kritéria, ve společném postoji zahrnuty do 
kritérií pro definici látek, které se mají nahradit, v souladu s pozměněným návrhem 
Komise. Objasnění v pozměňovacím návrhu 248, které uvádí, že látka se definuje 
jako látka, jež má nahradit, pokud je splněno jedno z příslušných kritérií, bylo rovněž 
přijato.  

V souvislosti s nízkorizikovými látkami byla do společného postoje zapracována 
kritéria pro vyloučení látek z definice nízkého rizika, v souladu s pozměňovacím 
návrhem 301. Toto ustanovení bylo přidáno do přílohy II části 5. Jeden významný 
rozdíl se však týká „senzibilizujících“ látek, jelikož pozměňovací návrh zmiňuje 
pouze „senzibilizující chemické látky“, zatímco pozměněný návrh Komise a 
společný postoj se vztahují na pojem senzibilizující všeobecně, tedy i na 
mikroorganismy. Ustanovení, které uvádí, že Komise přezkoumá a v případě nutnosti 
stanoví kritéria pro nízkorizikové látky, bylo zapracováno do článku 22, ovšem bez 
stanovení lhůty jednoho roku, kterou navrhoval Evropský parlament.  

Další pozměňovací návrhy, které text objasňují nebo lépe definují postupy, byly 
přijaty. Tyto návrhy byly zapracovány do článku 11 ohledně přípravy návrhu zprávy 
o posouzení, který tak nyní stanoví maximální období pro předložení dodatečných 
informací šest měsíců, do článku 12 týkajícím se zpřístupnění závěrů úřadu 
veřejnosti, do článku 13 o poskytování veřejného seznamu schválených látek, který 
by měl být přístupný v elektronické podobě, do článku 27, do nějž byla přidána 
poznámka týkající se realistických podmínek používání formulačních přísad, do 
článku 30, kam byl přidán specifický obsah povolení týkající se údajů v žádosti, a do 
článku 36 ohledně postupu pro udělování povolení přípravků na ochranu rostlin, 
který tak nyní stanoví maximální období pro předložení dodatečných informací šest 
měsíců. Do článku 41 bylo přidáno ustanovení, které uvádí, že členské státy na 
základě žádosti obdrží úplnou dokumentaci. Potřeba zapracovat do prováděcího 
nařízení Komise o označování stávající požadavky směrnice 91/414/EHS na 
označování byla zahrnuta do článku 62.  
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Pozměňovací návrhy, které nebyly zahrnuty do společného postoje, jež však Komise 
v pozměněném návrhu jako takové nebo po změně některých formulací přijala: 

Parlament v několika pozměňovacích návrzích navrhl do nařízení doplnit odkazy na 
dodržování směrnice 2006/60/ES (rámcová směrnice o vodě). Komise 
v pozměněném návrhu uvedené odkazy podpořila ve 14. bodě odůvodnění, článku 21 
(přezkum schválení) a v článku 43 (odejmutí či změna povolení). Pouze poslední 
změna byla zapracována i do společného postoje.  

Navrhované změny 34. a 35. bodu odůvodnění byly do pozměněného návrhu 
zapracovány úplně nebo částečně. Týkají se ochrany obyvatel dané oblasti a těch, 
kteří by mohli být vystaveni pesticidům, jakož i nutnosti zajistit, aby reklama nebyla 
pro veřejnost zavádějící.  

Několik pozměňovacích návrhů posiluje cíl minimalizovat zkoušky na zvířatech. 
Komise většinu z těchto pozměňovacích návrhů (24, 75, 92, 108, 225) zapracovala 
do 32. bodu odůvodnění a do článků 8, 18, 26, 59 a 75. 

Pozměňovací návrh 34 navrhuje v článku 1 objasnit účel nařízení. Komise souhlasila 
s doplněním odkazu na vysokou úroveň ochrany, na zásadu předběžné opatrnosti a 
na harmonizaci dostupnosti přípravků na ochranu rostlin pro evropské zemědělce.  

Do článku 3 bylo zapracováno několik nových definic navržených Evropským 
parlamentem, například definice paralelního obchodu, nízkorizikové povahy, 
zpravodajského členského státu, zkoušek a studií a definice týkající se nechemických 
metod ochrany rostlin. Tento poslední pojem byl rovněž zapracován do definice 
správné rostlinolékařské praxe. 

Evropský parlament v několika částech aktu zdůraznil odkaz na zranitelné skupiny a 
pozměňovací návrh 49 definici těchto skupin zavádí. Komise přijala většinu z těchto 
odkazů a do článku 3 definici zranitelných skupin zapracovala.  

Do definice integrované ochrany proti škůdcům byl vložen odkaz na podporu 
mechanismů přirozené ochrany proti škůdcům. 

Komise navíc v souladu s pozměňovacím návrhem 39 Evropského parlamentu do 
definice sledované látky přidala vlastnosti způsobující narušení činnosti žláz s vnitřní 
sekrecí, neurotoxicitu a imunotixicitu.  

V souladu s návrhem Evropského parlamentu byl do kritérií pro schválení v článku 4 
vložen odkaz na zranitelné skupiny, na místa vzdálená od místa použití po 
environmentálním přenosu na velkou vzdálenost, na dopad na chování necílových 
druhů a na dopad na ekosystém. Dále bylo objasněno, že analytické metody musí být 
standardizované a dostatečně citlivé; toto bylo ve společném postoji přijato částečně.  
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Komise souhlasila se zahrnutím pozměňovacího návrhu 95 do článku 20, pokud jde 
o lhůtu odkladu pro využití zásob neschválených příslušných přípravků na ochranu 
rostlin, jejíž délka nepřesáhne jeden rok. 

Pozměňovací návrh 274 uvádí, že potraviny, které odpovídají definici nařízení ES 
č. 178/2002, musí být považovány za základní látku. Tento pozměňovací návrh byl 
přímo zapracován do článku 23 pozměněného návrhu Komise. 

Evropský parlament zavedl v článku 64 (pozměňovací návrh 217) povinnost pro 
výrobce provádět po získání registrace monitoring a Komise toto ustanovení zcela 
přijala.  

Parlament kromě toho v pozměňovacím návrhu 220 navrhl do článku 65 týkajícím se 
monitorování a kontroly zavést povinnost provádět kontroly na farmách s cílem 
ověřit dodržování omezení použití. Toto vyjasnění bylo přímo zahrnuto do 
pozměněného návrhu Komise.  

Komise částečně přijala pozměňovací návrh 248 týkající se kritérií pro schválení 
látky, která má být nahrazena (příloha II bod 4). Rovněž doplnila odkaz na vysoké 
potenciální riziko pro podzemní vody a na neurotoxické nebo imunotoxické 
vlastnosti.  

Dále byl do přílohy IV části 2 týkající se srovnávacího posouzení částečně 
zapracován pozměňovací návrh 252, pokud jde o zohlednění kumulativních a 
synergických účinků rizik pro zdraví. 

Další pozměňovací návrhy, které Komise do svého pozměněného návrhu 
zapracovala, se týkají požadavku v článku 29 a stanoví, že formulace přípravku na 
ochranu rostlin by měla být taková, aby expozice uživatele nebo další rizika byla co 
nejvíce omezena, aniž je narušena účinnost přípravku, a dále se týkají povinnosti 
členských států stanovené v článku 49 zpřístupnit veřejnosti na svých oficiálních 
internetových stránkách seznam méně významných použití. V čl. 9 odst. 2 Komise 
navrhla lhůtu pro doplnění dokumentace, pokud chybí jeden nebo více bodů, šest 
měsíců, zatímco společný postoj umožňuje lhůtu tří měsíců.  

Postup projednávání ve výborech 

Pozměněný návrh Komise a společný postoj celkově podpořil sjednocení 
s rozhodnutím 2006/512/ES (ohledně postupu projednávání ve výborech) navržené 
v pozměňovacích návrzích Parlamentu.  

Pozměňovací návrhy 88, 94, 99, 100, 142, 143, 158, 185, 219, 224, 226, 227 zavádějí 
regulativní postup s kontrolou v situacích, u nichž Komise považuje za nutné lhůty 
pro některé případy zkrátit (např. účinnost pro dodržování lhůt pro obnovení 
schválení, postup, který je třeba uplatnit v naléhavých případech ohrožení zdraví lidí 
nebo zvířat). Kromě toho společný postoj i pozměněný návrh považují schválení 
účinné látky za prováděcí opatření, které musí být přijato v souladu s běžným 
regulativním postupem.  
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Parlament v některých případech navrhuje postup spolurozhodování; Komise a Rada 
se nicméně domnívají, že dotyčná opatření (požadavky na údaje o safenerech 
a synergentech, nařízení, kterým se stanoví pracovní program, kontrolní nařízení) 
jsou obecného významu a mění jiné než podstatné prvky nařízení. Kromě toho se 
Komise domnívá, že postup spolurozhodování by nebyl vhodný pro technická 
ustanovení, která je třeba neustále aktualizovat. Z toho důvodu by se měla uvedená 
opatření přijmout v souladu s regulativním postupem s kontrolou. 

Pozměňovací návrh 120 by vyžadoval postup spolurozhodování pro přijetí nařízení 
týkajícího se jednotných zásad zahrnujících požadavky přílohy VI směrnice 
91/414/EHS. Komise a Rada to považují za technický dodatek (prostý převod již 
stávajících požadavků) k základnímu znění přidáním jiných než podstatných prvků, a 
tudíž navrhují poradní výbor.  

Komise v několika případech přidala nutnost ustanovení týkajících se naléhavých 
případů a účinnosti. Těchto několik případů se vztahuje na účinnost pro dodržování 
lhůt pro obnovení schválení a na postup, který je třeba uplatnit v naléhavých 
případech ohrožení zdraví lidí nebo zvířat. 

3.3. Nová ustanovení předložená Radou 

Rada zařadila do článku 3 některé technické definice, například profesionálního 
uživatele, relevantního metabolitu, nečistoty apod. 

Do článku 4 byly přidány některé dodatečné požadavky týkající se používaní 
přípravků na ochranu rostlin, zejména s ohledem na pitnou vodu, které jsou 
v souladu s některými změnami navrženými Evropským parlamentem 
v pozměňovacím návrhu 255.  

Do čl. 4 odst. 7 vložila Rada odchylku od kritérií pro schválení přílohy II. Tato 
odchylka by umožnila schválit látky, které nesplňují specifická kritéria pro schválení 
(látky, které nejsou karcinogenní nebo toxické pro reprodukci kategorie 2 nebo 
nenarušují činnost žláz s vnitřní sekrecí, v souladu s přílohou II body 3.6.3, 3.6.4, 
3.6.5 a 3.8.2). 

V článku 14 se zavádí rozvrh pro obnovení schválení účinných látek (maximálně 
patnáct let nebo, v případě odchylky v rámci čl. 4 odst. 7, maximálně pět let). 

U safenerů a synergentů zavedla Rada povinnost, podle níž musí Komise definovat 
požadavky na údaje (článek 25). Rovněž bylo stanoveno, že posouzení rovnocennosti 
(článek 37) a kritéria pro schválení (příloha II, body 3.6–3.9) se vztahují i na 
safenery a synergenty, a nikoli pouze na účinné látky.  

Nový článek 29a dává členským státům právo udělovat za určitých podmínek (úplná 
dokumentace, zpoždění v rámci postupu posuzování, maximální limit reziduí byl 
stanoven) dočasná povolení. Toto ustanovení je z velké části v souladu 
s pozměňovacím návrhem 281 Evropského parlamentu. 
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Článek 35 vysvětluje, že pro posouzení dokumentace s ohledem na stávající vědecké 
a technické poznatky by se měly používat pokyny dostupné v době podání žádosti. 
To je v souladu s pozměňovacím návrhem 136 Evropského parlamentu. 

Ustanovení týkající se vzájemného uznávání a systému povolování podle zón 
(24. bod odůvodnění, články 35, 39 a 78a a příloha I) byla v rámci textu přeskupena 
a částečně pozměněna. Kromě vzájemného uznávání uvedeného v návrhu Komise by 
bylo povoleno i dobrovolné vzájemné uznávání přípravků na ochranu rostlin 
povolených v jiné zóně, přípravků na ochranu rostlin obsahujících látky, které se 
mají nahradit (článek 39), dočasných povolení nebo přípravků na ochranu rostlin 
obsahujících účinnou látku schválenou v rámci odchylky podle čl. 4 odst. 7. Pro 
použití při ošetření osiva nebo v prázdných prostorách/kontejnerech je vzájemné 
uznávání na úrovni EU povinné. Ustanovení týkající se uvádění ošetřeného osiva na 
trh byla doplněna ve zvláštním článku.  

Rada rovněž přidala postup, který umožňuje úředním či vědeckým subjektům 
zapojeným do zemědělských činností, profesionálním zemědělským organizacím 
nebo profesionálním uživatelům požádat o vzájemné uznání v členském státě 
i přesto, že držitel povolení žádnou takovou žádost nepodal, nebo ji nepodporuje.  

Společný postoj zachovává povinné vzájemné uznávání, nicméně odchylka (čl. 35 
odst. 3) umožňuje adaptaci na místní podmínky a ve výjimečných případech 
dovoluje členským státům povolení zamítnout z důvodu specifických a 
odůvodněných rizik pro zdraví nebo životní prostředí, které nelze kontrolovat jiným 
způsobem. 

Rada přidala ustanovení týkající se ošetření osiva (nový bod odůvodnění 26a a 
článek 47a), které stanoví dodatečné požadavky na označování ošetřeného osiva a 
které by zmocnilo členské státy omezit používání ošetřených osiv, pokud vzhledem 
k přípravku na ochranu rostlin použitému při ošetření osiva představují vážné 
nebezpečí.  

Dodatečná lhůta dvou let a šesti měsíců na ochranu údajů se předpokládá pro studie 
nezbytné k obnovení nebo přezkoumání povolení (článek 56). 

V článku 60, který stanoví pravidla pro důvěrnost, byly provedeny některé změny. 
Uvedené změny jsou hlavně technického rázu a objasňují rozdíl mezi ochranou 
obchodních práv společností a ochranou soukromí a integrity jednotlivců. 

Rada vypustila všechny výslovné odkazy na nařízení (ES) č. 882/2004 týkající se 
monitorování a kontroly potravin a krmiv z článku 65 původního návrhu Komise, 
který stanovil, že kontroly by se měly shodovat s kontrolami v uvedeném nařízení, 
nicméně v 38. bodě odůvodnění tento odkaz zachovala.  

Rada přidala do článku 78 ustanovení, která zavádějí odchylky pro používání 
formulačních přísad v přípravcích na ochranu rostlin a pracovní program pro 
pomocné látky. 
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Článek 78a obsahuje doložku o přezkumu týkající se fungování vzájemného 
uznávání povolení, systému povolování podle zón a kritérií pro schválení, spolu se 
zprávou, kterou Komise předloží do pěti let.  

Rada pozměnila znění bodů 3.6.2 až 3.6.5 a 3.8 přílohy II ohledně kritérií pro 
schválení. Mutagenní látky kategorie 1 nebo 2 nemohou být schváleny pro použití 
v přípravcích na ochranu rostlin. Látky, které jsou karcinogenní nebo toxické pro 
reprodukci, nebo látky narušující činnost žláz s vnitřní sekrecí, mohou být schváleny, 
pokud jejich používání vede pouze k zanedbatelné expozici člověka nebo životního 
prostředí (druhá možnost se týká pouze látek narušujících činnost žláz s vnitřní 
sekrecí). Pojem zanedbatelné expozice spotřebitelů je podrobněji definován odkazem 
na nařízení (ES) č. 396/2005 o stanovení maximálních limitů reziduí. 

3.4. Hlavní problémy při přijímání společného postoje 

Právní základ 

Návrh Komise je založen na článku 37 a čl. 152 odst. 4 písm. b), které se oba týkají 
zemědělství. Z pohledu Komise spadá návrh do oblasti zemědělství, protože 
nepoužívání přípravků na ochranu rostlin by ovlivnilo zemědělské výnosy (6. bod 
odůvodnění). Článek 37 představuje vhodný základ pro všechna pravidla týkající se 
„výroby a uvádění na trh“ zemědělských produktů, která přispívají k dosažení 
jednoho nebo více cílů SZP. Návrh stanoví, které produkty smějí být používány na 
poli, má tedy jasnou spojitost se zemědělskou výrobou. Podpora forem zemědělské 
výroby, které jsou k životnímu prostředí šetrnější, je rovněž jedním z cílů SZP. 

V čl. 152 odst. 4 písm. b) jsou zmíněna opatření v rostlinolékařské oblasti, jejichž 
přímým cílem je ochrana lidského zdraví. 

Společný postoj přidává článek 95 (společný trh), avšak vypouští čl. 152 odst. 4 
písm. b). Komise tento kompromis přijala, nicméně k němu předložila písemné 
prohlášení. 

Článek 56 o ochraně údajů 

Návrh Komise stanoví období ochrany údajů na deset let. Společný postoj uvádí, že 
toto období může být ve zvláštních případech prodlouženo až na třináct let (např. při 
rozšíření na plodiny menšího významu). Společný postoj rovněž stanoví období 
ochrany údajů dva a půl roku po každém obnovení schválení účinné látky.  

Dodatečná ochrana údajů pro rozšíření používání na plodiny menšího významu, jak 
rovněž navrhuje i Evropský parlament (pozměňovací návrh 196), není kontroverzní. 
Dodatečná ochrana údajů při obnovení může nicméně bránit v přístupu výrobcům 
generických přípravků na ochranu rostlin na trh. Komise nepřijala návrh 
předsednictví poskytnout období ochrany údajů v délce pět let, nicméně souhlasila 
s kompromisem dva a půl roku. Evropský parlament v pozměňovacím návrhu 194 
odkazuje na ochranu dodatečných údajů nezbytných za účelem změny právních 
předpisů.  
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Článek 65 o monitorování a kontrole 

Komise souhlasila s vypuštěním podrobných odkazů na nařízení (ES) č. 882/2004 
týkajících se monitorování a kontroly potravin a krmiv z článku 65. Důsledkem této 
změny bude menší jistota, pokud jde o oblast působnosti prováděcích opatření pro 
kontrolu a monitorování. Společný postoj nicméně na nařízení (ES) č. 882/2004 
odkazuje v 38. bodě odůvodnění. Pro prováděcí opatření jsou tedy zachovány stejné 
cíle.  

Kritéria pro schválení 

Návrh Komise stanoví kritéria pro schválení účinných látek. Komise navrhla, aby 
látky, které jsou karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci kategorie 1a 2 
(klasifikované nebo před klasifikací) (kategorie 1: dostatečné důkazy pro obavy 
u člověka; kategorie 2: silné předpoklady závažného dopadu na člověka), nebo látky 
narušující činnost žláz s vnitřní sekrecí, směly být schváleny, pouze pokud je 
expozice zanedbatelná. 

Společný postoj zachovává přístup Komise a stanoví jasnější kritéria pro mutageny, 
které jsou zcela vypuštěny. Dále jsou v případě povolení přípravků na ochranu rostlin 
na úrovni členských států (příloha II, bod 4, odrážka 5 a 6) karcinogeny, látky 
toxické pro reprodukci a látky narušující činnost žláz s vnitřní sekrecí, které by 
mohly být schváleny z důvodu zanedbatelné expozice, nově klasifikovány jako látky, 
které mají být nahrazeny. 

Odchylka (čl. 4 odst. 7) stanoví, že pokud neexistují žádné jiné dostupné prostředky 
pro kontrolu vážného nebezpečí pro zdraví rostlin, je možné určitou látku schválit na 
maximální období pět let, i když tato látka nesplňuje stanovené požadavky. Použití 
těchto látek by nicméně podléhalo opatřením ke zmírnění rizika s cílem snížit 
expozici člověka na minimum a maximální limity reziduí v potravinách a krmivech 
by byly stanoveny v souladu s běžnými postupy. Tyto látky by rovněž byly vyjmuty 
z povinného vzájemného uznávání (čl. 40 odst. 2 písm. d)). Na látky, které jsou 
karcinogenní nebo toxické pro reprodukci kategorie 1, se odchylka nevztahuje.  

Kromě toho je v článku 14 (obnovení schválení látek) objasněno, že schválení těchto 
látek se nebude obnovovat na patnáct let (jak je tomu v případě jiných látek), ale 
maximálně na pět let.  

Komise učinila písemné prohlášení, v němž vysvětluje, jak bude tuto odchylku 
uplatňovat.  

4. ZÁVĚR 

Komise zastává stanovisko, že společný postoj plně zohledňuje klíčové prvky 
původního návrhu a podstatu řady pozměňovacích návrhů předložených Evropským 
parlamentem v prvním čtení. 

Komise proto souhlasí se společným postojem tak, jak jej Rada kvalifikovanou 
většinou přijala. 
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5. PROHLÁŠENÍ KOMISE 

Komise učinila dvě písemná prohlášení uvedená v příloze.  
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PŘÍLOHA 

PROHLÁŠENÍ KOMISE 

1) „Komise uznává, že postup, který umožňuje případné schválení účinné látky na 
období maximálně pěti let, ačkoli daná látka nesplňuje stanovená kritéria, je 
odchylkou od standardního postupu pro schvalování účinných látek. Komise 
zdůrazňuje, že tato odchylka by se použila pouze v případech, kdy jsou předloženy 
doložené důkazy, které prokazují, že pro kontrolu vážného nebezpečí pro zdraví 
rostlin žádné jiné dostupné prostředky neexistují. O schválení se bude rozhodovat 
postupem projednávání ve výborech, a díky tomu budou všechny členské státy 
zapojeny nejen do hodnocení dokumentace dané účinné látky, ale i do hodnocení 
dokumentace, která má prokázat, že žádné jiné možnosti neexistují. Případné 
navrhované schválení bude podléhat přísným podmínkám, včetně opatření ke 
zmírnění rizika, která budou součástí rozhodnutí o schválení, a jejichž cílem je snížit 
expozici člověka a životního prostředí na minimum.“ 

2) „Komise vyjadřuje politování nad vypuštěním čl. 152 odst. 4 písm. b) Smlouvy 
z právního základu návrhu. Jedním z hlavních cílů návrhu je dosáhnout vysoké 
úrovně zdraví lidí a zvířat a chránit životní prostředí.  

Vzhledem k tomu, že podstata dosaženého kompromisu jako celek cíle návrhu 
splňuje, Komise společný postoj Rady přijímá, aby umožnila pokračování 
legislativního procesu za účelem včasného přijetí navrhovaného nařízení.  

V případě, že by Evropský parlament při druhém čtení článek 152 znovu do právního 
základu doplnil, vyhrazuje si Komise právo příslušný pozměňovací návrh přijmout.“  
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