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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ – SHRNUTÍ FAKT A ZJIŠTĚNÍ 

Obecné souvislosti a přehled zdrojů důkazů 

 

Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

(ENVI) v květnu 2017 si vyžádal, aby byla vypracována zpráva o provádění nařízení (ES) č. 

1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (dále jen „nařízení“). Tato zpráva je 

součástí programu výboru ENVI pro kontrolu provádění. 

Oddělení pro následné posuzování, které je součástí ředitelství pro posuzování dopadů a 

celoevropského přínosu (v rámci generálního ředitelství pro parlamentní výzkumné služby 

Evropského parlamentu, GŘ EPRS), zajistilo odborné znalosti v oblasti provádění nařízení. 

Aby byly získány požadované vědecké důkazy, byla zadána studie zaměřená na hodnocení 

provádění nařízení. Výsledky byly shrnuty v posouzení provádění v Evropě a oficiálně 

zveřejněny v dubnu 20181. 

Studie byla založena na čtyřech vzájemně provázaných oblastech výzkumu: 

– „hodnocení provádění nařízení (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na 

ochranu rostlin na trh a jeho dopadů. Mapování způsobů využívání odchylek 

poskytnutých na základě článku 53 nařízení ze strany členských států“;  

– „hodnocení kritérií a kapacity pro spolehlivou a harmonizovanou „identifikaci 

nebezpečí“ účinných látek“;  

– „posouzení kapacity členských států pro spolehlivé „povolování přípravků na 

ochranu rostlin“ a jeho jednotnost“; 

– mapování postupů vědeckého hodnocení (posouzení rizik) účinných látek 

používaných v přípravcích na ochranu rostlin“ 

Nikdy předtím nebyla provedena komplexní studie o dopadu nařízení. V rámci rozšířeného 

posouzení dopadů, které je hlavním zdrojem informací pro tuto zprávu o provádění, byly 

shromážděny nové údaje a zjištění. 

Je třeba připomenout, že Komise v listopadu 2016 zveřejnila plán hodnocení programu 

REFIT2, pokud jde o právní předpisy EU o přípravcích na ochranu rostlin a reziduí pesticidů, 

přičemž výsledky jsou očekávány na začátku roku 2019. 

 

Hlavním účelem obou hodnocení je posoudit provádění nařízení (ES) č. 1107/2009. Ačkoli 

hodnocení ze strany Komise má větší rozsah3, je standardní soubor kritérií pro hodnocení 

nicméně totožný. 

 

Evropský veřejný ochránce práv navíc v únoru 2016 dospěl k závěru ve věci 12/2013/MDC 

týkající se postupů Evropské komise v oblasti povolování přípravků na ochranu rostlin a 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/thinktank/cs/document.html?reference=EPRS_STU%282018%29615668 
2 https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/refit_en 
3 Zaměřuje se především na hodnocení nařízení (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, které je 

hlavním předmětem této zprávy o provádění, a nařízení (ES) č. 396/2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v 

potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/cs/document.html?reference=EPRS_STU%282018%29615668
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/refit_en
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jejich uvádění na trh. Komise má jakožto subjekt pověřený řízením rizik povinnost zajistit, 

aby účinné látky, které schvaluje, nebyly škodlivé pro lidské zdraví, zdraví zvířat a životní 

prostředí. Veřejný ochránce práv zjistil, že Komise mohla být ve svých postupech příliš 

shovívavá a nemusela dostatečně zohledňovat zásadu předběžné opatrnosti. 

Jsou k dispozici také příslušné rozsudky Evropského soudního dvora a další příslušná 

rozhodnutí o předběžné otázce, k nimž zpravodaj přihlédl. 

Nedávný spor ohledně obnovení schválení účinné látky glyfosátu poukázal na to, že důvěra v 

povolování přípravků na ochranu rostlin v EU byly vážně poškozena. Komise v říjnu 2017 

prohlásila evropskou občanskou iniciativu „Zakažte glyfosát a chraňte lidi a životní prostředí 

před toxickými pesticidy“1 za přípustnou. Více než 1 milion občanů vyzval Komisi, aby 

„členským státům navrhla zakázat glyfosát, změnila postup schvalování pesticidů a stanovila 

povinné cíle pro snižování využívání pesticidů platné v celé EU“. 

V této souvislosti Evropský parlament v únoru 2018 rozhodl o zřízení Zvláštního výboru pro 

postup Unie pro povolování pesticidů, jenž bude mimo jiné analyzovat a posuzovat postup 

pro povolování pesticidů v Unii, včetně používané metodiky a její vědecké kvality, 

nezávislost postupu na průmyslových subjektech a transparentnost rozhodování a jeho 

výsledky. 

 

V dubnu 2018 v návaznosti na svou odpověď na evropskou občanskou iniciativu2 navíc 

Evropská komise oficiálně navrhla cílenou revizi obecného potravinového práva a zveřejnila 

návrh nařízení o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v 

potravinovém řetězci3, kterým se mimo jiné mění nařízení, jejichž prováděním se tento 

dokument zabývá. 

 

Ukazuje se tak, že hodnocení složitého regulačního systému, který má harmonizovat a 

sledovat uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh na vnitřním trhu EU, patří mezi politické 

priority.  

 

Všechny výše uvedené skutečnosti byly vstupem pro tuto zprávu. Zpravodaj také zohlednil 

další relevantní studie a zprávy vypracované vnitrostátními orgány a zainteresovanými 

stranami. 

Nařízení v širším kontextu politiky EU v oblasti pesticidů 

 

Evropská komise v roce 2006 přijala tematickou strategii pro udržitelné používání pesticidů 

ve všech členských státech. V roce 2006 v rámci návazných opatření zveřejnila návrh 

nařízení, kterým se zrušuje směrnice 91/414/EHS. Závěrečné znění předpisu (nařízení (ES) č. 

1107/2009, jež je hlavním předmětem tohoto dokumentu) bylo zveřejněno v Úředním 

věstníku v roce 2009. 

Nařízením se stanoví pravidla pro povolování přípravků na ochranu rostlin v obchodní 

podobě a pro jejich uvádění na trh, používání a kontrolu v EU. Stanoví se pravidla pro 

                                                 
1
 http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2017/000002/cs?lg=cs 

2 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/EN/C-2017-8414-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF 
3 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-179_en 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2017/000002/cs?lg=cs
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/EN/C-2017-8414-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-179_en
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schvalování účinných látek, safenerů a synergentů, které jsou obsaženy v přípravcích na 

ochranu rostlin nebo z nichž jsou tyto přípravky složeny, a pravidla týkající se adjuvantů a 

formulačních přísad. 

 

Novým, důležitým aspektem zavedeným nařízením byl počet přísných kritérií1 pro ukončení 

schvalování účinných látek na úrovni EU. Kritéria byla zavedena s úmyslem zakázat na trhu 

nejtoxičtější látky. Zavedení těchto kritérií znamená, že proces schvalování se řídí přístupem 

založeným na posouzení rizik, což nebyl případ podle směrnice Rady 91/414/ES. 

 

Přístup založený na posouzení rizik upevnila další zásada uplatňovaná v právních předpisech 

EU v oblasti životního prostředí: zásada předběžné opatrnosti. Členským státům se především 

nesmí bránit v uplatňování zásady předběžné opatrnosti, není-li vědecky potvrzeno, že 

přípravky na ochranu rostlin nepředstavují rizika pro zdraví lidí nebo zvířat ani pro životní 

prostředí. 

 

Regulativní postupy pro schvalování účinných látek a povolování přípravků na ochranu 

rostlin 

 

Přípravky na ochranu rostlin podléhají v Evropské unii procesu dvojího schvalování: účinné 

látky jsou schvalovány na úrovni EU, přípravky na ochranu rostlin v obchodní podobě jsou 

následně povolovány na úrovni členských států. 

 

Základem nařízení jsou tři hlavní nástroje: 

a) schvalování účinných látek vnitrostátními příslušnými orgány, úřadem EFSA a Komisí 

společně s odborníky z členských států (v rámci Stálého výboru pro rostliny, zvířata, 

potraviny a krmiva (výbor PAFF)) 

b) povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující schválené účinné látky 

c) vymáhání regulačních rozhodnutí přijatých v rámci schvalování a povolování. 

 

Postup schvalování má několik fází: 

1. Žádost o schválení se předkládá zemi EU označované jako zpravodajský členský 

stát. 

2. Zpravodajský členský stát ověří, zda je žádost přípustná. 

3. Zpravodajský členský stát vypracuje návrh zprávy o posouzení. 

4. Úřad EFSA vydá své závěry. 

5. Výbor PAFF hlasuje o schválení či neschválení. 

                                                 
1
 Článek 4 nařízení (ES) č. 1107/2009 stanoví, že účinná látka je schválena pouze tehdy, pokud není klasifikována jako 

karcinogenní, mutagenní, toxická pro reprodukci, perzistentní a bioakumulativní, toxická pro životní prostředí a nemá 

vlastnosti, které narušují činnost endokrinního systému pro lidi či necílové organismy. Znamená to, že pokud fáze 

identifikace nebezpečí vede ke klasifikaci účinné látky, jež splňuje kterékoli z uvedených kritérií pro ukončení, pak by měla 

být tato látka zakázána, a její používání v přípravcích na ochranu rostlin tudíž v Evropské unii zakázáno (Bozzini 2018, 

příloha II posouzení provádění v Evropě, s. 21). 
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6. Přijetí v Komisi. 

7. Vyhlášení nařízení v Úředním věstníku EU. 

 

Přípravek na ochranu rostlin obsahuje zpravidla více než jednu složku. Účinná složka proti 

škodlivým organismům / chorobám rostlin se nazývá „účinnou látkou“. Přípravky na ochranu 

rostlin obsahují nejméně jednu schválenou účinnou látku, jejichž součástí mohou být 

mikroorganismy, feromony a botanické výtažky. 

 

Kontrolu nad uváděním těchto přípravků na trh a jejich používáním provádějí členské státy.  

Hlavní problematické body 

 

Posouzení provádění v Evropě, kterou zveřejnilo GŘ EPRS, zjistilo řadu různých problémů 

spojených s prováděním nařízení. Zpravodaj se v návrhu zprávy zaměřil především na 

aspekty, které mají negativní dopady na naplňování cílů v oblasti zdraví a životního prostředí.  

 

Patří mezi ně zejména nárůst odchylek přiznávaných podle článku 53, aniž by byla předložena 

dostatečná odůvodnění, nebo skutečnost, že řada zásadních aspektů není v dostatečné míře 

řešena (například neúmyslné účinky směsí a kombinací, environmentální dopad na 

biologickou rozmanitost, rozklad pesticidů při nízké koncentraci, neurotoxické nebo 

imunotoxické účinky z hlediska vývoje). 

 

Ačkoli nařízení vedlo k jasnému pokroku v podobě lepší ochrany veřejného zdraví a 

životního prostředí tím, že zavedlo kritéria pro ukončení nebezpečí, nedostatečná 

harmonizace (např. ekotoxikologie) brání hodnocení látek, a tudíž účinnému provádění v 

příslušných vědeckých oblastech. 

 

V rámci hodnocení byla zjištěna řada problémů, pokud jde o transparentnost. Obzvláště 

problematická je skutečnost, že nejsou k dispozici ekonomicky proveditelné a dostupné 

alternativy a že správná zemědělská praxe v kontextu integrované ochrany rostlin a většího 

používání a dostupnosti látek představujících nízké riziko není dostatečně podporována. 

Rovněž se zdá, že cíle a nástroje nařízení nejsou asi v souladu s politikami EU v oblasti 

zemědělství, potravinového zabezpečení, změny klimatu a udržitelného používání pesticidů a 

maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a krmivech. Vymáhání nařízení je 

problematické. Existují náznaky nárůstu obchodu s nezákonnými a padělanými přípravky na 

ochranu rostlin, jak bylo zjištěno v posledních letech. 

 
Doporučení zpravodaje 

 

Zpravodaj je přesvědčen, že je zapotřebí dalšího úsilí jak na úrovni EU, tak i vnitrostátní 

úrovni, aby bylo zajištěno účinné provádění nařízení. Ačkoli jsou cíle nařízení v oblasti zdraví 

a životního prostředí uváděny jako důležité pro skutečné potřeby, z hodnocení vyplývá, že 

těchto cílů není v praxi dosahováno. Je to důsledek problémů s praktickým prováděním tří 

hlavních nástrojů nařízení, které určilo hodnocení GŘ EPRS, a sice a) schvalování látek, b) 

povolování přípravků na ochranu rostlin obsahujících schválené látky a c) vymáhání 

regulačních rozhodnutí přijatých v rámci schvalování a povolování. 
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V souvislosti s negativními dopady na veřejné zdraví a životní prostředí považuje zpravodaj 

některé aspekty provádění za obzvláště problematické. Zahrnují: zneužívání postupu 

mimořádného povolení, což dokládá nárůst počtu odchylek přiznávaných podle článku 53, 

časté používání postupu potvrzujících údajů, slučitelnost nařízení se zásadou předběžné 

opatrnosti, neúplná harmonizace požadavků na údaje a metodik používaných v některých 

vědeckých oblastech pro hodnocení látek na základě kritérií pro ukončení používání. 

 

Zpravodaj vítá nedávný návrh Komise o transparentnosti a udržitelnosti modelu hodnocení 

rizika ze strany EU zahrnujícího mimo jiné přípravky na ochranu rostlin, přičemž ale 

konstatuje, že se tento návrh v dostatečné míře nezabývá některými ze zásadních aspektů 

regulačního rozhodování, a zejména pak řízení rizik ze strany výboru PAFF v kontextu 

schvalování účinných látek. Rovněž je zapotřebí větší transparentnosti, pokud jde o aspekty 

povolování ze strany příslušných orgánů členských států. 

 

Účinného provádění navíc nemůže být dosaženo bez lepší harmonizace s politikami EU a bez 

větších pobídek k podpoře alternativních řešení. 

 

Z dostupných důkazů vyplývá, že vymáhání regulačních rozhodnutí podle tohoto nařízení je 

nedostatečné a že je zapotřebí lepších kontrol na vnitrostátní úrovni. 
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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o provádění nařízení o přípravcích na ochranu rostlin (ES) č. 1107/2009 

(2017/2128(INI)) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 

21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 

79/117/EHS a 91/414/EHS1, 

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 

23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech 

rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 

91/414/EHS2, 

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 

16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení 

směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES, a o změně nařízení (ES) č. 1907/20063, 

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října 

2009, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného 

používání pesticidů4, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 24. října 2017 o návrhu prováděcího nařízení Komise, 

kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 

o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky glyfosát 

a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/20115, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. února 2017 o biologických pesticidech 

představujících nízké riziko6,  

– s ohledem na rozhodnutí evropské veřejné ochránkyně práv ze dne 18. února 2016 ve 

věci 12/2013/MDC o postupech Komise týkajících se povolení a uvádění na trh 

přípravků na ochranu rostlin (pesticidů)7, 

– s ohledem na posouzení provádění v Evropě, pokud jde o nařízení (ES) č. 1107/2009 

o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a jeho příslušné přílohy zveřejněné 

výzkumnou službu Evropského parlamentu (GŘ EPRS)8 v dubnu 2018, 

– s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 23. listopadu 2016 ve 

věcech C-673/13 P Komise vs. Stichting Greenpeace Nederland a PAN Europe a C-

                                                 
1 Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1. 
2 Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1. 
3 Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1. 
4 Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 71. 
5 Přijaté texty, P8_TA(2017)0395. 
6 Přijaté texty, P8_TA(2017)0042. 
7https://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/decision.faces;jsessionid=414F07CA7B69C35675EE16710B5AB

5AC 
8 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615668/EPRS_STU(2018)615668_EN.pdf 

https://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/decision.faces;jsessionid=414F07CA7B69C35675EE16710B5AB5AC
https://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/decision.faces;jsessionid=414F07CA7B69C35675EE16710B5AB5AC
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442/14 Bayer CropScience a Stichting De Bijenstichting vs. College voor de toelating 

van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, 

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 11. dubna 2018, 

předložený Komisí, o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v 

potravinovém řetězci, kterým se mění nařízení (ES) č. 178/2002 [o obecném 

potravinovém právu], směrnice 2001/18/ES [o záměrném uvolňování GMO 

do životního prostředí], nařízení (ES) č. 1829/2003 [o geneticky modifikovaných 

potravinách a krmivech], nařízení (ES) č. 1831/2003 [o doplňkových látkách], nařízení 

(ES) č. 2065/2003 [o kouřových aromatech], nařízení (ES) č. 1935/2004 [o materiálech 

určených pro styk s potravinami], nařízení (ES) č. 1331/2008 [o jednotném 

povolovacím řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy 

a potravinářská aromata], nařízení (ES) č. 1107/2009 [o přípravcích na ochranu rostlin] 

a nařízení (EU) 2015/2283 [o nových potravinách]1, 

– s ohledem na článek 52 jednacího řádu, jakož i na čl. 1 odst. 1 písm. e) a přílohu 3 

rozhodnutí Konference předsedů ze dne 12. prosince 2002 o postupu udělování svolení 

k vypracování zpráv z vlastního podnětu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

a stanovisko Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A8-0000/2018), 

A. vzhledem k tomu, že hodnocení provádění nařízení odhalilo, že cílů v oblasti ochrany 

zdraví a životního prostředí není dosahováno; 

B. vzhledem k tomu, že provádění nařízení není v souladu se souvisejícími politikami EU, 

a to i v oblasti pesticidů; 

C. vzhledem k tomu, že z dostupných důkazů vyplývá, že praktické provádění tří hlavních 

nástrojů nařízení – schválení, povolení a vymáhání regulačních rozhodnutí – je 

neuspokojivé a nezajišťuje naplňování účelu tohoto nařízení; 

D. vzhledem k tomu, že ohledně přístupu k hodnocení stanoveného právním předpisem 

panují obavy, zejména pokud jde o to, kdo by měl předkládat důkazy pro hodnocení a 

přístup založený na posouzení rizik; 

E. vzhledem k tomu, že ohledně praktického provádění stanoveného přístupu k hodnocení 

panují obavy; vzhledem k tomu, že hlavní obavy panují zejména ohledně neúplné 

harmonizace požadavků na údaje a metodik používaných v některých vědeckých 

oblastech, které mohou bránit hodnocení, a tudíž mohou vést k přímým negativním 

dopadům na veřejné zdraví a životní prostředí; 

F. vzhledem k tomu, že se zjistilo, že hlavním faktorem ovlivňujícím hodnocení účinných 

látek je efektivita příslušných orgánů jednotlivých států; vzhledem k tomu, že mezi 

členskými státy existují podstatné rozdíly, pokud jde o dostupné odborné znalosti a 

zaměstnance; vzhledem k tomu, že nařízení a příslušné podpůrné právní požadavky 

nejsou ve všech členských státech jednotně prováděny, což má odpovídající důsledky v 

                                                 
1 COM(2018) 0179. 
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oblasti zdraví a životního prostředí; 

G. vzhledem k tomu, že transparentnost ve všech fázích procesu schvalování je 

nedostatečná a vede k negativním důsledkům pro zdraví a životní prostředí a vyvolává 

nedůvěru veřejnosti v systém upravující látky v pesticidech; vzhledem k tomu, že 

transparentnost činností příslušných orgánů souvisejících s povolováním je rovněž 

neuspokojivá; 

H. vzhledem k tomu, že povolování přípravků na ochranu rostlin, které je prováděno 

výlučně na vnitrostátní úrovni, se často potýká s prodlevami v rozhodnutích v rámci 

řízení rizik; vzhledem k tomu, že tato skutečnost tak v některých případech vede k 

nárůstu povolení udělovaných členskými státy v rámci odchylky na základě uplatnění 

článku 53 nařízení; vzhledem k tomu, že existují případy, kdy byly tyto odchylky 

využívány v rozporu s původním záměrem normotvůrce; 

I. vzhledem k tomu, že z dostupných důkazů vyplývá, že tato část regulace na úrovni EU 

posiluje a úsilí a opatření členských států a zajišťuje přidanou hodnotu; 

Hlavní závěry 

1. domnívá se, že EU je vhodnou úrovní, na níž by měla být dále prováděna regulační 

činnost v oblasti pesticidů; 

2. je znepokojen skutečností, že nařízení nebylo účinně provedeno a že jeho cílů proto 

není v praxi dosahováno; 

3. konstatuje, že cíle a nástroje nařízení a jeho provádění nejsou v souladu s politikami EU 

v oblasti zemědělství, potravinového zabezpečení, změny klimatu, udržitelného 

používání pesticidů a maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a krmivech; 

4. je znepokojen tím, že se stále a v čím dál větší míře používají mimořádná povolení 

udělovaná na základě článku 53 a že stále narůstá počet zjištěných případů zneužívání 

takových povolení; 

5. je znepokojen tím, že neúplná harmonizace údajů a požadavky na zkoušky v některých 

vědeckých oblastech mohou vést k přímým negativním dopadům na zdraví, životní 

prostředí a zemědělskou produkci; 

6. lituje omezené veřejné dostupnosti informací o postupu hodnocení a povolování, jakož i 

omezeného přístupu k informacím; lituje, že úroveň transparentnosti zpravodajských 

členských států je nízká (jednajících v rámci postupu schvalování), že přístupnost a 

uživatelská vstřícnost informací ve fázi působení Evropského úřadu pro bezpečnost 

potravin (EFSA) je problematická a že zjevně chybí transparentnost ve fázi řízení rizik a 

zainteresované strany ji považují za problematickou; 

7. je znepokojen skutečností, že v některých případech jsou přípravky na ochranu rostlin 

dostupné na trhu a jejich používání uživateli není nutně v souladu s příslušnými 

podmínkami povolení, pokud jde o jejich složení a způsob používání; 

8. zdůrazňuje, že nařízení by mělo lépe zohledňovat nutnost podporovat zemědělské 
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postupy založené na integrované ochraně rostlin, mimo jiné podporou vývoje látek 

představujících nízké riziko; 

9. zdůrazňuje, že řada povolených přípravků na ochranu rostlin nebyla hodnocena podle 

norem EU již více než 15 let; 

10. je znepokojen skutečností, že harmonizace pokynů v takových oblastech, jako je 

ekotoxikologie nebo rozpad a chování v životním prostředí, nebyla dosud dokončena; 

11. zdůrazňuje, že chybějící či nedokončené pokyny jsou závažným nedostatkem, který má 

negativní důsledky pro provádění nařízení, a tím i pro naplňování jeho cílů; 

12. zdůrazňuje, že dostupné pokyny nejsou vždy právně závazné, což pro žadatele vytváří 

nejistotu v oblasti právní úpravy a zpochybňuje výsledky hodnocení prováděných v 

rámci postupů schvalování; 

Doporučení 

13. vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily účinné provádění nařízení, pokud jde o 

jejich konkrétní úlohy, které hrají v postupech schvalování a povolování; 

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby uznaly, že cíle v oblasti ochrany zdraví a životního 

prostředí by měly mít přednost před cílem zlepšování ochrany rostlin; 

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby na základě stávajících harmonizovaných pokynů 

zajistily úplné a jednotné uplatňování kritérií pro ukončení nebezpečí a aby zajistily, že 

látky jsou kvůli riziku hodnoceny pouze tehdy, existují-li důkazy, že nemají nebezpečné 

vlastnosti (ukončení), jak požaduje toto nařízení; 

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby jako subjekty pověřené řízením rizik v postupech 

schvalování a povolování řádně uplatňovaly zásadu předběžné opatrnosti a aby kladly 

zvláštní důraz na ochranu zranitelných skupin obyvatelstva včetně těhotných žen, 

kojenců a dětí; 

17. vyzývá členské státy, aby omezily počet povolení udělovaných na základě odchylky za 

použití článku 53 nařízení; 

18. vyzývá Komisi, aby dokončila metody používané k určení toho, zda by měly být 

používány určité odchylky, zejména pokud jde o „zanedbatelné vystavení“ či „vážné 

ohrožení zdraví rostlin“; 

19. vyzývá Komisi, aby omezila používání postupu potvrzujících údajů; 

20. vyzývá Komisi a členské státy, aby zvýšily celkovou transparentnost postupů; 

21. vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily lepší soudržnost nařízení a jeho provádění s 

příslušnými právními předpisy a politikami EU, zejména pak se směrnicí o udržitelném 

používání pesticidů; 

22. vyzývá členské státy, aby zajistily účinné vymáhání nařízení, zejména pokud jde o 

kontroly přípravků na ochranu rostlin uváděných na trh v EU bez ohledu na to, zda byly 
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vyrobeny v EU nebo dovezeny ze třetích zemí; 

° 

° ° 

23. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi. 


