
 

PR\1145658SK.docx  PE618.104v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

Európsky parlament 
2014-2019  

 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
 

2017/2128(INI) 

8.5.2018 

NÁVRH SPRÁVY 

o vykonávaní nariadenia (ES) č. 1107/2009 o prípravkoch na ochranu rastlín 

(2017/2128(INI)) 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Spravodajca: Pavel Poc 

 

  



 

PE618.104v01-00 2/12 PR\1145658SK.docx 

SK 

PR_INI 

OBSAH 

strana 

DÔVODOVÁ SPRÁVA – SÚHRN SKUTOČNOSTÍ A ZISTENÍ .......................................... 3 

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU ...................................................... 8 

 

 

 



 

PR\1145658SK.docx 3/12 PE618.104v01-00 

 SK 

DÔVODOVÁ SPRÁVA – SÚHRN SKUTOČNOSTÍ A ZISTENÍ 

Všeobecný kontext a prehľad zdrojov dôkazov 

 

V máji 2017 Výbor Európskeho parlamentu pre životné prostredie, verejné zdravie a 

bezpečnosť potravín (ENVI) požiadal o vypracovanie správy o vykonávaní nariadenia (ES) 

č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín (POR) na trh (ďalej len „nariadenie“). 

Táto správa je súčasťou programu výboru ENVI na preskúmanie vykonávania. 

Oddelenie pre posudzovanie ex post (EVAL), ktoré patrí pod riaditeľstvo pre posudzovanie 

vplyvu a európsku pridanú hodnotu (v rámci generálneho riaditeľstva pre parlamentné 

výskumné služby Európskeho parlamentu, GR EPRS) poskytlo expertízu k vykonávaniu 

nariadenia. S cieľom pripraviť požadované výskumné dôkazy bola zadaná štúdia zameraná na 

hodnotenie vykonávania nariadenia. Výsledky boli zhrnuté v európskom posúdení 

vykonávania (EIA) a oficiálne zverejnené v apríli 20181. 

Štúdia vychádzala zo štyroch vzájomne prepojených výskumných línií: 

- vyhodnotenie vykonávania nariadenia (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní 

prípravkov na ochranu rastlín na trh a jeho vplyvy; sledovanie využívania 

výnimiek podľa článku 53 nariadenia členskými štátmi;  

- posúdenie kritérií a kapacity na spoľahlivú a harmonizovanú „identifikáciu 

nebezpečenstva“ účinných látok;  

- posúdenie kapacít členských štátov spoľahlivo autorizovať POR a ich 

jednotnosť; 

- sledovanie postupov vedeckého hodnotenia (hodnotenie rizika) účinných látok 

používaných v prípravkoch na ochranu rastlín. 

Zatiaľ nebola vykonaná žiadna komplexná štúdia o vplyve nariadenia. V rámci EIA sa 

zhromaždili nové údaje a zistenia a predstavuje hlavný zdroj informácií pre túto správu o 

vykonávaní. 

Treba poznamenať, že Komisia v novembri 2016 zverejnila plán k hodnoteniu REFIT2 

právnych predpisov EÚ o POR a rezíduách pesticídov, ktorého výsledky sa očakávajú 

začiatkom roka 2019. 

 

Hlavným cieľom oboch hodnotení je posúdiť vykonávanie nariadenia (ES) č. 1107/2009. 

Hoci je rozsah hodnotenia Komisie širší3, štandardný súbor kritérií na hodnotenie je rovnaký. 

 

Navyše vo februári 2016 európska ombudsmanka dospela k záveru vo veci 12/2013/MDC o 

postupoch Európskej komisie, pokiaľ ide o autorizáciu a uvádzanie POR na trh. Komisia má 

ako manažérka rizika povinnosť zabezpečiť, aby aktívne látky, ktoré schvaľuje, neboli 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sk/document.html?reference=EPRS_STU%282018%29615668 
2 https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/refit_en 
3 Pokrývajú najmä nariadenie (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh, na ktoré sa zameriava táto 

správa o vykonávaní, a nariadenie (ES) č. 396/2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a 

krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sk/document.html?reference=EPRS_STU%282018%29615668
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/refit_en
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škodlivé pre ľudské zdravie, zdravie zvierat, ani pre životné prostredie. Ombudsmanka 

konštatovala, že Komisia je vo svojich postupoch možno príliš zhovievavá a nie vždy 

dostatočne zohľadňuje zásadu predbežnej opatrnosti. 

Spravodajca vzal do úvahy aj príslušné rozsudky Európskeho súdneho dvora a iné príslušné 

predbežné rozhodnutia. 

Nedávna kontroverzia v súvislosti s obnovením povolenia aktívnej látky glyfozát iba 

zvýraznila skutočnosť, že dôvera v autorizáciu POR v EÚ je vážne narušená. V októbri 2017 

Komisia vyhlásila európsku iniciatívu občanov (EIO) „Zákaz glyfozátu a ochrana ľudí a 

životného prostredia pred toxickými pesticídmi“1 za prípustnú. Viac ako jeden miliónov 

občanov vyzvalo Komisiu, aby členským štátom navrhla zakázať glyfozát, zreformovala 

postup autorizácie pesticídov a stanovila pre celú EÚ záväzné ciele v oblasti zníženia 

používania pesticídov. 

V tejto súvislosti sa Európsky parlament vo februári 2018 rozhodol zriadiť Osobitný výbor 

pre postup Únie pre autorizáciu pesticídov (PEST), ktorého úlohou je analyzovať a 

posudzovať okrem iného autorizáciu pesticídov v Únii vrátane použitej metodiky a jej 

vedeckej kvality, nezávislosť autorizácie od odvetvia a transparentnosť rozhodovacieho 

procesu a jeho výsledkov. 

 

Okrem toho v apríli 2018 v nadväznosti na svoju odpoveď na EIO2 Európska komisia 

oficiálne navrhla cielenú revíziu všeobecného potravinového práva a uverejnila návrh 

nariadenia o transparentnosti a udržateľnosti EÚ posudzovania rizika v potravinovom 

reťazci3, ktorým sa okrem iného menia nariadeniami, ktorých vykonávanie je predmetom 

tohto dokumentu. 

 

Poukazuje to na fakt, že vyhodnotenie celého regulačného systému s cieľom harmonizovať a 

sledovať uvádzania prípravkov na ochranu rastlín na vnútornom trhu EÚ je na poprednom 

mieste politického programu.  

 

Všetky uvedené skutočnosti sa využili pri vypracovaní tejto správy. Spravodajca zároveň 

berie do úvahy iné relevantné štúdie a správy vnútroštátnych orgánov a zainteresovaných 

strán. 

Nariadenie v širšom kontexte politiky EÚ o pesticídoch 

 

V roku 2006 Európska komisia prijala tematickú stratégiu o udržateľnom používaní 

pesticídov vo všetkých členských štátoch. Následne v roku 2006 Komisia uverejnila návrh 

nariadenia, ktorým sa zrušuje smernica 91/414/EHS. Záverečný akt (nariadenie (ES) 

č. 1107/2009, ktoré je centrom pozornosti) bol uverejnený v úradnom vestníku v roku 2009. 

Týmto nariadením sa ustanovujú pravidlá autorizácie POR v obchodnej podobe a ich 

uvádzania na trh, používania a kontroly v EÚ. Ustanovujú sa ním pravidlá schvaľovania 

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

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_sk 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/follow-up/2017/000002/en?lg=sk
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_sk
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účinných látok, safenerov a synergentov, ktoré POR obsahujú alebo z ktorých sa skladajú, ako 

aj pravidlá pre adjuvanty a koformulanty. 

 

Dôležitým novým prvkom v nariadení sú viaceré prísne hraničné kritériá1 pre schvaľovanie 

účinných látok na úrovni EÚ. Kritériá boli zavedené s úmyslom odstrániť väčšinu toxických 

látok z trhu. Zavedenie hraničných kritérií znamená, že postup schvaľovania sa riadi 

prístupom založeným na riziku, čo neplatilo v prípade smernice Rady 91/414/ES. 

 

Prístup založený na riziku bola zvýraznený aj ďalšou zásadou v právnych predpisoch EÚ v 

oblasti životného prostredia: zásada predbežnej opatrnosti. Členským štátom by sa najmä 

nemalo brániť uplatniť zásadu predbežnej opatrnosti v prípadoch nejednoznačnosti vedeckého 

hľadiska, pokiaľ ide o riziká, ktoré pre zdravie ľudí, zvierat alebo životné prostredie 

predstavujú POR. 

 

Regulačné postupy schvaľovania účinných látok a autorizácie prípravkov na ochranu 

rastlín 

 

V Európskej únii sú POR predmetom dvojakého schvaľovacieho procesu: účinné látky sú 

schvaľované na úrovni EÚ, komerčné POR následne autorizujú členské štáty. 

 

Jadrom nariadenia sú tieto tri hlavné nástroje: 

a) schvaľovanie účinnej látky, ktoré vykonávajú príslušné vnútroštátne orgány, EFSA a 

Komisia spolu s odborníkmi z členských štátov (združených v rámci Stáleho výboru pre 

rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá (PAFF)), 

b) autorizácia POR obsahujúcich schválené účinné látky, 

c) presadzovanie regulačných rozhodnutí prijatých v rámci schválenia a autorizácie. 

 

Postup schvaľovania sa skladá z niekoľkých fáz: 

1. žiadosť o schválenie sa predloží krajine EÚ, ktorá je v pozícii spravodajského 

členského štátu (SČŠ); 

2. SČŠ overí, či je žiadosť prípustná; 

3. SČŠ vypracuje návrh správy z posúdenia; 

4. EFSA vydá svoje závery; 

5. výbor PAFF hlasuje o schválení alebo neschválení; 

6. prijatie v Komisii; 

7. uverejnenie nariadenia v úradnom vestníku EÚ. 

                                                 
1
 V článku 4 nariadenia (ES) č. 1107/2009 sa stanovuje, že účinná látka sa schváli iba vtedy, ak nie je klasifikovaná ako 

karcinogén, mutagén, toxická pre reprodukciu, perzistentná a bioakumulatívna, toxická pre životné prostredie, alebo ako 

endokrinný disruptor pre ľudí a necieľové organizmy. Znamená to, že ak sa počas fázy identifikácie nebezpečenstva 

preukáže, že aktívna látka spadá pod niektoré z uvedených kritérií, mala by sa zakázať, a teda aj jej použite v POR v 

Európskej únii (Bozzini 2018, Príloha II k EIA, s. 21) 
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Prípravok na ochranu rastlín spravidla obsahuje viac ako jednu zložku. Účinná zložka proti 

škodcom a chorobám rastlín sa nazýva „účinná látka“. POV obsahujú aspoň jednej schválenú 

účinnú látku, napr. mikroorganizmy, feromóny a výťažky látok rastlinného pôvodu. 

 

Kontroly uvádzania POR na trh a ich používania vykonávajú členské štáty.  

Hlavné oblasti vzbudzujúce obavy 

 

V EIA, ktoré uverejnila EPRS, je identifikovaných viacero problematických oblastí 

súvisiacich s vykonávaním nariadenia. V návrhu správy sa spravodajca zameral hlavne na 

aspekty, ktoré majú negatívny vplyv na dosiahnutie cieľov v oblasti ochrany zdravia a 

životného prostredia.  

 

Patria k nim najmä zvýšenie prípadov výnimiek udelených podľa článku 53 bez dostatočného 

odôvodnenia alebo skutočnosť, že viaceré kľúčové aspekty nie sú dostatočne preskúmané 

(napr. neúmyselné zmesi a kombinované účinky, environmentálny vplyv na biodiverzitu, 

degradáciu pesticídov pri nízkych koncentráciách, vývojová imunotoxicita a vývojová 

neurotoxicita). 

 

Hoci nariadenie znamenalo jasný pokrok z hľadiska lepšej ochrany verejného zdravia a 

životného prostredia zavedením hraničných kritérií nebezpečnosti, nedostatočná harmonizácia 

(napr. v oblasti ekotoxikológie) sťažuje hodnotenie látok a teda účinné vykonávanie v 

príslušných vedeckých oblastiach. 

 

V hodnotení sa identifikovalo niekoľko otázok súvisiacich s transparentnosťou. Osobitne 

problematická je nedostupnosť ekonomicky uskutočniteľných a dostupných alternatív a 

skutočnosť, že osvedčené poľnohospodárske postupy v rámci integrovanej ochrany proti 

škodcom a rozsiahlejšie využívanie a väčšia dostupnosť nízkorizikových látok nie sú 

dostatočne podporované. Zdá sa tiež, že ciele a nástroje nariadenia nie sú v súlade s 

politikami EÚ v oblasti poľnohospodárstva, potravinovej bezpečnosti, zmeny klímy a 

udržateľného používania pesticídov a maximálnych hladín rezíduí pesticídov v potravinách a 

krmivách. Presadzovanie nariadenia je problematické. V posledných rokoch sa objavujú 

náznaky nárastu obchodovania s nezákonnými a falšovanými POV. 

 
Odporúčania spravodajcu 

 

Spravodajca je presvedčený, že na zabezpečenie účinného vykonávania nariadenia je potrebné 

vynaložiť ďalšie úsilie na úrovni EÚ a vnútroštátnej úrovni. Hoci ciele nariadenia vzťahujúce 

sa na zdravie a životné prostredie sa označujú ako relevantné z hľadiska skutočných potrieb, z 

hodnotenia vyplýva, že dva ciele neboli v praxi dosiahnuté. Je to výsledkom problémov pri 

praktickom vykonávaní troch hlavných nástrojov nariadenia identifikovaných v hodnotení 

EPRS – a) schvaľovanie látok, b) autorizácia POR obsahujúcich schválené látky a c) 

presadzovanie regulačných rozhodnutí prijatých v rámci schválenia a autorizácie. 

 

V súvislosti s negatívnym vplyvom na verejné zdravie a životné prostredie považuje 

spravodajca za zvlášť problematické aspekty vykonávania. Patria sem: zneužívanie 

núdzového postupu autorizácie, čo dosvedčuje zvýšený počet výnimiek udelených podľa 
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článku 53, časté využívanie postupu na základe potvrdzujúcich údajov, súlad nariadenia so 

zásadou predbežnej opatrnosti, neúplná harmonizácia požiadaviek na údaje a metodiky 

použité v niektorých vedeckých odboroch použité pri hodnotení látok na základe kritérií 

vylúčenia. 

 

Spravodajca víta nedávny návrh Komisie týkajúci sa transparentnosti a udržateľnosti EÚ 

modelu posudzovania rizika zahŕňajúci okrem iného aj POV, pričom však treba poznamenať, 

že niektoré zásadné aspekty regulačného rozhodovacieho procesu nie sú v tomto návrhu 

riešené dostatočne, najmä fáza riadenia rizika, ktorú vykonáva výbor PAFF v kontexte 

schvaľovania účinných látok. Zvýšená transparentnosť je potrebná aj pokiaľ ide o aspekty 

autorizácie príslušnými orgánmi členských štátov. 

 

Navyše, účinné vykonávanie nie je možné dosiahnuť bez lepšej harmonizácie s politikami EÚ 

a zvýšených stimulov na podporu alternatívnych riešení. 

 

Dostupné dôkazy naznačujú, že uplatňovanie regulačných rozhodnutí podľa nariadenia je 

nedostatočné a že sú potrebné kontroly na vnútroštátnej úrovni. 



 

PE618.104v01-00 8/12 PR\1145658SK.docx 

SK 

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o vykonávaní nariadenia (ES) č. 1107/2009 o prípravkoch na ochranu rastlín 

(2017/2128(INI)) 

Európsky parlament 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. 

októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 

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

– Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 

o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách 

rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS2, 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. 

decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení 

a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) 

č. 1907/20063, 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES z 21. októbra 

2009, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie 

udržateľného používania pesticídov4, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z utorok, 24. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho 

nariadenia Komisie, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady 

(ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh obnovuje schválenie 

účinnej látky glyfosát a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 

č. 540/20115, 

– so zreteľom na svoje uznesenie o nízkorizikových pesticídoch biologického pôvodu z 

15. februára 20176,  

– so zreteľom na rozhodnutie európskej ombudsmanky z 18. februára 2016 vo veci 

12/2013/MDC o postupoch Komisie týkajúcich sa autorizácie a uvádzania prípravkov 

na ochranu rastlín (pesticídov) na trh7, 

– so zreteľom na európske posúdenie vykonávania nariadenia (ES) č. 1107/2009 o 

uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a jeho príslušných príloh, ktorú vydala 

výskumná služba Európskeho parlamentu (GR EPRS)8 v apríli 2018, 

– so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 23. novembra 2016 vo veci 

                                                 
1 Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1. 
2 Ú. v. EÚ L 70, 16.03.2005, s. 1. 
3 Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1. 
4 Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 71. 
5 Prijaté texty, P8_TA(2017)0395. 
6 Prijaté 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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C-673/13 P Komisia/Stichting Greenpeace Nederland a PAN Europe, a veci C-442/14 

Bayer CropScience a Stichting De Bijenstichting/College voor de toelating van 

gewasbeschermingsmiddelen en biociden, 

– so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z 11. apríla 2018 o 

transparentnosti a udržateľnosti hodnotenia rizika EÚ v potravinovom reťazci, ktorým 

sa mení nariadenie (ES) č. 178/2002 [o všeobecnom potravinovom práve], smernica 

2001/18/ES [o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do 

životného prostredia], nariadenie (ES) č. 1829/2003 [o geneticky modifikovaných 

potravinách a krmivách], nariadenie (ES) č. 1831/2003 [o kŕmnych doplnkových 

látkach], nariadenie (ES) č. 2065/2003 [o udiarenských dochucovadlách], nariadenie 

(ES) č. 1935/2004 [o materiáloch v styku s potravinami], nariadenie (ES) č. 1331/2008 

[o spoločnom postupe schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych 

enzýmov a potravinárskych aróm], nariadenie (ES) č. 1107/2009 [o prípravkoch na 

ochranu rastlín] a nariadenie (EÚ) 2015/2283 [o nových potravinách]1, 

– so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku, ako aj na článok 1 ods. 1 písm. e) 

rozhodnutia Konferencie predsedov z 12. decembra 2002 o postupe schvaľovania 

vypracovania iniciatívnych správ a na prílohu 3 k tomuto rozhodnutiu, 

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 

potravín a stanovisko Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8-0000/2018), 

A. keďže hodnotenie vykonávania nariadenia ukázalo, že ciele v oblasti ochrany zdravia a 

životného prostredia neboli dosiahnuté; 

B. keďže vykonávanie nariadenia nie je v súlade s politikami EÚ, a to ani v oblasti 

pesticídov; 

C. keďže dostupné dôkazy naznačujú, že praktické vykonávanie troch hlavných nástrojov 

nariadenia – schvaľovania, autorizácie a presadzovania regulačných rozhodnutí, je 

neuspokojivé a neumožňuje zabezpečiť splnenie cieľov nariadenia; 

D. keďže existujú obavy súvisiace s prístupom k hodnoteniu, ako je stanovené zákonom, a 

to najmä pokiaľ ide o otázku, kto by mal poskytovať dôkazy pre hodnotenia a prístup 

založený na riziku; 

E. keďže existujú obavy spojené s praktickým vykonávaním zavedeného hodnotiaceho 

prístupu; keďže existujú najmä vážne obavy súvisiace s neúplnou harmonizáciou 

požiadaviek na údaje a metodiky použité v niektorých vedeckých oblastiach, čo môže 

brzdiť proces hodnotenia a viesť k priamym negatívnym účinkom na verejné zdravie a 

životné prostredie; 

F. keďže činnosť príslušných vnútroštátnych orgánov je zásadným faktorom, ktorý 

ovplyvňuje hodnotenie účinných látok; keďže pokiaľ ide o dostupnosť expertízy a 

zamestnancov, v rámci členských štátov existujú výrazné rozdiely; keďže nariadenie a 

príslušné podporné právne požiadavky nie sú v členských štátoch vykonávané jednotne, 

                                                 
1 COM(2018)0179. 
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čo má relevantné dôsledky na zdravie a životné prostredie; 

G. keďže transparentnosť vo všetkých fázach schvaľovacieho postupu je nedostatočná, 

vedie k negatívnym účinkom na zdravie a životné prostredie a vyvoláva nedôveru 

občanov v systém regulujúci pesticídne látky; keďže transparentnosť činností 

súvisiacich s autorizáciou príslušnými orgánmi je tiež neuspokojivá; 

H. keďže postup pri autorizácii, ktorá sa uskutočňuje výlučne na vnútroštátnej úrovni, je 

často poznačený oneskoreným prijímaním rozhodnutí týkajúcich sa riadenia rizík; 

keďže to v niektorých prípadoch následne vedie k nárastu povolení vydaných členskými 

štátmi na základe výnimky využitím článku 53 nariadenia; keďže v niektorých 

prípadoch sa takéto výnimky využívajú v rozpore s pôvodným zámerom zákonodarcu; 

I. keďže z dostupných dôkazov vyplýva, že táto právna úprava na úrovni EÚ posilňuje a 

zvyšuje hodnotu vnútroštátneho úsilia a opatrení; 

Hlavné závery 

1. domnieva sa, že regulácia v oblasti pesticídov na úrovni EÚ má svoje opodstatnenie a 

mala by pokračovať; 

2. je znepokojený skutočnosťou, že nariadenie sa nevykonáva efektívne a že v dôsledku 

toho sa jeho ciele v praxi nedosahujú; 

3. konštatuje, že ciele a nástroje nariadenia a jeho vykonávanie nie sú v súlade s politikami 

EÚ v oblasti poľnohospodárstva, potravinovej bezpečnosti, zmeny klímy a 

udržateľného používania pesticídov a maximálnych hladín rezíduí pesticídov v 

potravinách a krmivách; 

4. je znepokojený čoraz častejším využívaním a zneužívaním udeľovania povolení v 

núdzových situáciách na základe článku 53; 

5. je znepokojený skutočnosťou, že neúplná harmonizácia požiadaviek na údaje a 

testovanie v niektorých vedeckých oblastiach môže mať za následok priame negatívne 

účinky na zdravie, životné prostredie a poľnohospodársku výrobu; 

6. vyjadruje poľutovanie nad obmedzenou verejnou dostupnosťou informácií o postupoch 

posudzovania a autorizácie, ako aj obmedzeným prístupom k informáciám; vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že úroveň transparentnosti spravodajských členských štátov (v 

rámci schvaľovacieho postupu) je nízka, prístupnosť a užívateľská zrozumiteľnosť 

informácií na úrovni Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) je 

problematická a že transparentnosť v štádiu riadenia rizika sa zdá byť nedostatočná a aj 

zainteresované strany ju považujú za problematickú; 

7. je znepokojený skutočnosťou, že v niektorých prípadoch POR uvedené na trh a ich 

aplikácia používateľmi nie vždy spĺňajú príslušné podmienky autorizácie, pokiaľ ide o 

ich zloženie a ich aplikáciu; 

8. zdôrazňuje, že v nariadení by sa mala lepšie zohľadňovať potreba podporovať 

poľnohospodárske postupy založené na integrovanej ochrane proti škodcom vrátane 



 

PR\1145658SK.docx 11/12 PE618.104v01-00 

 SK 

podpory vývoja nízkorizikových látok; 

9. zdôrazňuje, že mnohé autorizované POR neboli hodnotené podľa noriem EÚ už viac 

ako 15 rokov; 

10. je znepokojený tým, že harmonizácia usmernení v oblastiach ako ekotoxikológia alebo 

stav a správanie látok v životnom prostredí stále nie je dokončená; 

11. zdôrazňuje, že chýbajúce alebo neúplné usmernenia sú vážnym nedostatkom, ktorý má 

negatívny vplyv na vykonávanie tohto nariadenia a na dosiahnutie jeho cieľov; 

12. zdôrazňuje, že dostupné usmernenia nie sú vždy právne záväzné, čo vytvára právnu 

neistotu pre žiadateľov a spochybňuje výsledky hodnotení vykonaných v rámci 

postupov schvaľovania; 

Odporúčania 

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili účinné vykonávanie nariadenia, pokiaľ 

ide o ich špecifické úlohy v rámci postupov schvaľovania a autorizácie; 

14. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby uznali, že ciele ochrany zdravia a životného 

prostredia sú dôležitejšie, ako cieľ lepšej ochrany rastlín; 

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili úplné a jednotné uplatňovanie 

hraničných kritérií nebezpečenstva, zohľadňujúc existujúce harmonizované usmernenia 

a aby zabezpečili, že riziko látok sa bude posudzovať len vtedy, ak bude zrejmé, že 

nemajú hraničné vlastnosti nebezpečenstva, ako sa vyžaduje v nariadení; 

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby ako manažéri rizík v rámci postupov schvaľovania 

a autorizácie riadne uplatňovali zásadu predbežnej opatrnosti a venovali osobitnú 

pozornosť ochrane zraniteľných skupín obyvateľstva vrátane tehotných žien, dojčiat a 

detí; 

17. vyzýva členské štáty, aby obmedzili autorizáciu na základe výnimiek podľa článku 53 

nariadenia; 

18. vyzýva Komisiu, aby dokončila metódy na určenie opodstatnenosti udeľovania určitých 

výnimiek, najmä v prípadoch „zanedbateľnej expozície“ alebo „vážneho 

nebezpečenstva pre zdravie rastlín“; 

19. vyzýva Komisiu, aby obmedzila používanie postupu na základe potvrdzujúcich údajov; 

20. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvýšili celkovú transparentnosť postupov; 

21. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili lepší súlad nariadenia a jeho 

vykonávania s príslušnými právnymi predpismi a politikami EÚ, najmä so smernicou o 

trvalo udržateľnom používaní pesticídov; 

22. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili účinné presadzovanie tohto nariadenia, najmä 

pokiaľ ide o kontroly prípravkov na ochranu rastlín uvádzaných na trh v EÚ bez ohľadu 

na to, či boli vyrobené v EÚ alebo dovezené z tretích krajín; 
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23. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii. 


