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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o postupe Únie pre povoľovanie pesticídov
(2018/2153(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje rozhodnutie zo 6. februára 2018 o zriadení, pôsobnosti, počte 
členov a funkčnom období osobitného výboru pre postup Únie pre povoľovanie 
pesticídov1,

– 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/EHS2 (ďalej len „nariadenie“),

– 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/EHS3,

– 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. 1907/20064,

– so zreteľom na nariadenie Komisie (EÚ) č. 546/2011 z 10. júna 2011, ktorým sa 
vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide 
o jednotné zásady hodnotenia a povoľovania prípravkov na ochranu rastlín5,

– so zreteľom na nariadenie Komisie (EÚ) č. 283/2013 z 1. marca 2013, ktorým sa 
stanovujú požiadavky na údaje o účinných látkach,

– so zreteľom na nariadenie Komisie (EÚ) č. 284/2013 z 1. marca 2013, ktorým sa 
stanovujú požiadavky na údaje o prípravkoch na ochranu rastlín,

– so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1056 z 29. júna 2016, 
ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie 
obdobia schválenia účinnej látky glyfozát6, a na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 
2016/1313 z 1. augusta 2016, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, 
pokiaľ ide o podmienky schválenia účinnej látky glyfozát7,

– so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2324 z 12. decembra 2017, 
ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 

                                               
1 Prijaté texty, P8_TA(2018)0022.
2Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.
3Ú. v. EÚ L 70, 24.11.2009, s. 1.
4Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1.
5Ú. v. EÚ L 155, 11.6.2011, s. 127.
6Ú. v. EÚ L 173, 30.6.2016, s. 52.
7Ú. v. EÚ L 208, 2.8.2016, s. 1.
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o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh obnovuje schválenie účinnej látky 
glyfozát a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 
č. 540/20111,

– so zreteľom na svoje uznesenia z 13. apríla 20162 a 24. októbra 20173 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 glyfozát a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu 
nariadeniu (EÚ) č. 540/2011,

– so zreteľom na svoje uznesenie o nízkorizikových pesticídoch biologického pôvodu 
z 15. februára 20174,

– so zreteľom na rozhodnutie európskej ombudsmanky z 18. februára 2016 vo veci 
12/2013/MDC o postupoch Komisie týkajúcich sa povoľovania a uvádzania prípravkov 
na ochranu rastlín (pesticídov) na trh,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 
zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, 
na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie5,

– so zreteľom na štúdiu „Monografie IARC, zväzok 112: hodnotenie piatich 
organofosfátových insekticídov a herbicídov“ uverejnenú 20. marca 2015,

– so zreteľom na stanovisko výboru Európskej chemickej agentúry (ECHA) 
pre hodnotenie rizík ku klasifikácii glyfozátu z 15. marca 2017,

– so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora Európskej únie z 23. novembra 2016 vo veci 
C-442/14 Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting/College voor de 
toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. septembra 2018 o vykonávaní nariadenia (ES) 
č. 1107/2009 o prípravkoch na ochranu rastlín6,

– so zreteľom na návrh Komisie na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
o transparentnosti a udržateľnosti posúdenia rizík EÚ v potravinovom reťazci 

                                               
1Ú. v. EÚ L 333, 15.12.2017, s. 10.
2 Prijaté texty, P8_TA(2016)0119.
3 Prijaté texty, P8_TA(2017)0395.
4 Prijaté texty, P8_TA(2017)0042.
5Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.
6 Prijaté texty, P8_TA(2018)0356.
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(COM(2018)0179)1,

– so zreteľom na vedecké stanovisko 5/2018 Mechanizmu pre vedecké poradenstvo 
o postupe povoľovania prípravkov na ochranu rastlín z júna 20182,

– zo zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu osobitného výboru pre postup Únie pre povoľovanie pesticídov 
(A8-0000/2018),

Všeobecné úvahy

A. keďže postup EÚ pre povoľovanie prípravkov na ochranu rastlín je jedným 
z najprísnejších na svete; keďže s ohľadom na obavy týkajúce sa hodnotenia glyfozátu 
sa osobitný výbor pre postup Únie pre povoľovanie pesticídov (PEST) zameriava 
na identifikáciu oblastí, ktoré sa môžu ďalej zlepšovať v súvislosti s postupom Únie 
pre povoľovanie prípravkov na ochranu rastlín, a to prostredníctvom odporúčaní, ktoré 
považuje za nevyhnutné na zabezpečenie dosiahnutia vysokej úrovne ochrany zdravia 
ľudí a zvierat, ako aj životného prostredia;

B. keďže sa zistilo, že rozhodovací proces je v priebehu celého postupu nedostatočne 
transparentný od nedostatočného prístupu verejnosti k úplným štúdiám cez 
nespracované údaje až po fázu riadenia rizík;

C. keďže metodiky používané na vedecké hodnotenie účinných látok vo forme usmernení, 
ktoré používa EFSA a členské štáty, nie vždy odrážajú súčasný stav vedeckých 
a technických poznatkov, ako sa vyžaduje podľa článku 4 nariadenia; keďže niektoré 
kľúčové testy buď nie sú zahrnuté do posudzovania rizika, alebo chýbajú najnovšie 
vedecké metódy (ako v prípade aktuálnych ekotoxikologických testov pre pôdne 
organizmy a posúdenia koncentrácie v životnom prostredí a zvyškov v prachu, vo vetre, 
vzduchu a vode);

D. keďže aktualizované usmernenie o včelách, ktoré použil EFSA vo svojom nedávnom 
preskúmaní troch neonikotinoidov, ešte nebolo formálne prijaté; keďže usmernenia 
o pôdnych organizmoch, ktoré v súčasnosti používa EFSA, sú z roku 2002;

E. keďže rozšírené a profylaktické používanie prípravkov na ochranu rastlín je 
znepokojujúce;

F. keďže monitorovanie po udelení povolenia je nedostatočné;

                                               
1 Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 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].
2 https://ec.europa.eu/research/sam/pdf/sam_ppp_report.pdf.
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G. keďže nedostatok údajov sa týka účinných látok, safenerov, synergentov
a koformulantov, ako aj prípravkov a zmesí výrobkov; keďže preto nie je dobre známy 
úplný vplyv pesticídov na zdravie ľudí a zvierat, ako aj na životné prostredie;

H. keďže sa zistilo, že príslušné vnútroštátne orgány zapojené do postupu schvaľovania 
a povoľovania majú v niektorých prípadoch nedostatočný počet zamestnancov 
a nedostatočné finančné zdroje; keďže to má vplyv na kvalitu posudzovania účinných 
látok, ako aj prípravkov na ochranu rastlín a čas, za ktorý môžu byť posúdenia dodané;

I. keďže v nariadení EÚ (ES) č. 396/2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov 
v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu sa stanovuje, že sa 
vezmú do úvahy „známe kumulatívne a synergické účinky, ak sú k dispozícii metódy 
posúdenia takýchto účinkov“;

J. keďže takéto metodiky sú teraz k dispozícii a predpokladá sa, že do konca roka 2018 
EFSA finalizuje pilotné posúdenie s prihliadnutím na kumulatívne účinky vystavenia 
pesticídov v potravinách na nervový systém a systém štítnej žľazy;

K. keďže v súčasnosti neexistuje žiadna právna povinnosť testovať účinné látky na ich 
vývojovú neurotoxicitu (DNT), pričom príklady zahŕňajú vznik autizmu, poruchy 
pozornosti sprevádzanej hyperaktivitou (ADHD) a dyslexie; keďže EFSA v tejto 
súvislosti pracuje na prebiehajúcom projekte vývoja alternatív bez použitia zvierat 
na skríning účinkov DNT;

Žiadosť o schválenie účinných látok

L. keďže bola vznesená obava v súvislosti s právom žiadateľov vybrať spravodajský 
členský štát pri prvom podaní žiadosti o schválenie účinnej látky;

M. keďže okrem toho bola vznesená obava týkajú sa skutočnosti, že spravodajský členský 
štát, na ktorý Komisia preniesla zodpovednosť za obnovenie hodnotiacej správy, môže 
byť rovnaký ako ten, ktorý vypracoval pôvodný návrh hodnotiacej správy; 

N. keďže v prípade nových účinných látok žiadatelia od nadobudnutia účinnosti nariadenia 
vybrali ako spravodajské členské štáty len 11 z 28 členských štátov, čo poukazuje na to, 
že existujú značné rozdiely týkajúce sa odbornosti a personálu;

O. keďže podľa článku 8 ods. 1 nariadenia sa vyžaduje, aby žiadateľ predložil súhrnnú 
dokumentáciu, ktorá by okrem iného mala obsahovať súhrny a výsledky testov a štúdií 
pre každý bod požiadaviek na údaje vrátane posúdenia všetkých predložených 
informácií;

P. keďže zainteresované strany vzniesli obavy v súvislosti s prístupom k hodnoteniu 
stanoveným zákonom a najmä s tým, kto by mal vypracovať vedecké štúdie a dôkazy 
na hodnotenie účinných látok;

Q. keďže podľa článku 8 ods. 5 nariadenia sa vyžaduje, aby žiadateľ priložil 
k dokumentácii verejne dostupnú, odborne zrecenzovanú vedeckú literatúru o aktívnej 
látke a jej relevantných metabolitoch;
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R. keďže v prípade nových účinných látok sú zvyčajne dostupné len údaje z regulačných 
štúdií vytvorených žiadateľom;

S. keďže verejne dostupná, odborne zrecenzovaná vedecká literatúra poskytuje dôležité 
doplňujúce informácie k štúdiám založeným na dobrej laboratórnej praxi (DLP) 
poskytnutým žiadateľmi a môže zahŕňať zistenia, ktoré varujú hodnotiteľov pred 
nepriaznivými účinkami, ktoré sa neukazujú v štandardných testoch;

T. keďže zásady DLP boli vypracované OECD s cieľom zabezpečiť, aby sa štúdia 
vykonala tak, ako je predpísaná podľa konkrétnej testovacej metódy, na zabránenie 
podvodným praktikám; keďže EÚ prijala tieto zásady prostredníctvom smernice 
2004/10/ES, v ktorej sa od členských štátov požaduje, aby zabezpečili, že laboratóriá, 
ktoré vykonávajú štúdie bezpečnosti chemických výrobkov, sú v súlade so zásadami 
OECD týkajúcimi sa DLP, a so smernicou 2004/9/ES, v ktorej sa stanovuje povinnosť 
členských štátov určiť orgány zodpovedné za inšpekcie DLP na ich území; keďže boli 
prijaté usmernenia OECD pre testovanie s cieľom zabezpečiť metodickú platnosť 
štúdie;

Návrh hodnotenia vykonávaného spravodajským členským štátom

U. keďže podľa článku 11 ods. 2 nariadenia „spravodajský členský štát vykoná nezávislé, 
objektívne a transparentné posúdenie na základe aktuálnych vedeckých a technických 
poznatkov“;

V. keďže sa zistilo, že rôzne členské štáty, keď konajú ako spravodajské členské štáty,
používajú rôzne postupy, pokiaľ ide o odkazovanie na zhrnutia odborne zrecenzovanej 
literatúry zo strany žiadateľa; keďže základným pravidlom je, že v každej vedeckej 
práci by sa mali jasne označovať vyhlásenia, ktoré urobili iní, pomocou úvodzoviek;

W. keďže Parlament uznáva diskusiu o preskúmaní literatúry v správe o hodnotení rizika 
týkajúcej sa glyfozátu Nemeckým spolkovým inštitútom pre hodnotenie rizík(BfR); 
keďže existujú obavy, že dôležité prvky hodnotenia v návrhu správy o hodnotení rizika 
týkajúcej sa glyfozátu boli prevzaté zo žiadosti bez toho, aby boli jednoznačne označené 
ako odkazy;

Stanovisko EFSA k návrhom hodnotiacich správ a ku klasifikácii účinných látok 
agentúrou ECHA

X. keďže klesajúca dôvera v EFSA vyvoláva obavy;

Y. keďže v EFSA existuje nerovnováha národných odborných znalostí, keďže v súčasnosti 
asi dve tretiny národných expertov pracujúcich pre EFSA pochádzajú len zo šiestich 
členských štátov;

Z. keďže podľa článku 4 ods. 1 druhého pododseku nariadenia sa pri posudzovaní účinnej 
látky najprv určí, či sú splnené kritériá schválenia ustanovené v prílohe II bodoch 3.6.2 
až 3.6.4 a bode 3.7. (= „limitné kritériá“); keďže jedno z týchto limitných kritérií sa týka 
klasifikácie látky ako karcinogénu (kategória 1A alebo 1B) v súlade s ustanoveniami 
nariadenia (ES) č. 1272/2008;

AA. keďže Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) klasifikovala glyfozát ako 
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pravdepodobne karcinogénny pre ľudí (skupina 2A) podľa svojej nomenklatúry 
(zodpovedá kategórii 1B v nariadení (ES) č. 1272/2008), zatiaľ čo EFSA a ECHA 
dospeli k záveru, že v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 1272/2008 sa 
neklasifikuje ako karcinogénny;

AB. keďže zatiaľ čo IARC založila svoj záver výlučne na zverejnenej literatúre, EFSA 
a ECHA použili ako základ svojho hodnotenia nepublikované štúdie predložené 
žiadateľom podľa článku 8 nariadenia;

AC. keďže niekoľko ďalších príslušných orgánov na celom svete vrátane USA, Kanady, 
Nového Zélandu, Austrálie a Japonska následne dokončilo nové posúdenie glyfozátu 
a žiadna z týchto organizácií nepotvrdila posúdenie IARC;

AD. keďže podľa porovnania, ktoré vykonala EFSA v roku 2017, bola z 54 pesticídov, ktoré 
boli posudzované podľa systémov EÚ a IARC, klasifikácia EÚ v 14 prípadoch 
konzervatívnejšia (a teda prísnejšia) než IARC, v 11 prípadoch (glyfozát a ďalších 10 
účinných látok) menej prísna a v 29 prípadoch rovnocenná;

AE. keďže existujú a stále vznikajú obavy v súvislosti so stanoviskami EFSA a ECHA, 
pokiaľ ide o ich závery v prospech neklasifikovania glyfozátu ako karcinogénneho;

AF. keďže žiaľ nebolo možné vyriešiť tieto obavy v rámci osobitného výboru;

Schválenie účinných látok Komisiou

AG. keďže v nariadení sa pre Komisiu stanovuje šesťmesačná lehota od záverov EFSA 
až po konečné schválenie Komisie;

AH. keďže rozhodnutie o obnovení schválenia glyfozátu neobsahovalo právne záväzné 
opatrenia na zmiernenie rizika, a to napriek tomu, že pri takmer každom použití 
glyfozátu pre necielené suchozemské stavovce vrátane cicavcov a vtákov sa zistilo 
vysoké dlhodobé riziko;

AI. keďže nie je jasné, za akých podmienok Komisia považuje riziko za neprijateľné 
pre životné prostredie;

AJ. keďže skutočnosť, že Komisia s podporou členských štátov schvaľuje účinné látky, 
ktoré podľa EFSA predstavujú vysoké riziko pre životné prostredie a biodiverzitu, 
vyvoláva obavy, keďže podľa článku 4 ods. 3 písm. e) prípravok na ochranu rastlín 
nemá žiadne neprijateľné účinky na životné prostredie;

AK. keďže európska ombudsman vo svojom rozhodnutí vo veci 12/2013/MDC 
z 18. februára 2016 uviedla, že predloženie potvrdzujúcich informácií by sa nemalo 
týkať požiadaviek na údaje, ktoré existovali v čase predloženia žiadosti v súvislosti 
s hodnotením rizík pre zdravie a pre ktoré boli k dispozícii primerané usmernenia;

AL. keďže potvrdzujúce údaje vo všeobecnosti nepodliehajú rovnakej vedeckej kontrole 
alebo hodnoteniu ako údaje predložené v pôvodnej žiadosti, pretože systematicky 
nepodliehajú odbornému preskúmaniu EFSA; keďže európska ombudsmanka 
vo svojom rozhodnutí z roku 2016 vyzvala Komisiu, aby zvážila, či by odteraz všetky 
potvrdzujúce informácie nemali systematicky podliehať odbornému preskúmaniu EFSA 
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a či by sa nemali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť usmernenia;

AM. keďže napriek rizikám, ktoré EFSA uviedol vo svojich záveroch o účinných látkach, 
Komisia často ponecháva opatrenia na zmiernenie rizika členským štátom bez ohľadu 
na možnosť, ktorá jej bola udelená na základe nariadenia zaviesť ich na úrovni EÚ; 
keďže tento prístup odsúdila európska ombudsmanka vo svojom rozhodnutí vo veci 
12/2013/MDC;

AN. keďže neexistuje dostatok prípravkov na ochranu rastlín s nízkym rizikom; 
keďže len desať látok, z celkového počtu takmer 500 dostupných na trhu EÚ, je 
schválených ako nízkorizikové účinné látky;

Povoľovanie prípravkov na ochranu rastlín členskými štátmi

AO. keďže prípravky na ochranu rastlín by sa mali pred svojím povolením úplne posúdiť; 
keďže nedostatočný počet zamestnancov a/alebo nedostatočné financovanie môže viesť 
k nadmernému spoliehaniu sa na hodnotenie vykonávané na účely schvaľovania 
účinných látok v súvislosti s rozhodnutiami týkajúcimi sa prípravkov na ochranu rastlín;

AP. keďže pri postupe schvaľovania prípravkov na ochranu rastlín, a najmä požiadavky 
na údaje týkajúce sa hodnotenie rizík, by sa malo zohľadňovať skutočné používanie 
prípravkov na ochranu rastlín;

AQ. keďže podľa článku 25 nariadenia sa vyžaduje, aby safenery a synergenty podliehali 
na zaradenie do pozitívneho zoznamu rovnakému postupu schvaľovania ako účinné 
látky; keďže Komisia zatiaľ neschválila žiadne safenery ani synergenty;

AR. keďže podľa článku 27 nariadenia sa vyžaduje, aby Komisia do prílohy III zahrnula 
negatívny zoznam neprijateľných koformulantov; keďže Komisia ešte neprijala 
negatívny zoznam koformulantov, ale vyjadrila svoj úmysel urobiť tak do konca roka 
2018; keďže niektoré členské štáty vypracovali svoje vlastné negatívne zoznamy 
koformulantov, ak takýto zoznam neexistuje na úrovni Únie;

AS. keďže absencia týchto zoznamov EÚ sťažuje dôkladné posúdenie rizík prípravkov 
na ochranu rastlín;

AT. keďže vzhľadom na zónový systém boli vznesené obavy, najmä oneskorenia postupu 
a časté úplné alebo čiastočné prehodnocovanie žiadostí v súvislosti so vzájomným 
uznávaním, ktoré vyplývajú z rozdielnych vnútroštátnych požiadaviek modelov 
hodnotenia členských štátov v tej istej zóne;

AU. keďže Komisia pracuje na systéme IT, systéme riadenia aplikácií pre prípravky 
na ochranu rastlín (Plant Protection Products Application Management System –
PPPAMS), ktorý bude prístupný verejnosti a uľahčí systém vzájomného uznávania;

AV. keďže vznikla obava, že v súčasnosti neexistuje prehľad o všetkých prípravkoch 
na ochranu rastlín povolených v EÚ, pretože členské štáty nie sú povinné systematicky 
informovať Komisiu o svojich rozhodnutiach o povolení;

AW. keďže podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 284/2013, ktorým sa stanovujú požiadavky 
na údaje o prípravkoch na ochranu rastlín, sa vyžadujú údaje o akútnej toxicite 
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prípravku na ochranu rastlín, ale nie o jeho dlhodobej toxicite;

AX. keďže členské štáty pracujú na vytvorení porovnávacieho hodnotenia prípravkov 
na ochranu rastlín s kandidátmi na náhradu; keďže cieľom je nahradiť tieto prípravky 
prípravkami na ochranu rastlín s nižším rizikom;

AY. keďže používanie a identifikované prípady núdzových povolení udelených podľa článku 
53 ods. 2 nariadenia sa neustále zvyšujú; keďže niektoré členské štáty využívajú článok 
53 významne viac než iné; keďže z nedávneho posúdenia EFSA týkajúceho sa 
núdzových povolení troch neonikotinoidov vyplýva záver, že v niektorých prípadoch 
boli tieto povolenia v súlade s ustanoveniami stanovenými v právnych predpisoch, 
zatiaľ čo v ostatných prípadoch tieto podmienky neboli splnené;

AZ. keďže od nadobudnutia účinnosti nariadenia Komisia len jedenkrát využila možnosť 
požiadať EFSA o stanovisko v súlade s článkom 53 ods. 2;

     Všeobecné pripomienky
    

1. domnieva sa, že hoci EÚ má jeden z najprísnejších systémov na svete, je potrebné 
zlepšiť nariadenie ako také, ako aj jeho vykonávanie;

2. víta odporúčanie Mechanizmu pre vedecké poradenstvo, že Komisia uľahčuje širšiu 
diskusiu v celej spoločnosti s cieľom vytvoriť v celej EÚ spoločnú víziu pre výrobu 
potravín vrátane úlohy prípravkov na ochranu rastlín v nej; keďže pri takýchto úvahách 
by sa mala okrem iných faktorov zohľadňovať cenová dostupnosť potravín 
pre spotrebiteľov, príjmy a dlhodobá životaschopnosť poľnohospodárskej výroby, 
ako aj riziká a prínosy pre zdravie ľudí a zvierat a životné prostredie spojené s rôznymi 
scenárami využívania prípravkov na ochranu rastlín vrátane scenára s nulovým 
použitím;

3. vyzýva členské štáty, aby vyčlenili dostatočné zdroje na hodnotenie účinných látok 
a prípravkov na ochranu rastlín a zabezpečili nezávislé, objektívne a transparentné 
hodnotenie;

4. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby ako správcovia rizík náležite uplatňovali zásadu 
predbežnej opatrnosti pri rozhodovaní, či povolia alebo nepovolia účinné 
látky/prípravky na ochranu rastlín a za akých podmienok, a aby systematicky 
informovali o tom, ako bola zohľadnená táto zásada;

5. domnieva sa, že je potrebné venovať väčšiu pozornosť všeobecnému a profylaktickému 
používaniu prípravkov na ochranu rastlín a ich účinkom na životné prostredie v systéme 
EÚ;

6. požaduje vytvorenie účinného systému ostražitosti po umiestnení na trh s cieľom 
monitorovať vplyv používania prípravkov na ochranu rastlín na zdravie ľudí a zvierat 
a na životné prostredie ako celok;

7. víta prebiehajúci projekt EFSA týkajúci sa modelu účinkov DNT, ale domnieva sa, že je 
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nedostatočný, kým sa v rámci procesu povoľovania nestanoví právna požiadavka na to, 
aby sa účinné látky a iné zložky tvorené pesticídmi posudzovali z hľadiska účinkov 
DNT; vyzýva Komisiu, aby navrhla zmenu nariadenia s cieľom zabezpečiť, aby sa 
účinné látky a iné zložky prípravkov na ochranu rastlín posudzovali z hľadiska účinkov 
DNT;

8. žiada, aby sa v rámci Európskeho horizontu poskytli dostatočné finančné prostriedky 
na podporu nezávislého výskumu nepriaznivých účinkov prípravkov na ochranu rastlín 
na zdravie ľudí a zvierat a na životné prostredie;

9. vyzýva EFSA a Komisiu, aby zlepšili svoju komunikáciu o rizikách s cieľom 
informovať verejnosť vhodným a ľahko zrozumiteľným spôsobom;

Žiadosť o schválenie účinných látok

10. vyzýva Komisiu, aby navrhla zmenu nariadenia s cieľom umožniť jej prijať pracovný 
program, pokiaľ ide o určenie spravodajského členského štátu pre žiadosti o schválenie, 
a to na základe odborných znalostí, zdrojov, relevantnosti pre prípravok, technickej 
kapacity a schopnosti dosiahnuť vedecky podložené a spoľahlivé výsledky spolu s 
komplexným procesom odborného preskúmania a konzultáciami so zainteresovanými 
stranami v líniách podobných systému opätovného schválenia účinných látok;

11. vyzýva Komisiu, aby pridelila hodnotenie žiadostí o obnovenie inému členskému štátu, 
ako je členský štát, ktorý bol zodpovedný za predchádzajúce hodnotenie (hodnotenia) 
za predpokladu, že je možné zabezpečiť potrebnú úroveň odborných znalostí a zdrojov;

12. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby sa spravodajskými členskými štátmi mohli stať 
len členské štáty, ktoré môžu zaručiť vysokú kvalitu hodnotenia;

13. vyzýva EFSA, aby vykonal posúdenie národných referenčných laboratórií pripojených 
k príslušným orgánom dotknutého spravodajského členského štátu s cieľom zabezpečiť 
rovnakú úroveň odborných znalostí pre návrh hodnotiacej správy spravodajského 
členského štátu;

14. ďalej vyzýva členské štáty, aby zodpovedne vykonávali svoje audity laboratórií 
certifikovaných v rámci správnej laboratórnej praxe, a vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
systém overovania auditov členských štátov, ktoré by sama viedla;

15. berie na vedomie návrh Komisie týkajúci sa transparentnosti a udržateľnosti posúdenia 
rizík EÚ v potravinovom reťazci;

16. považuje za dôležité, aby žiadatelia boli povinní zaregistrovať všetky regulačné štúdie, 
ktoré sa majú vykonať, vo verejnom registri a pred začatím štúdií; zdôrazňuje, 
že ustanovenia týkajúce sa verejného registra zahŕňajú aj registráciu dátumov, kedy sa 
štúdia začala a skončila, certifikovaným laboratóriom a zverejnenie kontrolných údajov, 
ktoré sa majú zahrnúť do registra historických kontrol; domnieva sa, že s prihláškou 
možno predložiť len regulačné štúdie, ktoré boli zaregistrované;

17. zdôrazňuje, že je potrebné vyžadovať, aby žiadatelia poskytli spravodajskému 
členskému štátu všetky štúdie vrátane nespracovaných údajov v strojovo čitateľnom 
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formáte;

18. žiada, aby sa verejnosti poskytol prístup k štúdiám v strojovo čitateľnom formáte 
a v celom rozsahu priamo po prijatí návrhu hodnotiacej správy, aby sa umožnilo 
nezávislé preskúmanie a aby sa zabezpečilo, že tí, ktorí o štúdie požiadali, môžu tieto 
štúdie použiť len na nekomerčné účely, aby sa zabezpečili príslušné práva duševného 
vlastníctva;

19. vyzýva Komisiu, aby posúdila, či by bolo vhodné od žiadateľa už nepožadovať, 
aby poskytol verejne dostupnú, odborne zrecenzovanú vedeckú literatúru o aktívnej 
látke a súvisiacich formuláciách, pričom by sa táto úloha priradila spravodajskému 
členskému štátu;

20. zdôrazňuje, že verejne dostupná, odborne zrecenzovaná vedecká literatúra, ak je 
k dispozícii, by mala mať rovnakú váhu pri hodnotení ako štúdie založené na SLP;

21. odporúča opätovné posúdenie súčasných pravidiel preskúmania literatúry tak, aby sa 
zabezpečila rovnováha medzi odborne zrecenzovanými štúdiami a štúdiami založenými 
na SLP;

Návrh hodnotenia spravodajským členským štátom

22. Trvá na tom, že spravodajský členský štát by mal prísne uplatňovať článok 9 nariadenia, 
aby sa zabezpečilo, že žiadosti budú dokončené skôr, ako sa budú považovať 
za prípustné;

23. zdôrazňuje, že hodnotenie by malo zahŕňať dôkladné vyhodnotenie nespracovaných 
údajov, ako aj údajov týkajúcich sa formulácií konečného výrobku; vyzýva 
spravodajský členský štát, aby v návrhu hodnotiacej správy jasne preukázal, že všetky 
štúdie boli riadne skontrolované z hľadiska ich relevantnosti, vedeckej kvality 
a platnosti, a v prípade potreby zahrnul ďalšie štúdie, ktoré žiadateľ nepovažoval 
za relevantné;

24. vyzýva Komisiu, aby navrhla zmenu nariadenia s cieľom zabezpečiť, aby sa účinná 
látka posudzovala na základe najčastejších použití a najčastejšie používaných 
formulácií;

25. požaduje, aby sa všetky hodnotenia zakladali na systematickom preskúmaní všetkých 
dostupných dôkazov a úplnej transparentnosti v súvislosti s používaním analýzy váhy 
dôkazov;

26. odporúča, aby spravodajský členský štát obmedzil reprodukovanie odsekov na 
minimum a len v odôvodnených prípadoch; trvá na tom, že pokiaľ posúdenie vykoná 
žiadateľ, mali by sa z dokumentácie k žiadosti odobrať nejaké časti, malo by sa jasne 
rozlišovať medzi posúdením orgánu a posúdením žiadateľa;

Stanovisko EFSA k návrhom hodnotiacich správ a ku klasifikácii účinných látok 
agentúrou ECHA

27. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, že kľúčové testy (napr. aktuálne 
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ekotoxikologické testy pre pôdne organizmy a posúdenie koncentrácie v životnom 
prostredí a zvyškov v prachu, vo vetre, vzduchu a vode) a aktuálne vedecké metódy 
budú zahrnuté do posudzovania rizika;

28. vyzýva Komisiu, aby navrhla zmenu nariadenia s cieľom zahrnúť do neho systém 
monitorovania po umiestnení na trh podobný farmakovigilancii s cieľom umožniť 
riadne posúdenie dlhodobých účinkov na zdravie ľudí a zvierat a na životné prostredie;

29. vyzýva Komisiu, aby vytvorila štandardizovanú IT platformu alebo databázu pre celú 
EÚ na podporu výmeny údajov z monitorovania po umiestnení na trh;

30. vyzýva Komisiu, aby stanovila maximálne hladiny rezíduí pre pôdu s využitím okrem 
iného údajov zhromaždených prostredníctvom monitorovania životného prostredia 
po umiestnení na trh;

31. požaduje, aby sa údaje zhromaždené prostredníctvom monitorovania životného 
prostredia po umiestnení na trh využili na overenie presnosti predpokladaných 
environmentálnych koncentrácií (PEC) v modeloch zotrvania v životnom prostredí;

32. vyzýva Komisiu, aby navrhla zmenu nariadenia Komisie (EÚ) č. 284/2013 s cieľom 
zahrnúť požiadavky na údaje týkajúce sa dlhodobej toxicity pesticídneho výrobku 
a ďalších spôsobov expozície, najmä prostredníctvom vetra a vodnej erózie pôdy 
s použitím aktuálneho modelovania;

33. vyzýva EFSA, aby pravidelne aktualizoval svoje usmernenia v súlade s najnovším 
vývojom vo všetkých príslušných oblastiach s cieľom posúdiť krátkodobé a dlhodobé 
účinky zmesí a formulácií v pôde a úroveň rezíduí vo vetre a v prachu; zdôrazňuje, 
že usmernenia by mali poskytovať dostatočne jasnú orientáciu pre manažérov rizík;

34. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v rámci Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, 
potraviny a krmivá (výbor PAFF) bezodkladne prijali všetky nedoriešené usmernenia 
vrátane aktualizovaného usmernenia o včelách, ktoré použil EFSA pri nedávnom 
preskúmaní troch neonikotinoidov;

35. víta pilotné hodnotenie kumulatívnych účinkov a žiada jeho dokončenie podľa plánu 
do konca roka 2018 a následné rýchle vykonávanie kumulatívnych posudzovaní rizík 
ako súčasť procesu povoľovania; žiada, aby sa uprednostnil a urýchlil výskum 
v súvislosti s inými spôsobmi expozície okrem nervového systému a systému štítnej 
žľazy;

36. vyzýva EFSA a agentúru ECHA, aby zlepšili používateľskú ústretovosť informácií 
poskytovaných na svojich webových sídlach;

37. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili svoje riadne zastúpenie v EFSA;

38. odporúča, aby vedecké poznatky a kapacity boli zabezpečené podporou, rozširovaním 
a posilňovaním expertnej siete agentúr EÚ, orgánov členských štátov, inštitútov 
a výskumných skupín univerzít zapojených do posudzovania rizík;

39. ďalej odporúča spoluprácu s medzinárodnými odborníkmi v medzinárodných 
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vedeckých sieťach s cieľom podporiť vedeckú diskusiu a prínos s cieľom posilniť 
medzinárodnú spoluprácu systému partnerského hodnotenia, ktorý vedie k 
medzinárodne uznávaným výsledkom vysokej kvality;

40. odporúča EFSA, aby zverejňoval svoje stanoviská v odborne zrecenzovaných 
časopisoch s cieľom zintenzívniť konštruktívnu diskusiu a motivovať a povzbudzovať 
viac národných expertov na účasť na jeho práci.

41. žiada, aby EFSA dostal dostatočné finančné prostriedky na to, aby mohol vykonávať 
svoje úlohy nezávislým, objektívnym a transparentným spôsobom s cieľom zabezpečiť 
vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí a zvierat a životného prostredia;

42. požaduje, aby sa vyčlenili dostatočné zdroje na dokončenie monitorovania a analýzy 
životného prostredia po umiestnení na trh v teréne vrátane monitorovania rezíduí 
pesticídov v pôde a prachu, ktorých výsledky by sa mali sprostredkovať EFSA;

43. vyzýva mechanizmus Komisie pre vedecké poradenstvo, aby na žiadosť konal ako 
mediátor vo vedeckých diskusiách týkajúcich sa účinných látok;

44. vyzýva mechanizmus pre vedecké poradenstvo, aby inicioval systematické preskúmanie 
všetkých dostupných štúdií týkajúcich sa karcinogenity glyfozátu a formulácií na báze 
glyfozátu a aby pôsobil ako mediátor medzi príslušnými aktérmi s cieľom pripraviť sa 
na akékoľvek budúce rozhodnutie o obnovení schválenia glyfozátu;

Schválenie účinných látok Komisiou

45. vyjadruje hlboké poľutovanie nad mnohými oneskoreniami na úrovni Komisie 
po odbornom preskúmaní zo strany EFSA a naliehavo žiada Komisiu, aby plnila svoje 
lehoty stanovené v nariadení;

46. vyjadruje svoje znepokojenie nad nedostatkom transparentnosti vo výbore PAFF; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvýšili celkovú transparentnosť postupov, a to aj 
prostredníctvom podrobných zápisníc z rokovaní komitologických výborov a 
príslušných pozícií, najmä vysvetlením a odôvodnením rozhodnutí výboru PAFF;

47. vyzýva Komisiu, aby prijala jasné kritériá pre to, čo predstavuje neprijateľné účinky 
na životné prostredie;

48. vyzýva Komisiu, aby dôsledne obmedzila používanie postupu na základe 
potvrdzujúcich údajov na jeho účel uvedený v článku 6 písm. f) nariadenia, teda 
na prípad, keď sa počas hodnotiaceho procesu alebo v dôsledku nových vedeckých 
a technických poznatkov stanovia nové požiadavky; zdôrazňuje, že na schválenie 
účinnej látky je nevyhnutná úplná dokumentácia; vyjadruje poľutovanie nad tým, 
že postup spracovania, ku ktorému sa dospelo na základe výnimky, viedol k niektorým 
prípravkom na ochranu rastlín, ktoré by inak zostali na trhu zakázané na dlhšie obdobie;

49. vyzýva Komisiu, aby zmenila príslušné usmernenie tak, aby potvrdzujúce údaje 
systematicky podliehali úplnému odbornému preskúmaniu EFSA, ako je to v prípade 
pôvodných údajov zo žiadosti;
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50. vyzýva Komisiu, aby do schvaľovania účinných látok zahrnula právne záväzné 
opatrenia na zmiernenie rizika s cieľom riešiť známe riziká, ktoré predstavujú prípravky 
na ochranu rastlín, namiesto toho, aby sa vec ponechala na uváženie samotných 
členských štátov;

51. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila plnohodnotné uplatňovanie článku 25 tohto 
nariadenia a aby sa tak safenery a synergenty mohli používať len po schválení; 
zdôrazňuje, že požiadavky na údaje týkajúce sa schvaľovania safenerov a synergentov 
by mali byť rovnaké ako požiadavky na účinné látky a žiada prijatie vykonávacieho 
aktu podľa článku 25 ods. 3 nariadenia;

52. vyzýva Komisiu, aby do konca roka 2018 prijala prvý negatívny zoznam koformulantov 
podľa článku 27 nariadenia spolu s kritériami a postupom na určenie ďalších; žiada 
v tejto súvislosti o začlenenie údajov požadovaných podľa nariadenia REACH, 
nariadenia CLP a nariadenia o biocídoch a údajov zhromaždených členskými štátmi 
pri formulovaní ich vlastného negatívneho zoznamu koformulantov;

53. zdôrazňuje, že účinné látky biologického pôvodu by mali podliehať rovnako prísnemu 
hodnoteniu ako ostatné účinné látky, a to v súlade so svojím uznesením 
z 15. februára 2017 o nízkorizikových pesticídoch biologického pôvodu;

Povoľovanie prípravkov na ochranu rastlín členskými štátmi

54. vyzýva Komisiu, aby vykonala hĺbkové posúdenie zónového systému s cieľom posúdiť, 
ako najlepšie zabezpečiť riadne harmonizované vedecké hodnotenie prípravkov 
na ochranu rastlín pri súčasnom zabezpečení zodpovednosti členských štátov za ich 
povolenie;

55. vyzýva úrad EFSA, aby vypracoval harmonizované usmernenia pre prípravky 
na ochranu rastlín, a Komisiu, aby ich následne prijala;

56. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že všetky prípravky na ochranu rastlín budú 
podrobené náležitým posúdeniam vrátane expozičných scenárov na základe údajov 
získaných pre samotný prípravok na ochranu rastlín, a domnieva sa, že extrapolácia 
údajov o prípravkoch na ochranu rastlín by sa mala vykonávať len z údajov získaných 
o účinných látkach, ak je to vedecky odôvodnené a potvrdené ako spoľahlivé 
monitorovaním po umiestnení na trh;

57. zdôrazňuje, že je potrebné vyžadovať, aby žiadatelia poskytli členskému štátu, ktorý 
skúma žiadosť o povolenie, všetky štúdie vrátane nespracovaných údajov v strojovo 
čitateľnom formáte;

58. žiada, aby sa verejnosti poskytol prístup k uvedeným štúdiám v strojovo čitateľnom 
formáte a v celom rozsahu ihneď potom, ako členský štát, ktorý skúma žiadosť 
o povolenie, predloží svoju hodnotiacu správu inému členskému štátu v rovnakej zóne, 
čím sa umožní nezávislé preskúmanie a súčasne sa zabezpečí, že tí, ktorí o štúdie 
požiadali, môžu tieto štúdie použiť len na nekomerčné účely a s cieľom zabezpečiť 
príslušné práva duševného vlastníctva;

59. zdôrazňuje, že povoľovanie prípravkov na ochranu rastlín by sa malo aj naďalej 
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uskutočňovať na vnútroštátnej úrovni, aby sa zohľadnili situácie špecifické 
pre jednotlivé krajiny;

60. vyzýva členské štáty, aby minimalizovali svoje vnútroštátne požiadavky na údaje 
v záujme väčšej predvídateľnosti a efektívnosti;

61. vyzýva členské štáty, aby urobili všetko pre splnenie termínov a ustanovení týkajúcich 
sa vzájomného uznávania;

62. naliehavo žiada členské štáty, aby zvýšili svoju efektívnosť prostredníctvom väčšej 
koordinácie v rámci zón a medzi zónami s cieľom lepšie rozdeliť pracovné zaťaženie 
a čo najlepšie využívať zdroje každého členského štátu a obmedziť odchýlky 
podľa článku 53 nariadenia;

63. vyzýva členské štáty, aby prísne uplatňovali článok 53 nariadenia, aby prijímali 
a preskúmavali len úplné žiadosti o uznanie odchýlok a aby predkladali Komisii 
a ostatným členským štátom len úplné oznámenia o odchýlkach;

64. vyzýva Komisiu, aby v plnej miere využívala svoje práva kontrol podľa článku 
53 ods. 2 a 3 s cieľom obmedziť odchýlky a predĺženia udelené podľa článku 53 
na skutočne núdzové situácie;

65. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že verejné konzultácie so zainteresovanými 
stranami sa uskutočnia pred udelením núdzového povolenia podľa článku 53;

66. vyzýva všetky členské štáty, aby zverejnili vyplnené formuláre žiadostí, ktoré dostanú 
so žiadosťou o núdzové povolenie podľa článku 53, a skutočnosť, či je povolenie 
udelené alebo odmietnuté;

67. vyzýva členské štáty, aby informovali seba navzájom a Komisiu o povolení a odňatí 
schválenia prípravkov na ochranu rastlín, ako aj o opatreniach na zmiernenie s cieľom 
zabezpečiť prehľad o prípravkoch na ochranu rastlín na trhu v celej EÚ a riadenie rizík, 
ktoré s nimi súvisí;

68. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zlepšili svoju výmenu údajov o prípravkoch 
na ochranu rastlín s nižším rizikom s cieľom uľahčiť porovnávacie posúdenie 
prípravkov na ochranu rastlín;

69. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali pesticídy s nízkym rizikom ako 
dôležité opatrenie na zníženie nepriaznivých vplyvov ochrany proti škodcom; uznáva 
potrebu rozsiahlejšieho výskumu a vývoja týchto prípravkov;

70. požaduje harmonizované vymedzenie pojmu „menej významné použitia“ s cieľom 
podporiť rovnaké podmienky a odporúča vytvoriť jednotný zoznam hlavných plodín 
EÚ;

71. vyzýva členské štáty, aby zvýšili svoje úsilie s cieľom zabezpečiť, aby poľnohospodári 
boli náležite vyškolení, pokiaľ ide o riadne používanie prípravkov na ochranu rastlín 
a uplatňovanie integrovanej ochrany proti škodcom;

72. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Osobitný výbor a jeho mandát 

Deväť rokov po prijatí nariadenia o prípravkoch na ochranu rastlín (nariadenie (ES) 
č. 1107/2009) a po sporoch týkajúcich sa obnovy schválenia glyfozátu, účinnej látky 
používanej v prípravkoch na ochranu rastlín, Európsky parlament 6. februára 2018 prijal 
rozhodnutie o zriadení osobitného výboru pre postup Únie pre povoľovanie pesticídov, jeho 
zodpovednosti, počte členov a funkčnom období (tzv. výbor PEST).

Na základe mandátu výboru PEST, ako sa uvádza v rozhodnutí Parlamentu zo 6. februára 2018, 
sa vyžaduje, aby osobitný výbor skúmal postup Únie pre povoľovanie pesticídov ako celok. 
Výbor PEST bude najmä:

– analyzovať a posudzovať postup povoľovania pesticídov v Únii, a to aj použitú 
metodiku a jej vedeckú kvalitu, nezávislosť postupu od výrobného odvetvia 
a transparentnosť rozhodovacieho procesu a jeho výsledkov,

– analyzovať a posudzovať s uplatnením prístupu založeného na dôkazoch prípadné 
zlyhania pri vedeckom hodnotení schválenia alebo obnovenia schválenia účinných 
látok, napríklad glyfozátu, príslušnými agentúrami EÚ, ako aj analyzovať a posudzovať 
dodržiavanie príslušných platných pravidiel, usmernení a kódexov správania EÚ 
agentúrami EÚ,

– analyzovať a posudzovať najmä to, či Komisia konala v súlade s ustanoveniami 
nariadenia (ES) č. 1107/2009, keď rozhodovala o podmienkach schválenia glyfozátu 
a obnovenia schválenia glyfozátu,

– analyzovať a posudzovať možné konflikty záujmov na všetkých úrovniach postupu 
schvaľovania, a to aj na úrovni vnútroštátnych orgánov spravodajského členského štátu 
zodpovedného za hodnotiacu správu vypracovanú v súlade s nariadením (ES) 
č. 1107/2009,

– analyzovať a posudzovať, či agentúry EÚ zodpovedné za hodnotenie a klasifikáciu 
aktívnych látok sú dostatočne personálne a finančne vybavené na to, aby boli spôsobilé 
plniť svoje povinnosti, analyzovať a posudzovať možnosť zadania vykonania a/alebo 
uskutočnenia nezávislého výskumu alebo testovania a ich financovania,

– predkladať akékoľvek odporúčania, ktoré považuje za potrebné v súvislosti s postupom 
Únie pre povoľovanie pesticídov, aby sa dosiahla vysoká úroveň ochrany zdravia ľudí 
a zvierat aj životného prostredia, na tento účel uskutočniť návštevy a usporiadať 
vypočutia s inštitúciami a príslušnými agentúrami EÚ, ako aj s medzinárodnými 
a vnútroštátnymi inštitúciami, mimovládnymi organizáciami a súkromnými subjektmi,

Výbor pozostávajúci z 30 členov musí predložiť Parlamentu záverečnú správu obsahujúcu 
faktické zistenia a odporúčania týkajúce sa opatrení a iniciatív, ktoré sa majú prijať do deviatich 
mesiacov od začatia jeho činnosti (t. j. do 12. decembra 2018).
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2. Pracovné metódy

Výbor PEST bol zriadený 12. marca 2018. Vymenoval predsedu Erica Andrieua (S&D, FR) 
a troch podpredsedov (1. podpredseda: Bolesław Piecha (ECR, PL), 2. podpredsedníčka: 
Frédérique Ries (ALDE, BE) a 3. podpredsedníčka: Kateřina Konečná (GUE/NGL, CZ)). 
Výbor takisto vymenoval za spoluspravodajcov Norberta Linsa (EPP, DE) a Barta Staesa 
(Verts/ALE, BE).

Pracovný plán vytvorený výborom s cieľom získať potrebné dôkazy na vypracovanie správy 
a predloženie odporúčaní zahŕňal dve výmeny názorov, šesť verejných vypočutí, tri služobné 
cesty na účely zistenia potrebných skutočností a videokonferenciu. Výbor okrem toho nariadil 
brífing a štúdiu.

Počas výmeny názorov a verejných vypočutí si výbor vypočul 34 odborníkov (pozri úplný 
zoznam v prílohe). Zatiaľ čo prvé štyri verejné vypočutia boli venované postupným krokom 
postupu Únie pre povoľovanie prípravkov na ochranu rastlín (t. j. žiadosť o schválenie účinnej 
látky a návrh hodnotiacej správy; stanovisko EFSA k návrhom hodnotiacich správ 
a ku klasifikácii účinných látok agentúrou ECHA; schválenie účinných látok Komisiou; 
a povolenie prípravkov na ochranu rastlín členskými štátmi), posledné dve verejné vypočutia 
boli zamerané na režimy udeľovania povolení v iných krajinách OECD, vplyv prípravkov 
na ochranu rastlín na životné prostredie a odporúčania zainteresovaných strán týkajúce sa 
súčasného nariadenia EÚ. Boli vypracované doslovné zápisy všetkých vypočutí. S cieľom 
umožniť poslancom pripraviť sa na vypočutia boli pozvaným expertom pred každým 
vypočutím zaslané písomné otázky, ktoré museli byť písomne zodpovedané pred schôdzou. 
Ak to bolo potrebné, po vypočutí sa kládli následné otázky. Doslovné zápisy a písomné 
odpovede expertov sú dostupné na webovom sídle výboru PEST.

Boli zorganizované tri služobné cesty na účely zistenia potrebných skutočností:

– Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), Parma (7. – 8. mája 2018),
– European Union Minor Uses Coordination Facility (MUCF), Paríž, a stanica 

pre experimentovanie s ovocím („La Morinière“), Saint-Epain (5. – 6. júla 2018) a
– Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC), Lyon a farma („Le domaine 

d’Epoisses“), Dijon (18. – 20. septembra 2018).

Správy zo služobných ciest sú dostupné na webovom sídle výboru PEST.

Videokonferencia sa uskutoční 24. septembra 2018 s jednou z rád pre spoločné vedenie 
pre žalobcov vo veci Roundup Products MDL č. 2741.

Podrobná analýza, o ktorú výbor požiadal, bol zameraná na usmernenia týkajúce sa 
predkladania a hodnotenia žiadostí o schválenie účinných látok, zatiaľ čo brífing bol venovaný 
vplyvu nariadenia (ES) č. 1107/2009 na inovácie a vývoj alternatív a nových prípravkov 
na ochranu rastlín.

Treba poznamenať, že pri vypracúvaní tejto správy sa zohľadnilo aj posúdenie vykonávania 
európskych predpisov, ktoré vykonalo GR EPRS (v kontexte správy výboru ENVI 
o vykonávaní nariadenia (ES) č. 1107/2009) uverejnené v apríli 20181.

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)615668.
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3. Štruktúra správy

V súlade s vypočutiami je táto správa štruktúrovaná podľa rôznych krokov postupu EÚ 
pre povoľovanie prípravky na ochranu rastlín (s podkapitolami „žiadosť o schválenie účinných 
látok“); „stanovisko EFSA k návrhom hodnotiacich správ a ku klasifikácii účinných látok 
agentúrou ECHA“; „schválenie účinných látok Komisiou“; a !povoľovanie prípravkov 
na ochranu rastlín členským štátom“). Správa obsahuje ak niektoré všeobecné pripomienky. 
Zatiaľ čo odôvodnenia obsahujú faktické zistenia, ktoré vychádzajú z dôkazov zhromaždených 
výborom v priebehu jeho mandátu, odseky obsahujú výsledné odporúčania a výzvy na prijatie 
opatrení.

Vzhľadom na prebiehajúce hodnotenie nariadenia (ES) č. 1107/2009 a nariadenia (ES) 
č. 396/2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách 
rastlinného a živočíšneho pôvodu v rámci Programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti 
Európskej komisie (REFIT), ktorý sa má dokončiť v prvej polovici roku 2019, odporúčania 
vypracované výborom PEST prídu vhod a práve včas, aby sa do tohto hodnotenia začlenili.

V súlade s tým sa očakáva, že odporúčania výboru PEST vyvolajú rôzne opatrenia zamerané 
na riešenie nedostatkov v postupe Únie pre povoľovanie prípravkov na ochranu rastlín, ktoré 
sú uvedené v tejto správe, vrátane zlepšenia súčasného právneho rámca EÚ ako takého 
(nariadenie (ES) č. 1107/2009, ale aj súvisiace vykonávacie nariadenia a usmernenia) a jeho 
vykonávania. 

Plánovaná zmena nariadenia (ES) č. 178/2002 o všeobecnom potravinovom práve (takisto sa 
mení niekoľko ďalších sektorových právnych predpisov vrátane nariadenia (ES) č. 1107/2009) 
s cieľom zlepšiť transparentnosť a udržateľnosť hodnotenia rizík EÚ, ktorá bola predložená 
v apríli 2018 (COM(2018)0179)) a o ktorej sa v súčasnosti stále rokuje, pravdepodobne prinesie 
aj zlepšenie týkajúce sa transparentnosti vedeckých hodnotení, ako aj kvality a nezávislosti 
vedeckých štúdií posudzovaných EFSA.

4. Prehľad systému EÚ pre povoľovanie prípravkov na ochranu rastlín

Zatiaľ čo komplexný prístup EÚ k regulácii ochrany rastlín bol prvýkrát prijatý na začiatku 
90. rokov 20. storočia (smernica Rady 91/414/EHS), predaj, používanie a kontrola prípravkov 
na ochranu rastlín1 sa v súčasnosti upravuje nariadením (ES) č. 1107/2009 
(ďalej len „nariadenie o POR“).
  
V nariadení o POR sa stanovuje dvojstupňový postup s účinnými látkami2 povolenými 
na úrovni EÚ a prípravkami na ochranu rastlín povolenými na vnútroštátnej úrovni. Vyznačuje 
sa prísnym oddelením posudzovania rizika a riadenia rizík. Nariadenie o POR sa na rozdiel 

                                               

1 Prípravky na ochranu rastlín (ďalej len „POR“, označované aj ako „pesticídy“) sú prípravky, ktoré pozostávajú 
z účinných látok, safenerov alebo synergentov alebo ich obsahujú a sú určené na jedno z týchto použití: 
1. na ochranu rastlín alebo rastlinných produktov pred škodcami/chorobami, 2. na ovplyvnenie životných 
procesov rastlín (ako sú látky ovplyvňujúce ich rast, s výnimkou živín) a 3. na zachovanie rastlinných produktov.

2 Účinné látky sú zložkami prípravkov na ochranu rastlín, ktoré skutočne regulujú škodlivé organizmy 
(tzv. škodcov, ako je hmyz, huby a buriny) alebo choroby rastlín.
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od svojho predchodcu zakladá predovšetkým na zásade identifikácie nebezpečenstva (prístup 
založený na nebezpečenstve)1 a zásade prevencie2. 

Postup schvaľovania účinnej látky sa začína žiadosťou predloženou výrobcom POR 
alebo chemickou spoločnosťou príslušným orgánom v ktoromkoľvek z 28 členských štátov, 
ktorý sa stáva spravodajským členským štátom pre túto konkrétnu látku. V prípade nových 
účinných látok si môže žiadateľ slobodne vybrať spravodajský členský štát (postup je iný 
pri obnovení schválenia účinných látok, kde Európska komisia vymenúva spravodajský členský 
štát a spoluspravodajský členský štát na základe špecifických kritérií). 

Ak príslušný vnútroštátny orgán (spravodajský členský štát) dostane dokumentáciu 
od žiadateľa, začne hodnotenie žiadosti a posúdi jej prípustnosť (t. j. úplnosť podľa usmernení 
týkajúcich sa požiadaviek na údaje, formátoch atď., a najmä, či žiadateľ poskytol všetky 
požadované testy a správy o štúdiách) a súvisiace riziká. Po prijatí dokumentácie vykoná 
spravodajský členský štát prvé vedecké hodnotenie a pripraví návrh hodnotiacej správy3. 

Návrh hodnotiacej správy sa následne predkladá EFSA, ktorý vykoná odborné preskúmanie. 
Proces odborného preskúmania sa začína otvorením verejnej konzultácie (s účasťou širokej 
verejnosti, členských štátov a žiadateľa). Zhromaždené pripomienky sa potom vyhodnotia 
a hodnotiaca správa sa potvrdí, prípadne zlepš. Na konci tohto procesu EFSA dospeje k záveru, 
či možno očakávať, že účinná látka bude spĺňať kritériá schválenia (ako sa stanovuje v článku 
4 nariadenia o POR). 

Na základe záverov EFSA vypracuje Európska komisia, ktorá je zodpovedná za riadenie rizík, 
návrh na schválenie alebo nepovolenie účinnej látky (návrh vykonávacieho nariadenia). 
Regulačný výbor zložený zo zástupcov všetkých členských štátov EÚ (Stály výbor pre rastliny, 
zvieratá, potraviny a krmivá) následne hlasuje o návrhu vykonávacieho nariadenia. V návrhu 
nariadenia sa musí stanoviť, či možno očakávať, že účinná látka, ktorá je predmetom 
hodnotenia, bude spĺňať kritériá schválenia, a musia sa špecifikovať podmienky použitia 
na schválenie účinnej látky (napr. ak členské štáty musia venovať pozornosť osobitným 
opatreniam na zmiernenie rizika pri následnom povolení POR). Po predložení stanoviska 
Stáleho výboru4 Komisia prijme a uverejní nariadenie, ktorým sa schvaľuje alebo zamieta 
schválenie účinnej látky5. 

                                               
1 Pokiaľ ide o prístup založený na nebezpečenstve a prístup založený na riziku, rozdiel medzi nebezpečenstvom a 
rizikom je značný: nebezpečenstvo sa vymedzuje ako vnútorný potenciál látky spôsobiť ujmu, zatiaľ čo riziko je 
pravdepodobnosť ujmy za konkrétnych okolností. 
2 Zásada predbežnej opatrnosti znamená, že ak existujú nejasnosti vo vedeckých dôkazoch o rizikách spojených 
s činnosťou, výrobkom alebo procesom, takže nie je možné určiť, do akej miery je ich využitie bezpečné 
pre zdravie a životné prostredie, malo by sa prijať regulačné opatrenie zamerané na znižovanie potenciálnych 
škôd. Zásada obozretnosti je osobitne uvedená v článku 1 ods. 4 nariadenia o POR.
3 Treba poznamenať, že návrh hodnotiacej správy má mimoriadny význam, pretože účinná látka, ktorú 
spravodajský členský štát klasifikuje je okrem iného ako karcinogénnu, mutagénnu, toxickú alebo perzistentnú, 
bioakumulatívnu a toxickú (a preto spadá pod tzv. „limitné kritériá“ stanovené nariadením o POR), bude v EÚ 
priamo zakázaná bez toho, aby sa muselo posúdiť, či je možné riadiť riziká spojené s jej používaním. 
4 Ak sa v Stálom výbore nedosiahne kvalifikovaná väčšina, či už v prospech alebo proti návrhu Komisie 
(„bez stanoviska“), návrh sa predloží odvolaciemu výboru. Ak odvolací výbor takisto neposkytne stanovisko, 
Komisia sa môže rozhodnúť.
5 Schválenie účinnej látky sa vo všeobecnosti udeľuje na maximálne obdobie 10 rokov. Schválenia možno obnoviť 
na základe žiadosti výrobcu a podliehajú podobnému postupu ako pri prvotnom schválení. Obnovenie sa môže 
poskytnúť najviac na 15 rokov.
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Po schválení účinných látok na úrovni EÚ sa musí predložiť členskému štátu žiadosť
o povolenie konkrétnych prípravkov na ochranu rastlín, ktoré ich obsahujú ako zložky. 

Aby bolo možné získať povolenie, prípravok na ochranu rastlín musí spĺňať niekoľko kritérií 
vrátane schválenia jeho účinných látok. V EÚ boli stanovené tri zóny s porovnateľnými 
poľnohospodárskymi, fytosanitárnymi a environmentálnymi podmienkami, v ktorých sa majú 
spracúvať povolenia POR (zóna A sever, zóna B/stred a zóna C/juh). Žiadosti o povolenie sa 
predkladajú členskému štátu konajúcemu ako zónový spravodajca, ktorý hodnotí žiadosť 
pre príslušnú zónu. Vnútroštátne rozhodnutia o povolené sa prijímajú predovšetkým na základe 
záverov tohto hodnotenia (vzájomné uznávanie). 

V niektorých prípadoch sa však členský štát môže rozhodnúť neudeliť alebo neuznať povolenie 
(napr. ak sa domnieva, že príslušný prípravok predstavuje neprijateľné riziko pre zdravie ľudí 
alebo zvierat alebo životné prostredie). Za určitých podmienok môžu členské štáty takisto 
udeliť dočasné povolenia (odchýlky) prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú buď 
neschválené účinné látky, alebo schválené látky s výrazne obmedzeným použitím (núdzové 
povolenia podľa článku 53 nariadenia o POR).

Posúdenie žiadosti vydá členský štát do jedného roka, po ktorom nasleduje rozhodnutie 
o udelení alebo zamietnutí povolenia.
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PRÍLOHA I – Zoznam vypočutých expertov

Dátum Podujatie Téma Experti

Štvrtok, 12, apríla 
2018
14.00 – 17.30

1. schôdza výboru 
PEST
(výmena názorov)

Všeobecný prehľad 
postupu pre povoľovanie 
pesticídov

Európska komisia:

– Sabine Jülicher, 
riaditeľka (riaditeľstvo 
E, GR SANTE)

– Klaus Berend (vedúci 
oddelenia/pesticídy a 
biocídy, GR SANTE)

EFSA:

– Berhard URL 
(výkonný 
riaditeľ/EFSA)

– Jose Tarazona (vedúci 
oddelenia/pesticídy)

Štvrtok, 26. apríla 
2018
14.00 – 17.30

2. schôdza výboru 
PEST
(výmena názorov)

Postup EÚ pre 
povoľovanie pesticídov

Francúzska agentúra pre 
zdravotnú bezpečnosť 
životného a pracovného 
prostredia (ANSES):

– Françoise Weber

Švédska chemická 
agentúra (KEMI):

– Katarina Lundberg

Úrad Spojeného 
kráľovstva pre ochranu 
zdravia a bezpečnosť 
(HSE):

– Elizabeth Clayton
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Pondelok, 7. mája 
– utorok, 8. mája 
2018

Služobná cesta do 
EFSA, Parma

Utorok, 15. mája 
2018, 15.00 –
18.30

3. schôdza výboru 
PEST (vypočutie)

Žiadosť o schválenie 
účinných látok a návrhy 
hodnotiacich správ

Európska asociácia pre 
ochranu plodín (ECPA):

– Jean-Philippe Azoulay 
(generálny riaditeľ)

Bundesinstitut für 
Risikobewertung (BfR, 
Nemecký spolkový 
inštitút pre hodnotenie 
rizík):

– Andreas Hensel 
(predseda)

Global 2000:

– Helmut Burtscher

Julius Kühn-Institut 
(JKI, Nemecké 
spolkové výskumné 
centrum pre kultúrne 
rastliny):

– Georg Backhaus 
(predseda)
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Štvrtok, 7. júna 
2018
14.00 – 17.30

42. schôdza 
výboru PEST
(vypočutie)

Stanovisko EFSA k 
návrhom hodnotiacich 
správ a ku klasifikácii 
účinných látok agentúrou 
ECHA

EFSA:

– Berhard URL 
(výkonný riaditeľ)

– Jose Tarazona (vedúci 
oddelenia/pesticídy)

ECHA:

– Björn Hansen 
(výkonný riaditeľ)

– Jack de Bruijn 
(riaditeľ zodpovedný 
za riadenie rizík)

– p. Ari Karjalainen 
(senior expert)

Skupina na vysokej 
úrovni Mechanizmu 
pre vedecké 
poradenstvo:

– Paul Nurse (člen 
skupiny hlavných 
vedeckých poradcov)

Súkromný konzultant:
– Christopher J. Portier
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Utorok, 19. júna 
2018
15.00 – 18.30

5. schôdza výboru 
PEST
(vypočutie)

Prvá časť: Prezentácia 
návrhu „všeobecného 
potravinového práva“ z 
apríla 2018

Druhá časť: Panel pre 
schválenie účinnej látky

Európska komisia:, GR 
SANTE:

– Vytenis Andriukaitis, 
komisár

– Sabine Jülicher 
(riaditeľka pre 
„bezpečnosť potravín a 
krmív, inováciu“, 
GR SANTE)

Kabinet európskeho 
ombudsmana:

– Fintan Butler (senior 
poradca)

OECD:

– Bob Diderich (vedúci 
oddelenia pre životné 
prostredie, zdravie a 
bezpečnosť)

Poľnohospodárska 
univerzita vo 
Wageningene:

– Violette Geissen 
(katedra fyziky pôdy a 
obhospodarovania 
pôdy) 
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Štvrtok, 28. júna 
2018
14.00 – 17.30

6. schôdza výboru 
PEST
(vypočutie)

Povoľovanie prípravkov 
na ochranu rastlín 
členskými štátmi

Belgické ministerstvo 
zdravotníctva, 
bezpečnosti 
potravinového reťazca a 
životného prostredia:

– Maarten Trybou 
(vedúci oddelenia 
pesticídov)

Španielske ministerstvo 
poľnohospodárstva a 
rybárstva, 
potravinárstva a 
životného prostredia:

– José María Cobos 
Suarez (zástupca 
generálneho riaditeľa 
pre zdravie a hygienu 
rastlinstva a lesníctva) 

Rumunský fytosanitárny 
úrad:

– Paulina Gabor 
(generálna riaditeľka)

King’s College London:

– Robin Mesnage 
(výskumný pracovník)

COPA-COGECA

– Pekka Pesonen 
(generálny tajomník)
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Štvrtok, 5. júla –
piatok, 6. júla 2018

Služobná cesta do 
zariadenia 
Európskej únie 
Minor Uses 
Coordination 
Facility (MUCF), 
Paríž, a do stanice 
pre 
experimentovanie 
s ovocím La 
Morinière, Saint-
Epain

Štvrtok, 30. 
augusta 2018
14.00 – 17.30

7. schôdza výboru 
PEST
(vypočutie)

Komparatívna analýza 
postupov povoľovania v 
krajinách OECD 

Austrálsky orgán pre 
pesticídy a veterinárne 
liečivá:

– Chris Parker 
(generálny riaditeľ) 

Kanadská agentúra 
pre riadenie ochrany 
proti škodcom:

– Richard Aucoin 
(výkonný riaditeľ)

Agentúra Spojených 
štátov na ochranu 
životného prostredia: 

– Richard Keigwin
(riaditeľ kancelárie 
pre program v oblasti 
pesticídov)
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Štvrtok, 6. 
septembra 2018 
14.00 – 17.30

8. schôdza výboru 
PEST
(vypočutie)

Prvá časť:
Environmentálne 
dôsledky pesticídov 
vrátane opatrení na 
zmiernenie účinkov na 
úrovni členských štátov 

Druhá časť: Odporúčania 
zainteresovaných strán o 
súčasnom nariadení EÚ 
o schvaľovaní POR

Prvá časť: 

University of Bergen & 
Utrecht University: 
– Jeroen P. van der 
Sluijs 

Belgické centrum pre 
výskum a informácie 
týkajúce sa včiel 
(CARI):

– Noa Simon-Delso 
(vedecký expert) 

Európske stredisko pre 
sledovanie udržateľného 
poľnohospodárstva 
(OPERA) na Katolíckej 
univerzite 
najsvätejšieho srdca 
(Taliansko):

– Ettore Capri 
(profesor)

Druhá časť:

Greenpeace Europe:

– Franziska Achterberg 
(potravinový expert)

Corporate Europe 
Observatory:

– Martin Pigeon 
(výskumný pracovník a 
aktivista)

Crop Health and 
Protection:

– John Chinn (predseda)



PR\1162183SK.docx 29/32 PE627.625v01-00

SK

Utorok, 18. 
septembra –
štvrtok, 20. 
septembra 2018

Služobná cesta do 
Medzinárodnej 
agentúry pre 
výskum rakoviny 
(IARC), Lyon a 
na farmu („Le 
domaine 
d’Epoisses“), 
Dijon

Pondelok, 24. 
septembra 2018
19.00 – 21.00

Schôdza 
koordinátorov 
(otvorená pre 
všetkých 
poslancov)

Videokonferencia s 
právnikom z USA o veci 
Roundup

Aimee Wagstaff 
(národná rada pre 
spoločné vedenie 
pre žalobcov vo veci 
Roundup Products 
MDL No. 2741)
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PRÍLOHA II – Zoznam zainteresovaných strán, s ktorými sa stretli 
spoluspravodajcovia

1. Zainteresované strany, s ktorými sa stretol poslanec EP Norbert Lins:

Typ Organizácia Kto Kedy 
1 Priemysel BASF Dr. Thomas 

Christen
21.03.2018

2 Ministerstvo Spolkové ministerstvo 
poľnohospodárstva a lesníctva 

Clemens 
Neumann

27.03.2018 

3 Priemysel Európska asociácia pre ochranu 
plodín (ECPA):

Graeme Taylor 27.03.2018

4 Priemysel AG Glyphosat Dr. Thorsten 
Küchler

10.04.2018

5 Priemysel Industrieverband Agrar (IVA) 
(nemecké agrochemické 
priemyselné združenie)

Dr. Dietrich 
Pradt & Dr. 
Volker Kaus

17.04.2018

6 Priemysel Verband der Chemischen 
Industrie (VCI) (nemecké 
združenie chemického 
priemyslu)

Dr. Utz Tillmann 25.04.2018

7 MVO Deutsche Umwelthilfe Sascha Müller-
Kraenner

25.04.2018

8 Priemysel PROFEL Bettina Breuer a 
Aline Rutsaert

25.04.2018

9 MVO Greenpeace EU Franziska 
Achterberg 

02.05.2018

10 MVO PAN Dr. Angeliki 
Lysimachou 

02.05.2018

11 MVO WeMove.EU David Schwartz 02.05.2018

12 MVO Global 2000 Helmut 
Burtscher-
Schaden

14.05.2018 
(spolu s Bartom 
Staesom)

13 Agentúra BfR Prof. Dr. 
Andreas Hensel, 
Dr. Roland 
Solecki

14.05.2018
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2. Zainteresované strany, s ktorými sa stretol poslanec EP Bart Staes:

Typ Organizácia Kto Kedy 
1 Akademická 

obec
Fakulta biologických vied, 
katedra rastlín a plodín, Ghent 
University

Prof. Dr. Ir. 
Pieter Spanoghe

január 2018

2 Priemysel Európska asociácia pre ochranu 
plodín (ECPA):

Graeme Taylor 11.04.2018

3 MVO People for the Ethical Treatment 
of Animals Foundation (PETA 
UK)

Emily McIvor 24.4.2018

4 Ministerstvo Belgické ministerstvo 
zdravotníctva, bezpečnosti 
potravinového reťazca a 
životného prostredia

Maarten Trybou 4.5.2018

5 MVO GLOBAL 2000 Dr. Helmut 
Burtscher-
Schaden

14.05.2018 
(spolu s 
Norbertom 
Linsom)

6 MVO AVAAZ Pascal 
Vollenweider

26.6.2018

7 Advokát Baum, Hedlund, Aristei & 
Goldman 

Advokát Robert 
F. Kennedy Jr.,
Advokát Michael 
L. Baum

5.9. 2018

8 MVO Pesticide Action Network (PAN) 
Europe 

Dr. Martin 
Dermine

5.9. 2018

9 MVO Belgické centrum pre výskum a 
informácie týkajúce sa včiel 
(CARI), Utrecht University, 
život včiel

Dr. Noa Simon 
Delso

5.9. 2018

10 Akademická 
obec

Univerzita prírodných zdrojov a 
vied o živej prírode (BOKU), 
Viedeň

Prof. Johann 
Zaller

5.9. 2018

11 Akademická 
obec

Brunel University London Prof. Andreas 
Kortenkamp 

5.9. 2018

12 MVO Pesticide Action Network (PAN) 
Europe 

Dr. Angeliki 
Lyssimachou

5.9. 2018
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13 Výskumné 
centrum

UFZ – Helmholtz, stredisko 
výskumu životného prostredia, 
Lipsko, Nemecko

Prof. Matthias 
Liess

5.9.2018
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