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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předkládá Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 18
Článek 1

Předmět Předmět a cíl
Tímto nařízením se stanoví pravidla pro 
povolování přípravků na ochranu rostlin 
v obchodní formě a pro jejich uvádění na 
trh, používání a kontrolu ve Společenství.

1. Tímto nařízením se stanoví pravidla pro 
povolování přípravků na ochranu rostlin 
v obchodní formě a pro jejich uvádění na 
trh, používání a kontrolu ve Společenství.

Tímto nařízením se stanoví jak pravidla pro 
schvalování účinných látek, safenerů 
a synergentů, které jsou obsaženy 
v přípravcích na ochranu rostlin nebo 
z nichž jsou tyto přípravky složeny, tak 
pravidla týkající se pomocných látek a 
formulačních přísad.

2. Tímto nařízením se stanoví jak pravidla 
pro schvalování účinných látek, safenerů 
a synergentů, které jsou obsaženy 
v přípravcích na ochranu rostlin nebo 
z nichž jsou tyto přípravky složeny, tak 
pravidla týkající se pomocných látek a 
formulačních přísad.

3. Cílem tohoto nařízení je zajistit vysokou 
úroveň ochrany jak zdraví lidí, tak zdraví 
zvířat a životního prostředí.
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4. Toto nařízení se opírá o zásadu 
předběžné opatrnosti a má zajistit, aby látky 
schválené v souladu s ním a přípravky 
uváděné na trh neměly nepříznivý vliv na 
zdraví lidí nebo na životní prostředí.

Or. en

Odůvodnění

V současném návrhu je cíl nařízení uveden pouze v bodech odůvodnění. Cíl by měl být 
stanoven v prvních článcích. Zásada předběžné opatrnosti je stanovena pouze v bodě 
odůvodnění (8) a v čl. 13 odst. 2. Je lepší ji uvést v prvních článcích nařízení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozměňovací návrh 19
Článek 1

Tímto nařízením se stanoví pravidla pro 
povolování přípravků na ochranu rostlin 
v obchodní formě a pro jejich uvádění na 
trh, používání a kontrolu ve Společenství.

Tímto nařízením se stanoví pravidla pro 
povolování přípravků na ochranu rostlin 
v obchodní formě nebo přípravků na 
ochranu rostlin, které vyrobil sám uživatel, 
a pro jejich uvádění na trh, používání a 
kontrolu ve Společenství.

Tímto nařízením se stanoví jak pravidla pro 
schvalování účinných látek, safenerů 
a synergentů, které jsou obsaženy 
v přípravcích na ochranu rostlin nebo 
z nichž jsou tyto přípravky složeny, tak 
pravidla týkající se pomocných látek a 
formulačních přísad.

Tímto nařízením se stanoví jak pravidla pro 
schvalování účinných látek, safenerů 
a synergentů, které jsou obsaženy 
v přípravcích na ochranu rostlin nebo 
z nichž jsou tyto přípravky složeny, tak 
pravidla týkající se pomocných látek a 
formulačních přísad.

Or. pl

Odůvodnění

Pro zbylé chemické látky, přidávané do přípravků na ochranu rostlin (tzv. formulační 
přísady) předpokládá nařízení pouze vytvoření seznamu látek, které přípravky na ochranu 
rostlin nesmí obsahovat. Musí se zohlednit, aby se tyto látky nemohly stát významnou součástí 
přípravků na ochranu rostlin a jejich podíl nemohl být vyšší než podíl posouzených safenerů a 
synergentů. Pro jejich uvádění na trh musí platit stejná pravidla pro povolení jako pro ostatní 
složky.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Werner Langen

Pozměňovací návrh 20
Čl. 3 odst. 20a (nový)

(20a) „správnou praxí při provádění 
zkoušek“
rozumí praxe podle směrnice 2004/10/ES;

Or. de

Odůvodnění

Definice pojmu, který se používá v kapitole V.

Pozměňovací návrh, který předkládá Werner Langen

Pozměňovací návrh 21
Čl. 3 odst. 21a (nový)

(21a) „dobrou zemědělskou praxí“
rozumí na vnistrostátní úrovni povolená 
nezávadná použití přípravku na ochranu 
rostlin, a sice v rámci skutečných 
podmínek, jimž musí stačit účinný boj proti 
rostlinným škůdcům. K této praxi náleží 
použití přípravků na ochranu rostlin 
v určité míře až po nejvyšší přípustnou 
míru použití, přičemž se přípravky na 
ochranu rostlin musí používat takovým 
způsobem, aby po nich zůstávalo nejmenší 
dosažitelné množství.
Přípustná nezávadná použití se stanoví na 
vnitrostátní úrovni a zahrnují použití 
registrovaná na vnitrostátní úrovni nebo 
doporučená použití, při nichž jsou 
zohledňovány aspekty veřejného zdraví, 
ochrany zdraví na pracovišti a ochrany 
životního prostředí.
Skutečné podmínky zahrnují všechny fáze 
výroby, uskladnění, umístění a rozdělení 
potravin a krmiv;

Or. de
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Odůvodnění

Do nařízení by měla být převzata definice výrazu „dobrá zemědělská praxe“ podle 
Organizace pro výživu a zemědělství.

Pozměňovací návrh, který předkládá Werner Langen

Pozměňovací návrh 22
Čl. 3 odst. 21b (nový)

(21b) „méně významným použitím“
rozumí použití daného přípravku na 
plodinu, která v některém členském státě 
není pěstována ve velkém rozsahu, nebo na 
plodinu, která je pěstována ve velkém 
rozsahu, pokud panuje omezená nebo 
sporadická a výjimečná potřeba, nebo na 
osivo;

Or. de

Odůvodnění

Definice pojmu „méně významné použití“ použitá v článku 49.

Pozměňovací návrh, který předkládá Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 23
Čl. 4 odst. 1

1. Účinná látka se schválí v souladu 
s přílohou II, pokud lze na základě 
současných vědeckotechnických poznatků 
očekávat, že s ohledem na kritéria pro 
schválení stanovená v bodech 2 a 3 uvedené 
přílohy splní přípravky na ochranu rostlin 
obsahující danou účinnou látku podmínky 
stanovené v odstavcích 2 a 3.

1. Účinná látka se schválí v souladu 
s přílohou II, pokud lze na základě 
současných vědeckotechnických poznatků 
prokázat, že s ohledem na kritéria pro 
schválení stanovená v bodech 2 a 3 uvedené 
přílohy splní přípravky na ochranu rostlin 
obsahující danou účinnou látku podmínky 
stanovené v odstavcích 2 a 3. Tyto 
podmínky se musí uplatňovat jako kritéria 
pro vyloučení.

Or. en
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Odůvodnění

Veškeré látky s předpokládanými nebo skutečně karcinogenními či mutagenním vlastnostmi, 
s vlastnostmi toxickými pro reprodukci, narušujícími činnosti žláz s vnitřní sekrecí a 
s možnými sensibilizujícími vlastnostmi a látky, které jsou perzistentní, bioakumulativní nebo 
toxické nebo dávají jiný důvod k obavám, nesmějí být povoleny.

Pozměňovací návrh, který předkládá Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 24
Čl. 4 odst. 2 písm. a)

a) nemají škodlivý účinek na zdraví lidí, a to 
ani na zranitelné skupiny, nebo na zdraví 
zvířat, přičemž se vezmou v úvahu známé 
kumulativní a synergické účinky, jsou-li 
k dispozici metody pro jejich posouzení, 
nebo na podzemní vody; 

a) nemají škodlivý účinek na zdraví lidí, a to 
s obzvláštním ohledem na zranitelné 
skupiny, jako jsou těhotné ženy, embrya a 
děti, nebo na zdraví zvířat, přičemž se 
vezmou v úvahu známé kumulativní a 
synergické účinky, jsou-li k dispozici 
metody pro jejich posouzení, nebo na 
podzemní vody;

Or. en

Odůvodnění

Podle zásady předběžné opatrnosti by látky neměly mít negativní účinky na zdraví lidí, 
zejména na zdraví ohrožených skupin, jako jsou embrya a děti, jakož i na životní prostředí. To 
je v souladu s reakcí Evropského parlamentu (usnesení Evropského parlamentu 
P5_TA(2002)0276) na dřívější sdělení Komise o přepracování směrnice 91/414/EHS.

Pozměňovací návrh, který předkládá Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozměňovací návrh 25
Čl. 7 odst. 1a (nový)

1a. Posouzení žádosti může provést několik 
členských států společně, které v rámci 
postupu několika zpravodajů působí jako 
zpravodajské členské státy.

Or. pl

Odůvodnění

Tato právní úprava se uplatňuje při posuzování žádostí podle směrnice 91/414/EHS a má 
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velký vliv na množství a kvalitu zpráv o posouzení účinných látek.

Pozměňovací návrh, který předkládá Werner Langen

Pozměňovací návrh 26
Čl. 11 odst. 1

1. Do dvanácti měsíců od data oznámení 
podle čl. 9 odst. 3 prvního pododstavce 
zpravodajský členský stát vypracuje a 
předloží úřadu zprávu (dále jen „návrh 
zprávy o posouzení“), v níž posoudí, zda lze 
očekávat, že účinná látka splní požadavky 
podle článku 4.

1. Zpravodajský členský stát může 
s posuzování protokolů o zkouškách a 
studiích začít již po jejich předání 
žadatelem, a to i před okamžikem podle 
čl. 9 odst. 1 prvního pododstavce ohledně 
oznamování. Do osmi měsíců od data 
oznámení podle čl. 9 odst. 3 prvního 
pododstavce zpravodajský členský stát 
vypracuje a předloží úřadu zprávu (dále jen 
„návrh zprávy o posouzení“), v níž posoudí, 
zda lze očekávat, že účinná látka splní 
požadavky podle článku 4.

Pokud členský stát potřebuje dodatečné 
informace, stanoví lhůtu, ve které je má 
žadatel předložit. V takovém případě 
členský stát prodlouží dvanáctiměsíční lhůtu 
o dodatečné období. Informuje o tom 
Komisi a úřad.

Pokud členský stát potřebuje dodatečné 
informace, stanoví přiměřenou lhůtu, ve 
které je má žadatel předložit. V takovém 
případě členský stát prodlouží osmiměsíční
lhůtu o dodatečné období. Informuje o tom 
Komisi a úřad. Při předložení doplňujících 
informací oznámí žadatel současně nárok 
na ochranu údajů podle článku 56.

Členský stát může úřad konzultovat. Členský stát může úřad konzultovat.

Or. de

Odůvodnění

Látka může být povolena již poté, co byla zjištěna první nezávadná použití. Tak budou mít 
zemědělci k dispozici nové a inovativní přípravky.

Pozměňovací návrh, který předkládá Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozměňovací návrh 27
Čl. 11 odst. 1 pododstavec 2

Pokud členský stát potřebuje dodatečné 
informace, stanoví lhůtu, ve které je má 
žadatel předložit.  V takovém případě 

Pokud členský stát potřebuje dodatečné 
informace, stanoví lhůtu, ve které je má 
žadatel předložit.  V takovém případě 
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členský stát prodlouží dvanáctiměsíční lhůtu 
o dodatečné období. Informuje o tom 
Komisi a úřad. 

členský stát prodlouží dvanáctiměsíční lhůtu 
o dodatečné období. Informuje o tom 
Komisi a úřad, které o tom následně 
uvědomí ostatní členské státy.

Or. pl

Pozměňovací návrh, který předkládá Werner Langen

Pozměňovací návrh 28
Čl. 11 odst. 1a (nový)

1a. Zpravodajský členský stát předloží 
Komisi a úřadu navíc zprávu, v níž budou 
uvedena všechna použití, která byla 
posouzena a která mohou být v souladu 
s požadavky článku 29 povolena.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Werner Langen

Pozměňovací návrh 29
Článek 13a (nový)

Článek 13a
Do tří měsíců po doručení zprávy uvedené 
v čl. 11 odst. 1 předloží Komise návrh na 
omezené povolení látky, v němž jsou 
uvedena
– použití, která smějí být povolena, a
– trvání povolení, které nesmí překročit pět 
let.

Or. de

Odůvodnění

Díky zrychlenému povolení, které vylučuje obavy, dostanou zemědělci dříve k dispozici nové a 
inovativní přípravky.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 30
Čl. 14 odst. 2

2. Doba platnosti obnovení je neomezená. 2. Doba platnosti obnovení činí maximálně 
deset let. Povolení může být obnoveno 
vícekrát než jednou.

Or. en

Odůvodnění

Povolení by po prvním obnovení nemělo platit na neomezenou dobu. To by bylo v rozporu se 
zásadou předběžné opatrnosti. Rozhodnutí by měla být přijímána podle čl. 4 odst. 1 s ohledem 
na stav vědeckých a technických poznatků.

Pozměňovací návrh, který předkládá Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozměňovací návrh 31
Čl. 15 odst. 1

1. Výrobce účinné látky předloží členskému 
státu žádost uvedenou v článku 14 
a současně zašle kopie ostatním členským 
státům, Komisi, úřadu, a to nejpozději tři 
roky před uplynutím doby platnosti prvního 
schválení.

1. Výrobce účinné látky předloží dotčenému 
členskému státu žádost uvedenou v článku 
14 a současně zašle kopie ostatním členským 
státům, Komisi, úřadu, a to nejpozději tři 
roky před uplynutím doby platnosti prvního 
schválení.

Or. pl

Pozměňovací návrh, který předkládá Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Netýká se německého znění.

Pozměňovací návrh 32
Článek 19

Pozměňovací návrh, který předkládá Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 33
Čl. 22 odst. 1
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1. Odchylně od článku 5 se účinná látka, jež 
splňuje kritéria podle článku 4, schválí na 
dobu nepřesahující 15 let, pokud lze 
očekávat, že přípravky na ochranu rostlin 
obsahující tuto látku budou pro zdraví lidí a 
zvířat a pro životní prostředí představovat 
pouze nízké riziko, jak stanoví čl. 46 odst. 1.

1. Odchylně od článku 5 se účinná látka, jež 
splňuje kritéria podle článku 4, schválí na 
dobu nepřesahující 15 let, pokud lze 
očekávat, že přípravky na ochranu rostlin 
obsahující tuto látku budou pro zdraví lidí a 
zvířat a pro životní prostředí představovat 
pouze nízké riziko.

Tato výjimka neplatí pro účinné látky, které 
jsou podle směrnice 67/548/EHS 
klasifikovány jako:
– karcinogenní,
– mutagenní,
– toxické pro reprodukci,
– senzibilizující,
nebo látky, které jsou klasifikovány jako:
– perzistentní s poločasem rozpadu delším 
než 60 dnů,
– způsobující hormonální poruchy podle 
seznamu látek EU, u nichž panuje 
podezření, že způsobují hormonální 
poruchy;
– mírně jedovaté;
– bioakumulativní a obtížně biologicky 
rozložitelné.
Do ...* přezkoumá Komise kritéria pro 
nakládání s účinnými látkami jako s mírně 
jedovatými látkami a v případě potřeby je 
specifikuje a případně předloží návrhy.
___________________

* Jeden rok po vstupu této směrnice v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Musí být stanovena jasná a objektivní kritéria pro klasifikaci látek jako látek 
s nízokorizikovým profilem. V této souvislosti návrh neobsahuje žádné vymezení pojmu. Na 
podporu výzkumu udržitelných látek a přípravků je třeba, aby podniky měly jasno a získaly 
právní jistotu, co mají přesně chápat pod pojmem nízkorozikové účinné látky . Zde uvedená 
kritéria jsou částečně převzata ze směrnice o biocidních přípravcích (98/8/ES). Podle nich je 
třeba 25 až 30 procent účinných látek pokládat za nízorizikové účinné látky .
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Pozměňovací návrh, který předkládá Pilar Ayuso

Pozměňovací návrh 34
Čl. 24 odst. 1

1. Odchylně od článku 5 a čl. 14 odst. 2 se
účinná látka, která splňuje kritéria podle 
článku 4, schválí na dobu nepřesahující 
sedm let, pokud jsou jiné schválené účinné 
látky pro spotřebitele či hospodářské 
subjekty výrazně méně toxické či 
představují výrazně nižší riziko pro životní 
prostředí. Při posouzení se zohledňují
kritéria stanovená v bodě 4 přílohy II.

1. Účinná látka, která splňuje kritéria podle 
článku 4 a kritéria stanovená v bodě 4 
přílohy II, se klasifikuje jako „látka, kterou 
lze použít jako náhradu,“ a jako takovou je 
možné ji povolit.

Tato látka se označuje jako „látka, kterou 
lze použít jako náhradu“.

Doba platnosti povolení činí 10 let. 
Ustanovení čl. 14 odst. 2 neplatí.

Or. es

Odůvodnění

Při klasifikaci účinných látek jako „látek, které lze použít jako náhradu,“ je důležité, aby byla 
splněna kritéria stanovená v návrhu nařízení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 35
Čl. 24 odst. 1 pododstavec 1

1. Odchylně od článku 5 a čl. 14 odst. 2 se 
účinná látka, která splňuje kritéria podle 
článku 4, schválí na dobu nepřesahující 
sedm let, pokud jsou jiné schválené účinné 
látky pro spotřebitele či hospodářské 
subjekty výrazně méně toxické či 
představují výrazně nižší riziko pro životní 
prostředí. Při posouzení se zohledňují 
kritéria stanovená v bodě 4 přílohy II.

1. Odchylně od článku 5 a čl. 14 odst. 2 se 
účinná látka, která splňuje kritéria podle 
článku 4, schválí na dobu nepřesahující pět
let, pokud jsou jiné schválené účinné látky 
nebo alternativní zemědělské metody či 
postupy pro spotřebitele či hospodářské 
subjekty výrazně méně toxické či 
představují výrazně nižší riziko pro životní 
prostředí. Při posouzení se zohledňují 
kritéria stanovená v bodě 4 přílohy II.

Or. en
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Odůvodnění

Vzhledem ke skutečnosti, že trvání povolení pro jiné látky činí až deset let, měla by být tato 
doba u látek, které lze použít jako náhradu, výrazně kratší, aby docházelo k účinnější podpoře 
nahrazování.

Pozměňovací návrh, který předkládá Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozměňovací návrh 36
Čl. 28 odst. 2 písm. b)

b) uvádění na trh a používání přípravků na 
ochranu rostlin pro výzkumné či vývojové 
účely v souladu s článkem 51; 

b) (vypouští se) používání přípravků na 
ochranu rostlin pro výzkumné či vývojové 
účely v souladu s článkem 51;

Or. pl

Odůvodnění

Toto písmeno se týká povolení používání přípravků na ochranu rostlin pro potřeby výzkumu a 
vývoje.

Pozměňovací návrh, který předkládá Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozměňovací návrh 37
Čl. 28 odst. 2a (nový)

2a. K přípravku na ochranu rostlin, který 
má být na území Společenství uveden do 
volného oběhu, musí být při jeho distribuci 
přiložena kopie nebo na žádost příslušných 
orgánů výtisk povolení, pokud informace o 
povolení nebyly dány veřejnosti k dispozici 
v souladu s článkem 54.

Or. pl

Pozměňovací návrh, který předkládá Werner Langen

Pozměňovací návrh 38
Článek 28a (nový)

Článek 28a
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Souběžné dovozy
1. Odchylně od čl. 28 odst. 1 smí být 
přípravek na ochranu rostlin uveden na trh 
a používán v členském státě, aniž tam je 
povolen, pokud osoba, která chce takový 
přípravek uvést na trh, disponuje 
potvrzením o způsobilosti tohoto přípravku 
na ochranu rostlin k prodeji, které jí 
členský stát vystavil.
2. Členské státy udělí na žádost pro 
přípravek na ochranu rostlin potvrzení o 
způsobilosti k prodeji ve smyslu odstavce 1, 
pokud má přípravek na ochranu rostlin, 
který má být dovážen z jiného členského 
státu, již povolení v jiném členském státě a 
ve státě dovozu je povolen referenční 
přípravek, který je z hlediska látky shodný 
(souběžný dovoz).
3. Látková shoda ve smyslu tohoto článku 
je dána, když dovážený a referenční 
přípravek obsahují stejné účinné látky ve 
srovnatelném množství s odpovídajícím 
minimálním stupněm čistoty a s určitými 
nečistotami téhož druhu a s odpovajícím 
maximálním obsahem a jsou shodné co do 
druhu formulace. Pokud jde o složení, jsou 
přípustné rozdíly, pokud tyto kvalitativní či 
množstevní rozdíly ve formulačních 
přísadách nemají žádné účinky s ohledem 
na biologickou účinnost na ošetřované 
rostliny ani účinky na člověka, zvířata nebo 
ekosystém. Podle postupů uvedených 
v čl. 76 odst. 2 mohou být kritéria a postupy 
pro zkoušení látkové shody upravena 
podrobněji.
4. K žádosti o udělení potvrzení o 
způsobilosti k prodeji musejí být přiloženy 
tyto informace:
– členský stát původu přípravku na 
ochranu rostlin, který se má dovážet;
– jméno a adresa dovozce; – označení, pod 
jakým se přípravek na ochranu rostlin, 
který se má dovážet, má prodávat ve státě 
dovozu;



AM\656768CS.doc 13/36 PE 386.430v01-00
Externí překlad

CS

– označení a číslo povolení tohoto 
přípravku na ochranu rostlin v členském 
státě původu;
– jméno a adresa majitele povolení 
v členském státě původu;
– originál návodu k použití, s nímž je tento 
přípravek prodáván v členském státě 
původu;
– stanovené označení a návod k použití, 
s nimiž se má tento přípravek prodávat;
– označení a číslo povolení referenčního 
přípravku;
– jméno majitele povolení referenčního 
přípravku.
5. Přípravek na ochranu rostlin, pro který 
bude vydáno potvrzení o způsobilosti 
k prodeji, se musí používat stejným 
způsobem jako referenční přípravek.
6. Potvrzení o způsobilosti k prodeji má 
stejnou dobu platnosti jako povolení 
referenčního přípravku. Žádá-li majitel 
povolení referenčního přípravku podle 
čl. 44 odst. 1 o zrušení povolení a jsou-li 
splněny požadavky článku 29, skončí 
platnost potvrzení o způsobilosti k prodeji 
rok po odvolání povolení, nejpozději však 
k okamžiku, kdy by platnost povolení 
vypršela.
7. Předpisy článků 43 a 45 a čl. 53 odst. 4 
kapitoly VII se odpovídajícím způsobem 
použijí pro souběžné dovozy.

Or. de

Odůvodnění

Návrh Komise neobsahuje žádnou úpravu o souběžném dovozu přípravků na ochranu rostlin. 
Právní úprava na úrovni EU je však naléhavě nutné, aby skončila současná právní nejistota. 
Odchylná rozhodnutí soudu a rozdílné nakládání se souběžnými dovozy v členských státech 
vyžadují, aby byl návrh doplněn o úpravu o souběžném dovozu.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 39
Čl. 29 odst. 6

6. Jednotné zásady pro hodnocení a 
povolování přípravků na ochranu rostlin se 
definují v nařízení přijatém postupem podle 
čl. 76 odst. 2 a budou zahrnovat požadavky 
podle přílohy VI směrnice 91/414/EHS a 
jakékoli jejich nutné změny.

6. Jednotné zásady pro hodnocení a 
povolování přípravků na ochranu rostlin se 
definují v nařízení Evropského parlamentu 
a Rady a budou zahrnovat požadavky podle 
přílohy VI směrnice 91/414/EHS a jakékoli 
jejich nutné změny.

Or. en

Odůvodnění

Nařízení, pomocí něhož budou stanoveny nové jednotné zásady, by mělo být přijato 
Evropským parlamentem a Radou odpovídajícím zákonodárným postupem, a nikoli 
projednáním ve výborech. V roce 1996 se musel Evropský parlament obrátit na soud, jelikož 
první jednotné zásady, které Komise vypracovala, nebyly v souladu se směrnicí 97/414/EHS. 
Soud (věc C-303/94) potvrdil stanovisko Parlamentu a zásady, zejména kritérium pitné vody, 
byly změněny.

Pozměňovací návrh, který předkládá Werner Langen

Pozměňovací návrh 40
Čl. 30 odst. 3 písm. b)

b) povinnost informovat před použitím 
přípravku sousedy, kteří by mohli být 
vystaveni rozprášenému postřiku a kteří 
požádali o to, aby byli informováni.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Toto písmeno vychází z toho, že ověření povolení jako takové není dostatečné pro zajištění 
bezpečného zacházení s přípravky na ochranu rostlin a že z tohoto důvodu musejí sousedé 
učinit doplňková bezpečnostní preventivní opatření. To je v jasném rozporu s přísnou 
evropskou normou o povolování a podkopává veřejnou důvěru v evropské povolovací řízení.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozměňovací návrh 41
Čl. 32 odst. 5a (nový)

5a. Ve všech členských státech se používají 
jednotné formuláře žádostí.

Or. pl

Pozměňovací návrh, který předkládá Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozměňovací návrh 42
Čl. 33 odst. 1

1. Žadatelé jsou osvobozeni od povinnosti 
předkládat protokoly o zkouškách a 
studiích podle čl. 32 odst. 3, pokud prokáží, 
že jim byl udělen přístup v souladu s články 
56, 58 nebo 59 nebo že uplynula veškerá 
období ochrany údajů.

1. Žadatelé jsou osvobozeni od povinnosti 
přiložit k žádosti dokumentaci podle čl. 32 
odst. 3, pokud prokáží, že jim byl udělen 
přístup v souladu s články 56, 58 nebo 59 
nebo že uplynula veškerá období ochrany 
údajů.

Or. pl

Pozměňovací návrh, který předkládá Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozměňovací návrh 43
Čl. 33 odst. 2 písm. ba) (nové)

ba) dokumentaci, která byla žadateli 
zpřístupněna nebo jejíž ochranná lhůta 
vypršela a která je v příslušném členském 
státě dostupná.

Or. pl

Pozměňovací návrh, který předkládá Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 44
Čl. 35 odst. 2

2. Příslušný členský stát následně udělí či 
zamítne povolení na základě závěrů 

2. Pokud je přípravek na ochranu rostlin 
v některém členském státě již povolen, musí 
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posouzení členského státu vyšetřujícího 
žádost, jak stanoví články 30 a 31. Členský 
stát povolí příslušný přípravek na ochranu 
rostlin za stejných podmínek, včetně 
klasifikace pro účely směrnice 1999/45/ES, 
jako členský stát provádějící šetření žádosti.

jiný členský stát nehledě na ustanovení 
článků 30 a 31 do 90 dnů po obdržení 
žádosti rozhodnout o tom, zda a za jakých 
podmínek dotčený přípravek na ochranu 
rostlin povolí.

Or. en

Odůvodnění

Navržené rozdělení do povolovacích zón ohrožuje vnitrostátní povolování a je v rozporu se 
zásadou přiměřenosti Společenství (článek 5 Smlouvy o ES), jelikož překračuje nutnou míru, 
která je nutná k urychlení rozhodování bez zbytečné dvojí práce a k zajištění více 
harmonizované dostupnosti přípravků na ochranu rostlin v různých členských státech. Těchto 
cílů lze dosáhnout změnou systému vzájemného uznávání bez koncepce zón.

Pozměňovací návrh, který předkládá Werner Langen

Pozměňovací návrh 45
Článek 39

1. Držitel povolení může požádat o povolení 
téhož přípravku na ochranu rostlin a téhož 
použití v jiném členském státě postupem 
vzájemného uznávání podle tohoto 
pododdílu, a to v těchto případech: 

1. Držitel povolení nebo osoba, kterou 
jmenuje svým zástupcem, může požádat o 
povolení téhož přípravku na ochranu rostlin 
a téhož použití v jiném členském státě 
postupem vzájemného uznávání podle 
tohoto pododdílu, a to v těchto případech:

a) povolení bylo uděleno členským státem 
(referenční členský stát), který patří do téže 
zóny; nebo

a) povolení bylo uděleno členským státem 
(referenční členský stát), který patří do téže 
zóny; nebo

b) povolení bylo uděleno členským státem 
pro použití ve sklenících nebo při ošetření 
po sklizni, a to bez ohledu na to, do jaké 
zóny referenční členský stát patří.

b) povolení bylo uděleno členským státem 
pro použití ve sklenících nebo při ošetření 
po sklizni nebo ošetření osiva, a to bez 
ohledu na to, do jaké zóny referenční 
členský stát patří; nebo
ba) povolení bylo uděleno na základě 
dobrovolnosti členských států, které patří 
do různých zón, v nichž panují podobné 
podmínky pro zemědělství, zdraví rostlin a 
životní prostředí, zejména však klimatické 
poměry, které jsou pro používání přípravku 
relevantní; nebo
bb) členský stát povolení udělil pro ošetření 
osiva; při tom nehraje žádnou roli, v které 
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zóně se referenční členský stát nachází.
2. Vzájemné uznávání se netýká přípravků 
na ochranu rostlin, které obsahují látku, 
kterou lze použít jako náhradu.

Or. de

Odůvodnění

Příslušné úřady se v jednotlivých členských státech liší. Navíc by mělo být členským státům 
umožněno dobrovolné uznávání povolení, pokud patří do jiné zóny, ale v zemědělství, zdraví 
rostlin nebo v životním prostředí panují podobné podmínky.

Pozměňovací návrh, který předkládá Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozměňovací návrh 46
Čl. 41 odst. 1 písm. aa) (nové)

aa) zpráva o posouzení přípravku na 
ochranu rostlin, vypracovaná v členském 
státě, v němž byl tento přípravek uveden na 
trh;

Or. pl

Pozměňovací návrh, který předkládá Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozměňovací návrh 47
Čl. 46 odst. 1a (nový)

1a. Látky, které se vyrábějí spojením dvou 
nebo více přípravků na ochranu rostlin 
s nízkým rizikem, nepatří bez předchozího 
přezkoumání jejich toxikologické 
nezávadnosti automaticky k nízkorizikovým 
přípravkům na ochranu rostlin.

Or. pl
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Pozměňovací návrh, který předkládá Pilar Ayuso

Pozměňovací návrh 48
Čl. 49 odst. 3 písm. b)

d) osoby či subjekty uvedené v odstavci 2 
předložily dokumentaci a informace 
podporující rozšíření povolení.

d) osoby či subjekty uvedené v odstavci 2 
předložily dokumentaci a informace 
podporující rozšíření povolení. Nutná 
šetření pro stanovení maximálních hodnot 
zbytků mohou provádět vědecká zařízení 
nebo veřejná pracoviště.

Or. es

Odůvodnění

Náklady vědeckých šetření představují pro rozvoj méně významných použití velmi velkou 
překážku. S touto změnou se má přispět k nalezení hospodářsky snadnějších, 
realizovatelnějších řešení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Pilar Ayuso

Pozměňovací návrh 49
Čl. 49 odst. 3a (nový)

3a. Při povolování méně významných 
použití se berou v úvahu mimo jiné kritéria 
extrapolace údajů, které jsou pro jiné 
kultury, s nimiž existuje dalekosáhlá 
botanická a pěstitelsko-technická 
podobnost.

Or. es

Odůvodnění

U kultur s výrazně podobnými znaky, jako jsou například třešně a slívy, by měly být údaje pro 
povolení extrapolovány, aby se usnadnilo rozšíření na méně významná použití.

Pozměňovací návrh, který předkládá Pilar Ayuso

Pozměňovací návrh 50
Článek 49a (nový)

Článek 49 a
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Souběžné dovozy
1. Odchylně od čl. 28 odst. 1 mohou členské 
státy povolit dovoz přípravku na ochranu 
rostlin a jeho uvedení na trh na svém území 
v souběžném obchodu pouze na základě 
správního řízení, při němž je přezkoumáno, 
zda je totožný s již povoleným přípravkem 
na ochranu rostlin (referenční přípravek 
na ochranu rostlin). Pokud tomu tak je, 
vystaví příslušný orgán uvedeného 
členského státu potvrzení o úplné shodě.
2. Dovozce přípravku na ochranu rostlin 
požádá příslušný orgán uvedeného 
členského státu o potvrzení o úplné shodě 
pro přípravek na ochranu rostlin, který 
chce dovážet, a sice před prvním dovozem a 
před prvním uvedením na trh.
3. Příslušný orgán uvedeného členského 
státu ve lhůtě 45 dnů rozhodne, zda byly 
splněny požadavky tohoto odstavce. Ujistí-li 
se orgán, že tyto požadavky byly splněny, 
obdrží dovozce pro dotčený přípravek 
potvrzení o úplné shodě.
4. Žadatel je osvobozen od povinnosti 
předkládat požadované informace, jakož i 
protokoly o zkouškách a studiích pro 
povolení přípravků na ochranu rostlin.
5. Příslušné pracoviště, kde je žádost 
podána, požádá příslušné pracoviště země 
původu o toto:
a) přesné složení přípravku, aby ověřilo, 
zda je totožný s referenčním přípravkem 
povoleným v členském státě; a 
b) ověření, zda je příslušný přípravek 
v daném členském státě povolen 
povolovacím postupem podle směrnice 
91/414/EHS nebo tohoto nařízení.
6. Souběžně dovážené přípravky se nesmějí 
přebalovat.
7. Potvrzení o úplné shodě vyprší 
s vypršením povolení referenčního 
přípravku, případně s vypršením povolení 
dováženého přípravku v členském státě, 
z něhož se vyváží. Pokud povolení není 
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zrušeno z důvodu ochrany zdraví nebo 
životního prostředí, je dovozce oprávněn 
dovážený přípravek během jednoho roku od 
okamžiku zrušení povolení odprodat.

Or. es

Odůvodnění

Je nutné usilovat o to, aby byly na úrovni Společenství zavedeny jasné a přísné předpisy o 
regulaci souběžného obchodu s cílem dosáhnout vysoké úrovně jednotnosti, bezpečnosti a 
kontroly. Pro zaručení shody dováženého přípravku s referenčním přípravkem nesmí být 
povoleno přebalování přípravku. Na druhé straně je věcí příslušného orgánu členského státu 
určení, který má provést celé správní řízení, aby se ujistil o tom, zda se jedná o totožný 
přípravek a zda již byl předtím povolen v členském státě vývozu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Paul Rübig

Pozměňovací návrh 51
Článek 49a (nový)

Článek 49a
Souběžné dovozy

1. Dovozce přípravku na ochranu rostlin 
požádá příslušný orgán členského státu, 
který je určen k dovozu přípravku na 
ochranu rostlin, o osvědčení o úplné shodě. 
Tato žádost musí být podána před prvním 
dovozem přípravku na ochranu rostlin 
nebo před jeho prvním uvedením na trhu.
2. Příslušný orgán členského státu musí do 
45 dnů rozhodnout, zda byly splněny 
předpoklady tohoto článku. Pokud jsou 
předpoklady splněny, vystaví orgán dovozci 
pro tento přípravek osvědčení o úplné 
shodě.
3. Žadatel je od povinnosti předložit 
informace, protokoly o zkouškách a o 
studiích, které jsou nutné pro povolení 
přípravku na ochranu rostlin, pouze 
v případě, že doloží:
a) že je dovezený přípravek totožný 
s povoleným přípravkem na ochranu rostlin 
v dovážejícím členském státě (referenční 
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přípravek na ochranu rostlin) a
b) že povolení tohoto přípravku ve 
vyvážejícím členském státě bylo uděleno 
v povolovacím řízení, které odpovídá řízení 
podle směrnice 91/414/EHS nebo tohoto 
nařízení; a 
c) že přebalení nemá nepříznivý vliv ani na 
původní vlastnosti přípravku, ani na 
respekt ochranné známky a jeho majitele.
4. Osvědčení o úplné shodě pozbývá 
platnosti ukončením/uplynutím platnosti
referenčního přípravku nebo 
ukončením/uplynutím povolení dováženého 
přípravku ve vyvážejícím členském státě. 
Pokud není povolení zrušeno z důvodu 
ochrany zdraví nebo životního prostředí, je 
dovozce oprávněn dovážený přípravek 
odprodat. Lhůta pro odprodej začíná 
okamžikem zrušení a končí uplynutím 
jednoho roku.
5. Členské státy nesmějí vystavit žádná 
osvědčení o úplné shodě pro přípravky na 
ochranu rostlin, které obsahují látky, jež 
mohou být nahrazeny.

Or. de

Odůvodnění

Souběžný obchod umožňuje zjednodušené uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, které 
je spojeno s malým počtem kontrol. Z toho vyplývá, že právě souběžný obchod se využívá 
k tomu, aby byly na trh uváděny nelegální přípravky (nevyzkoušené a/nebo zfalšované). Je 
tudíž nutná odpovídající úprava souběžného obchodu pomocí jasných, závazných předpisů. 
Tím se v oblasti přípravků na ochranu rostlin zvyšuje nejen stupeň celoevropské harmonizace, 
nýbrž i bezpečnost a kontrola.

Pozměňovací návrh, který předkládá Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 52
Čl. 52 odst. 2

Správné použití zahrnuje dodržení podmínek 
stanovených podle článku 30 a uvedených 
na etiketě a uplatnění zásad správné 
rostlinolékařské praxe, a případně zásad 

Správné použití zahrnuje minimálně:
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integrované ochrany proti škůdcům a 
správné praxe v oblasti životního prostředí. 

i) dodržení požadavků a podmínek 
stanovených podle článku 30 a uvedených 
na etiketě v souladu s ustanoveními o 
označování podle článků 61 až 63 a podle 
směrnice 1999/45/ES;
ii) uplatnění zásad integrované ochrany 
proti škůdcům včetně správné 
rostlinolékařské praxe a správné praxe 
v oblasti životního prostředí, přičemž je 
použití přípravků na ochranu rostlin třeba 
omezit na nutnou minimální míru;
iii) soulad s nařízením (ES) č. 396/2005;
iv) soulad s požadavky směrnice o ochraně 
pracovníků na pracovišti.

Or. en

Odůvodnění

Vymezení pojmu řádného použití by mělo obsahovat minimální požadavky. Navíc by mělo 
odkazovat na nutnost brát ohled na specifické právní předpisy Společenství.

Pozměňovací návrh, který předkládá Werner Langen

Pozměňovací návrh 53
Čl. 56 odst. 1

1. Protokoly o zkouškách a studiích požívají 
ochrany údajů za podmínek stanových 
v tomto článku.

1. Protokoly o zkouškách a studiích požívají 
ochrany údajů za podmínek stanových 
v tomto článku.

Ochrana se vztahuje na protokoly o 
zkouškách a studiích, které žadatel 
předkládá členskému státu pro účely 
povolení podle tohoto nařízení (dále jen 
„první žadatel“), pokud jsou tyto protokoly o 
zkouškách a studiích:

Ochrana se vztahuje na protokoly o 
zkouškách a studiích, které žadatel 
předkládá členskému státu pro účely 
povolení podle tohoto nařízení (dále jen 
„první žadatel“), pokud jsou tyto protokoly o 
zkouškách a studiích: 

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

nezbytné pro povolení v rámci stávajících 
podmínek či změnu povolení s cílem 
umožnit použití na jiné plodině.

b) ověřeny jako splňující zásady správné 
laboratorní praxe a správné pokusné praxe 
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v souladu s požadavky na údaje o přípravku 
na ochranu rostlin podle čl. 8 odst. 1 
písm. c).
Pokud je protokol chráněn, nesmí jej členský 
stát, který jej obdržel, použít ve prospěch 
jiných žadatelů o přípravky na ochranu 
rostlin, kromě případů podle odstavce 2, 
článku 59 nebo článku 77.

Pokud je protokol chráněn, nesmí členský 
stát, který jej obdržel, nebo jiný členský stát 
protokol ani jeho shrnutí použít 
ve prospěch jiných žadatelů o přípravky na 
ochranu rostlin, kromě případů podle 
odstavce 2, článku 59 nebo článku 77.

Období ochrany údajů je deset let počínaje 
datem prvního povolení v daném členském 
státě kromě případů podle odstavce 2, 
článku 59 nebo článku 77. V případě 
přípravků na ochranu rostlin, na které se 
vztahuje článek 46, se toto období prodlouží 
na 12 let.

Období ochrany údajů je deset let počínaje 
datem prvního povolení v daném členském 
státě kromě případů podle odstavce 2, 
článku 59 nebo článku 77. V případě 
přípravků na ochranu rostlin, na které se 
vztahuje článek 46, se toto období prodlouží 
na 12 let.

Studie není chráněna, pokud byla nezbytná 
pouze pro obnovení či přezkoumání 
povolení.

Studie je chráněna po dobu pěti let 
v návaznosti na lhůtu uvedenou ve čtvrtém 
pododstavci, pokud byla nezbytná pouze pro 
obnovení či přezkoumání povolení.

Or. de

Odůvodnění

Přípravky na ochranu rostlin musí být každých sedm až deset let nově posouzeny a povoleny, 
k tomu jsou vyžadovany nové soubory údajů. Aby tyto nové požadavky ohledně údajů mohly 
být splněny, musí majitelé povolení vynaložit vysoké investice. U přípravků na ochranu rostlin 
s méně významným použitím může obnovené povolení a s tím spojené investiční náklady vést 
k tomu, že pokud nebude zajištěna dostatečná ochrana požadovaných údajů, nebudou tyto 
přípravky již nabízeny.

Pozměňovací návrh, který předkládá Pilar Ayuso

Pozměňovací návrh 54
Čl. 56 odst. 1 pododstavec 5

Studie není chráněna, pokud byla nezbytná 
pouze pro obnovení či přezkoumání 
povolení.

Studie, která je předložena pro 
přezkoumání nebo obnovu povolení, není 
chráněna, ledaže je nutná na základě 
požadavků, které vyplývají ze změny 
právních předpisů.

Or. es
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Odůvodnění

Návrh Komise představuje významný pokrok oproti stávající situaci, pokud jde o zaručení 
životaschopnosti malých a středních evropských podniků. Tento pozměňovací návrh má obsah 
návrhu Komise ještě vyjasnit.

Pozměňovací návrh, který předkládá Pilar Ayuso

Pozměňovací návrh 55
Čl. 56 odst. 2 písm. ba) (nové)

ba) v případě vzniku monopolu.

Or. es

Odůvodnění

Nové nařízení by mělo pamatovat na zvláštní ustanovení, s jejichž pomocí by se předcházelo 
vzniku monopolu na trhu s přípravky na ochranu rostlin.

Pozměňovací návrh, který předkládá Werner Langen

Pozměňovací návrh 56
Čl. 56 odst. 3

3. Ochrana údajů podle odstavce 1 se udělí 
pouze tehdy, požádal-li první žadatel 
o ochranu údajů současně s předložením 
dokumentace a poskytl příslušnému 
členskému státu o každém protokolu o 
zkoušce nebo studii tyto informace:

3. Ochrana údajů podle odstavce 1 se udělí 
pouze tehdy, požádal-li první žadatel 
o ochranu údajů současně s předložením 
dokumentace nebo doplňujících informací a 
poskytl příslušnému členskému státu 
o každém protokolu o zkoušce nebo studii 
tyto informace:

a) odůvodnění, proč jsou předložené 
protokoly o zkouškách nebo studiích 
nezbytné k prvním povolení nebo změně 
povolení přípravku na ochranu rostlin; 

a) odůvodnění, proč jsou předložené 
protokoly o zkouškách nebo studiích 
nezbytné k prvním povolení nebo změně 
nebo obnově či přezkoumání povolení 
přípravku na ochranu rostlin;

b) potvrzení, že neuplynulo období ochrany 
údajů udělené protokolu o zkoušce či studii.

b) potvrzení, že neuplynulo období ochrany 
údajů udělené protokolu o zkoušce či studii.

Or. de
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Odůvodnění

Mírná ochrana údajů v trvání pěti let pro studie, které jsou nutné pro obnovu povolení po 
deseti letech.

Pozměňovací návrh, který předkládá Pilar Ayuso

Pozměňovací návrh 57
Čl. 56 odst. 3 písm. a)

a) odůvodnění, proč jsou předložené 
protokoly o zkouškách nebo studiích 
nezbytné k prvním povolení nebo změně 
povolení přípravku na ochranu rostlin;

a) odůvodnění, proč jsou předložené 
protokoly o zkouškách nebo studiích 
nezbytné k prvním povolení nebo změně 
povolení přípravku na ochranu rostlin, nebo 
zda jsou nutné v důsledku změn právních 
předpisů;

Or. es

Odůvodnění

Návrh Komise představuje významný pokrok oproti stávající situaci, pokud jde o zaručení 
životaschopnosti malých a středních evropských podniků. Tento pozměňovací návrh má obsah 
návrhu Komise ještě vyjasnit.

Pozměňovací návrh, který předkládá Werner Langen

Pozměňovací návrh 58
Čl. 56 odst. 3a (nový)

3a. V rámci každé zóny vymezené v příloze 
I chrání členské státy, které přípravky na 
ochranu rostlin povolují podle čl. 35 odst. 2 
nebo vzájemným uznáváním podle článku 
40, v souladu s odstavci 1, 2 a 3 tohoto 
článku údaje, které jsou nutné pro povolení 
ve zkoušejícím členském státě. Ochrana 
údajů platí od okamžiku povolení 
v příslušném členském státě.

Or. de

Odůvodnění

Ve všech členských státech se údaje mají chránit pomocí systému povolování rozděleným na 
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zóny.

Pozměňovací návrh, který předkládá Pilar Ayuso

Pozměňovací návrh 59
Čl. 56 odst. 3a (nový)

3a. Zastává-li členský stát stanovisko, že 
může vzniknout monopol, když budoucí 
žadatel a držitel nebo držitelé povolení 
přípravku na ochranu rostlin obsahujícího
stejnou účinnou látku, safener či synergent 
nemohou dosáhnout dohody o sdílení 
protokolů o zkouškách či studiích na 
obratlovcích, informuje o tom budoucí 
žadatel příslušný orgán členského státu. 
Obě strany se nicméně dohodnou na tom, 
které soudy mají jurisdikci pro účely 
druhého odstavce.

Or. es

Odůvodnění

Nové nařízení by mělo pamatovat na zvláštní ustanovení, s jejichž pomocí by se předcházelo 
vzniku monopolu na trhu s přípravky na ochranu rostlin.

Pozměňovací návrh, který předkládá Werner Langen

Pozměňovací návrh 60
Čl. 56 odst. 3b (nový)

3b. Ochranná lhůta uvedená v odstavci 1 se 
v případě povolení pro méně významná 
použití prodlužuje takto:
a) o jeden rok, když první žadatel oznámí tři 
méně významná použití do sedmi let po 
prvním povolení; nebo 
b) o tři roky, když první žadatel oznámí šest 
méně významných použití do sedmi let po 
prvním povolení; nebo
c) o pět let, když první žadatel oznámí 
minimálně devět méně významných použití 
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do sedmi let po prvním povolení.
Ochrana údajů podle odstavce 1 platí i pro 
třetí osoby, které protokoly o zkouškách a 
studiích předkládají za účelem povolení pro 
méně významná použití.

Or. de

Odůvodnění

Pro oblasti použití přípravků na ochranu rostlin méně významného rozsahu, případně malého 
významu pro celé hospodářství, pro které neexistují žádné dostatečné postupy potírání nebo 
pro které povolené přípravky na ochranu rostlin nezaručují žádné dostatečné řešení 
problémů, musejí být pro žadatele vytvořeny finanční podněty, aby se angažovali v těchto 
indikátorech nedostatků. Zejména v ekologickém zemědělství, jakož i při pěstování ovoce se 
vyskytují indikátory nedostatků, které musí být odstraněny, aby byla zajištěna existence těchto 
uživatelů.

Pozměňovací návrh, který předkládá Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozměňovací návrh 61
Čl. 62 odst. 1 pododstavec 1

1. Označování přípravků na ochranu rostlin 
splňuje požadavky stanovené v nařízení 
přijatém postupem podle čl. 76 odst. 2.

1. Členské státy stanoví ustanovení pro 
obsah pokynů k použití přípravků na 
ochranu rostlin uvedených na etiketě a při 
tom zajistí, aby splňovala požadavky 
stanovené v nařízení přijatém postupem 
podle čl. 76 odst. 2.

Or. pl

Pozměňovací návrh, který předkládá Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 62
Čl. 65 odst. 1

Členské státy provádějí úřední kontroly, aby 
vymáhaly dodržování tohoto nařízení.  Do 
šesti měsíců po konci roku, k němuž se 
kontroly vztahují, dokončí a předají Komisi
zprávu o rozsahu a výsledcích těchto 
kontrol.

Členské státy provádějí úřední kontroly, aby 
vymáhaly dodržování tohoto nařízení. Tyto 
kontroly zahrnují kontroly v zemědělských 
provozech s cílem prověřit dodržování 
omezení při používání. Do šesti měsíců po
konci roku, k němuž se kontroly vztahují, 
členské státy dokončí a předají Komisi 
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zprávu o rozsahu a výsledcích těchto 
kontrol.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozměňovací návrh 63
Článek 74

Komise může postupem podle čl. 76 odst. 2 
přijmout či změnit technické nebo jiné 
pokyny pro provádění tohoto nařízení. 

Komise, členský stát nebo členský stát 
některé zóny může postupem podle čl. 76 
odst. 2 přijmout či změnit technické nebo 
jiné pokyny pro provádění tohoto nařízení. 

Komise může požádat úřad, aby takovéto 
pokyny vypracoval nebo se podílel na jejich 
přípravě.

Komise může požádat úřad, aby takovéto 
pokyny vypracoval nebo se podílel na jejich 
přípravě.

Or. pl

Pozměňovací návrh, který předkládá Werner Langen

Pozměňovací návrh 64
Příloha II bod 3.6

3.6. Dopad na lidské zdraví 3.6. Dopad na lidské zdraví

3.6.1. Je-li to vhodné, určí se přijatelný 
denní příjem, přijatelná úroveň expozice 
uživatelů a akutní referenční dávka. Při 
stanovení těchto hodnot je zajištěn 
dostatečný bezpečnostní limit, který 
zohledňuje druh a vážnost účinků a 
zranitelnost specifických skupin populace. 

3.6.1. Je-li to vhodné, určí se přijatelný 
denní příjem, přijatelná úroveň expozice 
uživatelů a akutní referenční dávka. Při 
stanovení těchto hodnot je zajištěn 
dostatečný bezpečnostní limit, který 
zohledňuje druh a vážnost účinků a 
zranitelnost specifických skupin populace. 

3.6.2. Účinná látka se schválí pouze tehdy, 
pokud na základě posouzení genotoxicity 
vyššího stupně provedeného v souladu 
s požadavky na údaje o účinné látce a 
přípravku na ochranu rostlin a jinými 
dostupnými údaji a informacemi není podle 
ustanovení směrnice 67/548/EHS 
klasifikována jako mutagen kategorie 1 či 
2, je-li expozice lidí této účinné látce 
v přípravku na ochranu rostlin za 

3.6.2. Účinná látka se schválí pouze tehdy, 
pokud ověření podle jednotných zásad 
ukáže, že uživatelé, pracovní síly, 
kolemjdoucí a spotřebitelé jsou při 
minimálně reprezentativním použití 
minimálně jednoho přípravku na ochranu 
rostlin za doporučených podmínek použití 
dostatečně chráněni.
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realistických navrhovaných podmínek 
používání zanedbatelná.

3.6.3. Účinná látka se schválí pouze tehdy, 
pokud na základě posouzení karcinogenity 
provedeného v souladu s požadavky na 
údaje o účinné látce a přípravku na 
ochranu rostlin a jinými dostupnými údaji 
a informacemi není či nemusí být podle 
ustanovení směrnice 67/548/EHS 
klasifikována jako karcinogen kategorie 1 
či 2, je-li expozice lidí této účinné látce 
v přípravku na ochranu rostlin za 
realistických navrhovaných podmínek 
používání zanedbatelná. 
3.6.4. Účinná látka se schválí pouze tehdy, 
pokud na základě posouzení reprodukční 
toxicity provedeného v souladu s požadavky 
na údaje o účinné látce a přípravku na 
ochranu rostlin a jinými dostupnými údaji 
a informacemi není či nemusí být podle 
ustanovení směrnice 67/548/EHS 
klasifikována jako toxická pro reprodukci 
kategorie 1 či 2, je-li expozice lidí této 
účinné látce v přípravku na ochranu rostlin 
za realistických navrhovaných podmínek 
používání zanedbatelná. 
3.6.5. Účinná látka se schválí pouze tehdy, 
pokud na základě posouzení v souladu se 
zkušebními pokyny Společenství nebo 
mezinárodně uznávanými zkušebními 
pokyny není považována za látku 
s vlastnostmi, které potenciálně narušují 
činnost žláz s vnitřní sekrecí a mohly by být 
pro člověka toxikologicky významné, je-li 
expozice lidí této účinné látce v přípravku 
na ochranu rostlin za realistických 
navrhovaných podmínek používání 
zanedbatelná.

Or. de

Odůvodnění

Podle článku 4 musejí členské státy vypracovat národní akční plány pro zmírnění rizik a 
závislostí pesticidů. K tomu patří i opatření a časové plány pro zmírnění rizika, to by mělo být 
zachyceno v tomto odstavci. Posuzování účinných látek přípravků na ochranu rostlin pouze 
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podle jejich vlastností a součástí bez zohlednění skutečného použití a expozice nepřipouští 
žádný kompletní úsudek o jejich rizicích.

Pozměňovací návrh, který předkládá Werner Langen

Pozměňovací návrh 65
Příloha II bod 3.7.2

3.7.2. Účinná látka se schválí pouze tehdy, 
pokud není považována za perzistentní 
bioakumulační a toxickou (PBT) látku.

vypouští se

Látkou PBT je látka splňující všechna tři 
kritéria stanovená v níže uvedených 
oddílech.
3.7.2.1. Perzistence
Účinná látka splňuje kritérium perzistence, 
pokud:
– je poločas rozpadu v mořské vodě delší 
než 60 dnů; nebo
– je poločas rozpadu ve sladké vodě nebo ve 
vodě v ústí řek delší než 40 dnů; nebo
– je poločas rozpadu v mořské usazenině 
delší než 180 dnů; nebo
– je poločas rozpadu v usazenině ve sladké 
vodě nebo ve vodě v ústí řek delší než 120 
dnů; nebo
– je poločas rozpadu v půdě vyšší než 120 
dnů.
Posouzení perzistence v životním prostředí 
vychází z dostupných údajů o poločasu 
rozpadu shromážděných za vhodných 
podmínek popsaných žadatelem.
3.7.2.2. Bioakumulace
Účinná látka splňuje kritérium 
bioakumulace, pokud je faktor 
biokoncentrace vyšší než 2 000. 
Posouzení bioakumulace vychází z údajů o 
měření biokoncentrace u vodních druhů.
Lze použít o vodních druzích žijících ve 
sladké i v slané vodě. 
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3.7.2.3. Toxicita
Účinná látka splňuje kritérium toxicity, 
pokud: 
– je dlouhodobá koncentrace bez 
pozorovaného účinku u mořských i 
sladkovodních organismů menší než 0,01 
mg/l; nebo
– látka je klasifikována jako karcinogenní 
(kategorie 1 nebo 2), mutagenní (kategorie 
1 nebo 2) nebo toxická pro reprodukci 
(kategorie 1, 2 nebo 3); nebo
– existují důkazy o chronické toxicitě, jak 
jsou určeny klasifikacemi: T, R48 nebo Xn, 
R48 podle směrnice 67/548/EHS.

Or. de

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k příloze II bodu 3.6.2.

Pozměňovací návrh, který předkládá Werner Langen

Pozměňovací návrh 66
Příloha II bod 3.7.3

3.7.3. Nemá se za to, že účinná látka 
splňuje odstavec 4, pokud je příliš 
perzistentní a příliš bioakumulující.

vypouští se

Látkou příliš perzistentní a příliš 
kumulující je látka splňující obě kritéria 
stanovená v níže uvedených oddílech.
3.7.3.1. Perzistence
Účinná látka splňuje kritérium přílišné
perzistence, pokud:
– je poločas rozpadu ve slané či sladké vodě 
nebo ve vodě v ústí řek delší než 60 dnů; 
nebo
– je poločas rozpadu v usazenině ve slané či 
sladké vodě nebo ve vodě v ústí řek delší 
než 180 dnů; nebo
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– je poločas rozpadu v půdě vyšší než 180 
dnů.
3.7.3.2. Bioakumulace
Účinná látka splňuje kritérium přílišné 
bioakumulace, pokud je faktor 
biokoncentrace vyšší než 5 000.

Or. de

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k příloze II bodu 3.6.2.

Pozměňovací návrh, který předkládá Werner Langen

Pozměňovací návrh 67
Příloha II bod 3.8.2

3.8.2. Má se za to, že účinná látka splňuje 
článek 4 pouze tehdy, pokud na základě 
posouzení v souladu se zkušebními pokyny 
Společenství nebo mezinárodně 
uznávanými zkušebními pokyny není 
považována za látku s vlastnostmi, které 
potenciálně narušují činnost žláz s vnitřní 
sekrecí a mohly by být toxikologicky 
významné pro necílové organismy, je-li 
expozice necílových organismů této účinné 
látce v přípravku na ochranu rostlin za 
realistických navrhovaných podmínek 
používání zanedbatelná.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Neexistují žádné vědecké důvody pro to, aby se s působením směřujícím k narušení činnosti 
žláz s vnitřní sekrecí nakládalo jinak než s jiným toxikologickým působením. Toxikologické 
působení, které se projevuje narušením činnosti žláz s vnitřní sekrecí, je již upraveno 
maximálními hodnotami expozice, které jsou pokládány za hodnoty nezávadné pro člověka i 
životní prostředí. Narušení činnosti žláz s vnitřní sekrecí by nemělo být žádným 
nediferencovaným kritériem pro vyloučení účinných látek.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Andres Tarand

Pozměňovací návrh 68
Příloha II bod 3.9 podbod 1a (nový)

Účinná látka není povolena, pokud se podle 
práva Společenství nebo podle mezinárodní 
smlouvy, kterou Evropská unie ratifikovala, 
jedná o prioritní nebezpečnou látku.
Povolení již povolených účinných látek se 
do jednoho roku po přijetí příslušných 
právních předpisů nebo po ratifikaci 
příslušné smlouvy přezkoumá.

Or. en

Odůvodnění

V návrhu dceřiné směrnice k rámcové směrnici o vodě (KOM(2006) 397, 2006/0129 (COD)) 
je řeč o přezkoumání směrnice 91/414, pokud jde o opatření pro omezení znečištění vody 
pesticidy. Touto změnou se má zajistit, aby nebyly povoleny účinné látky, které způsobují 
problémy v souvislosti s vodohospodářstvím.

Pozměňovací návrh, který předkládá Werner Langen

Pozměňovací návrh 69
Příloha II bod 4

4. Kritéria pro schválení látky, kterou lze 
použít jako náhradu

4. Kritéria pro schválení látky, kterou lze 
použít jako náhradu

Účinná látka se schválí jako látka, kterou lze 
použít jako náhradu podle článku 24, pokud:

Účinná látka se schválí jako látka, kterou lze 
použít jako náhradu podle článku 24, pokud:

– její přijatelný denní příjem, přijatelná 
úroveň expozice uživatelů a akutní 
referenční dávka jsou nižší než u většiny 
schválených účinných látek;

– na základě posouzení genotoxicity vyššího 
stupně provedeného v souladu s požadavky 
na údaje o účinné látce a přípravku na 
ochranu rostlin a jinými dostupnými údaji 
a informacemi není podle ustanovení 
směrnice 67/548/EHS klasifikována jako 
mutagen kategorie 1 či 2, je-li expozice lidí 
této účinné látce v přípravku na ochranu 
rostlin za realistických navrhovaných 
podmínek používání zanedbatelná; nebo

– splňuje dvě kritéria, která se zvažují u 
látky PTB;

– na základě posouzení karcinogenity
provedeného v souladu s požadavky na 
údaje o účinné látce a přípravku na
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ochranu rostlin a jinými dostupnými údaji 
a informacemi není podle ustanovení 
směrnice 67/548/EHS klasifikována jako 
karcinogenní kategorie 1 či 2, je-li expozice 
lidí této účinné látce v přípravku na 
ochranu rostlin za realistických 
navrhovaných podmínek používání 
zanedbatelná; nebo

– existují důvody k obavám v souvislosti 
s povahou kritických účinků, které 
v kombinaci se způsoby použití/expozice 
vedou k situacím, jež by mohly být důvodem 
k obavám, a to i za uplatnění velice 
přísných opatření ke zmírnění rizik (např. 
rozsáhlé osobní ochranné vybavení nebo 
široké nárazníkové zóny);

– na základě posouzení reprodukční 
toxicity provedeného v souladu s požadavky 
na údaje o účinné látce a přípravku na 
ochranu rostlin a jinými dostupnými údaji 
a informacemi není podle ustanovení 
směrnice 67/548/EHS klasifikována jako 
toxická pro reprodukci kategorie 1 či 2, je-li 
expozice lidí této účinné látce v přípravku 
na ochranu rostlin za realistických 
navrhovaných podmínek používání 
zanedbatelná; nebo

– obsahuje velký podíl neaktivních izomerů. – není klasifikována jako persistentní, 
bioakumulační a toxická (PBT) látka.
Látkou PBT je látka splňující všechna tři 
kritéria stanovená v níže uvedených 
oddílech.
a) Perzistence
Účinná látka splňuje kritérium perzistence, 
pokud:
– je poločas rozpadu v mořské vodě delší 
než 60 dnů; nebo
– je poločas rozpadu ve sladké vodě nebo ve 
vodě v ústí řek delší než 40 dnů; nebo
– je poločas rozpadu v mořské usazenině 
delší než 180 dnů; nebo
– je poločas rozpadu v usazenině ve sladké 
vodě nebo ve vodě v ústí řek delší než 120 
dnů; nebo
– je poločas rozpadu v půdě vyšší než 120 
dnů.
Posouzení perzistence v životním prostředí 
vychází z dostupných údajů o poločasu 
rozpadu shromážděných za vhodných 
podmínek popsaných žadatelem.
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b) Bioakumulace
Účinná látka splňuje kritérium 
bioakumulace, pokud je faktor 
biokoncentrace vyšší než 2 000.
Posouzení bioakumulace vychází z údajů o 
měření biokoncentrace u vodních druhů. 
Lze použít o vodních druzích žijících ve 
sladké i v slané vodě.
c) Toxicita
Účinná látka splňuje kritérium toxicity, 
pokud:
– je dlouhodobá koncentrace bez 
pozorovaného účinku u mořských i 
sladkovodních organismů vyšší než 0,01 
mg/l; nebo
– látka je klasifikována jako karcinogenní 
(kategorie 1 nebo 2), mutagenní (kategorie 
1 nebo 2) nebo toxická pro reprodukci 
(kategorie 1, 2 nebo 3); nebo
– existují důkazy o chronické toxicitě, jak 
jsou určeny klasifikacemi: T, R48 nebo Xn, 
R48 podle směrnice 67/548/EHS; nebo
– jedná se o látku příliš perzistentní a příliš
bioakumulující.
Látkou příliš perzistentní a příliš 
kumulující je látka splňující obě kritéria 
stanovená v níže uvedených oddílech.
a) Perzistence
Účinná látka splňuje kritérium přílišné 
perzistence, pokud:
– je poločas rozpadu ve slané či sladké vodě 
nebo ve vodě v ústí řek delší než 60 dnů; 
nebo
– je poločas rozpadu v usazenině ve slané či 
sladké vodě nebo ve vodě v ústí řek delší 
než 180 dnů; nebo
– je poločas rozpadu v půdě vyšší než 180 
dnů.
b) Bioakumulace
Účinná látka splňuje kritérium přílišné 
bioakumulace, pokud je faktor 
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biokoncentrace vyšší než 5 000.

Or. de

Odůvodnění

Převzato z bodů 3.6 a 3.7 přílohy II.


