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Uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Rebecca Harms

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 1

Predmet úpravy Predmet a cieľ úpravy
Toto nariadenie stanovuje pravidlá 
povoľovania prípravkov na ochranu rastlín v 
obchodnej forme a ich uvádzania na trh, 
používania a kontroly v Spoločenstve.

1. Toto nariadenie stanovuje pravidlá 
povoľovania prípravkov na ochranu rastlín v 
obchodnej forme a ich uvádzania na trh, 
používania a kontroly v Spoločenstve.

Toto nariadenie stanovuje tak pravidlá 
schvaľovania účinných látok, safenerov a 
synergentov, ktoré prípravky na ochranu 
rastlín obsahujú alebo z ktorých sa skladajú, 
ako aj pravidlá pre pomocné látky a 
vedľajšie zložky.

2. Toto nariadenie stanovuje tak pravidlá 
schvaľovania účinných látok, safenerov a 
synergentov, ktoré prípravky na ochranu 
rastlín obsahujú alebo z ktorých sa skladajú, 
ako aj pravidlá pre pomocné látky a 
vedľajšie zložky.

3. Cieľom tohto nariadenia je zabezpečiť 
vysoký stupeň ochrany zdravia ľudí a 
zvierat a životného prostredia.
4. Toto nariadenie vychádza zo zásady 
predbežnej opatrnosti a má zabezpečiť, aby 
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látky schválené podľa neho a prípravky 
uvedené na trh neovplyvňovali nepriaznivo 
ľudské zdravie alebo životné prostredie.

Or. en

Odôvodnenie

V predloženom návrhu je cieľ nariadenia uvedený len v odôvodneniach. Cieľ by sa mal určiť 
v prvých článkoch.
Zásada predbežnej opatrnosti sa uvádza len v odôvodnení 8 a článku 13 ods. 2. Je vhodnejšie 
uviesť ju v prvých článkoch nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 1

Toto nariadenie stanovuje pravidlá 
povoľovania prípravkov na ochranu rastlín v 
obchodnej forme a ich uvádzania na trh, 
používania a kontroly v Spoločenstve.

Toto nariadenie stanovuje pravidlá 
povoľovania prípravkov na ochranu rastlín v 
obchodnej forme alebo prípravkov na 
ochranu rastlín, ktoré si vyrobil používateľ,
a ich uvádzania na trh, používania a kontroly 
v Spoločenstve.

Toto nariadenie stanovuje tak pravidlá 
schvaľovania účinných látok, safenerov a 
synergentov, ktoré prípravky na ochranu 
rastlín obsahujú alebo z ktorých sa skladajú, 
ako aj pravidlá pre pomocné látky a 
vedľajšie zložky.

Toto nariadenie stanovuje tak pravidlá 
schvaľovania účinných látok, safenerov a 
synergentov, ktoré prípravky na ochranu 
rastlín obsahujú alebo z ktorých sa skladajú, 
ako aj pravidlá pre prísady, pomocné látky a 
vedľajšie zložky.

Or. pl

Odôvodnenie

Pokiaľ ide o ostatné chemické látky, ktoré sa pridávajú do prípravkov na ochranu rastlín (tzv. 
prísady), v nariadení sa nachádza len zoznam látok, ktoré tieto prípravky nesmú obsahovať.
Musí sa brať do úvahy, že tieto látky môžu byť dôležitou súčasťou prípravkov na ochranu 
rastlín a že ich obsah môže byť vyšší ako obsah už vyhodnotených safenerov a synergentov.
Preto musia na ich uvádzanie na trh platiť rovnaké pravidlá schvaľovania ako pre ostatné 
zložky.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Werner Langen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 3 bod 20a (nový)

20a) „správna experimentálna prax“
Prax v súlade so smernicou 2004/10/ES.

Or. de

Odôvodnenie

Definícia pojmu použitého v kapitole V.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Werner Langen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 3 bod 21a) (nový)

21a) „správna poľnohospodárska prax“
Neškodné spôsoby používania prípravkov 
na ochranu rastlín povolené v jednotlivých 
členských štátoch, a to v rámci faktických 
podmienok, ktorým musí účinná ochrana 
proti rastlinným škodcom zodpovedať. Táto 
prax zahŕňa používanie prípravkov na 
ochranu rastlín na určitej úrovni až po 
najvyššiu povolenú úroveň, pričom treba 
prípravky na ochranu rastlín používať tak, 
aby bolo množstvo rezíduí čo najmenšie.
Povolené neškodné používanie sa určuje na 
úrovni jednotlivých členských štátoch 
a obsahuje vnútroštátne zaregistrované 
alebo doporučené spôsoby používania, 
v rámci ktorých sú zohľadnené aspekty 
ochrany verejného zdravia, zdravia na 
pracovisku a životného prostredia.
Faktické podmienky sa vzťahujú na všetky 
štádiá výroby, skladovanie a distribúciu 
potravín a krmiva.

Or. de
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Odôvodnenie

Nariadenie by malo prebrať definíciu „správnej poľnohospodárskej praxe“ stanovenú 
Organizáciou OSN pre výživu a poľnohospodárstvo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Werner Langen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 3 bod 21b (nový)

21b) „vedľajšie použitia“
Používanie prípravku na ochranu rastlín 
na plodinu, ktorá sa nepestuje vo veľkom 
rozsahu v členskom štáte, alebo na plodinu 
pestovanú vo veľkom rozsahu s cieľom 
uspokojiť obmedzenú alebo sporadickú a 
výnimočnú potrebu, alebo na osivo.

Or. de

Odôvodnenie

Definícia pojmu „vedľajšie použitia“ použitého v článku 49.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Rebecca Harms

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 4 odsek 1

1. Účinná látka sa schvaľuje v súlade s 
prílohou II, ak vzhľadom na súčasné 
vedecké a technické poznatky možno 
očakávať, že pri zohľadnení kritérií 
schválenia stanovených v bodoch 2 a 3 
uvedenej prílohy bude prípravok na ochranu 
rastlín, ktorý účinnú látku obsahuje, spĺňať 
podmienky stanovené v odsekoch 2 a 3.

1. Účinná látka sa schvaľuje v súlade s 
prílohou II, ak vzhľadom na súčasné 
vedecké a technické poznatky možno 
dokázať, že pri zohľadnení kritérií 
schválenia stanovených v bodoch 2 a 3 
uvedenej prílohy bude prípravok na ochranu 
rastlín, ktorý účinnú látku obsahuje, spĺňať 
podmienky stanovené v odsekoch 2 a 3.
Tieto podmienky sa musia uplatňovať ako 
kritériá nepripustenia.

Or. en

Odôvodnenie

Všetky látky, ktoré majú karcinogénne, mutagénne, reprodukčno-toxické, endokrinologicky 
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rušivé, senzibilizačné vlastnosti, alebo sa to o nich predpokladá, a látky, ktoré sú perzistentné, 
bioakumulatívne, toxické, alebo existuje iný dôvod na obavu, by nemali byť schválené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Rebecca Harms

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 4 odsek 2 písmeno a)

a) nemajú žiadny škodlivý účinok na zdravie 
ľudí vrátane zraniteľných skupín alebo na 
zdravie zvierat, pri zohľadnení známych 
kumulatívnych a synergických účinkov, ak 
sú metódy na hodnotenie takýchto účinkov 
dostupné, alebo na spodné vody;

a) nemajú žiadny škodlivý účinok na zdravie 
ľudí venujúc osobitnú pozornosť
zraniteľným skupinám, napr. tehotným 
ženám, embryám a deťom, alebo zdraviu 
zvierat, pri zohľadnení známych 
kumulatívnych a synergických účinkov, ak 
sú metódy na hodnotenie takýchto účinkov 
dostupné, alebo na spodné vody;

Or. en

Odôvodnenie

Látky by nemali mať v súlade so zásadou predbežnej opatrnosti negatívny účinok na ľudské 
zdravie, najmä zraniteľných skupín ako embryá a deti, ako aj na životné prostredie. Je to v 
súlade s reakciou EP (Uznesenie EP P5_TA(2002)0276) na predchádzajúce oznámenie 
Komisie o revízii smernice 91/414.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 7 odsek 1a (nový)

1a. Žiadosť môžu spoločne posudzovať 
viaceré štáty, ktoré v rámci „systému 
spoluspravodajcov“ plnia funkciu 
spravodajských členských štátov.

Or. pl

Odôvodnenie

Táto úprava je použitá aj na posudzovanie žiadostí podľa smernice 91/414/EHS a má veľký 
vplyv na rozsah a kvalitu hodnotiacej správy o účinnej látke.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Werner Langen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 11 odsek 1

1. Spravodajský členský štát do 12 mesiacov 
od dátumu oznámenia stanoveného v prvom 
pododseku odseku 3 článku 9 pripravuje a 
predkladá úradu správu (ďalej len „návrh 
hodnotiacej správy“), v ktorej zhodnotí, či 
možno očakávať, že účinná látka spĺňa 
požiadavky článku 4.

1. Spravodajský členský štát môže začať 
posudzovať testovacie protokoly a správy zo 
štúdií už po ich predložení žiadateľom, a to 
aj pred dátumom oznámenia podľa prvého 
pododseku článku 9 ods. 3. Spravodajský 
členský štát do 8 mesiacov od dátumu 
oznámenia stanoveného v prvom pododseku
odseku 3 článku 9 pripravuje a predkladá 
úradu správu (ďalej len „návrh hodnotiacej 
správy“), v ktorej zhodnotí, či možno 
očakávať, že účinná látka spĺňa požiadavky 
článku 4.

Ak členský štát potrebuje dodatočné 
informácie, stanovuje žiadateľovi lehotu na
ich predloženie. V tomto prípade sa 
dvanásťmesačná lehota predlžuje o 
dodatočnú lehotu poskytnutú členským 
štátom. Členský štát informuje Komisiu a 
úrad.

Ak členský štát potrebuje dodatočné 
informácie, stanovuje žiadateľovi primeranú 
lehotu na ich predloženie. V tomto prípade 
sa osemmesačná lehota predlžuje o 
dodatočnú lehotu poskytnutú členským 
štátom. Členský štát informuje Komisiu a 
úrad. Pri predkladaní dodatočných 
informácií oznámi žiadateľ zároveň aj 
požiadavky na ochranu údajov podľa 
článku 56.

Členský štát môže konzultovať s úradom. Členský štát môže konzultovať s úradom.

Or. de

Odôvodnenie

Látka by mala byť povolená už vtedy, keď sa zistia prvé neškodné spôsoby použitia. Takýmto 
spôsobom budú mať poľnohospodári inovatívne výrobky skôr k dispozícii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Článok 11 odsek 1 pododsek 2

Ak členský štát potrebuje dodatočné 
informácie, stanovuje žiadateľovi lehotu na 
ich predloženie. V tomto prípade sa 
dvanásťmesačná lehota predlžuje o 
dodatočnú lehotu poskytnutú členským 

Ak členský štát potrebuje dodatočné 
informácie, stanovuje žiadateľovi lehotu na 
ich predloženie. V tomto prípade sa 
dvanásťmesačná lehota predlžuje o 
dodatočnú lehotu poskytnutú členským 
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štátom. Členský štát informuje Komisiu a 
úrad.

štátom. Členský štát informuje Komisiu a 
úrad, ktoré to potom informujú ostatné 
členské štáty.

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Werner Langen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Článok 11 odsek 1a (nový)

1a. Spravodajský členský štát predloží 
Komisii a úradu, okrem toho, správu, 
v ktorej uvedie všetky použitia, ktoré boli 
posudzované a ktoré sú v súlade 
s požiadavkami článku 29 vhodné na 
schválenie.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Werner Langen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Článok 13a (nový)

Článok 13a
Komisia predloží do 3 mesiacov po 
doručení správy uvedenej v článku 11 ods. 
1 návrh obmedzeného povolenia účinnej 
látky, v ktorom uvedie:
– spôsoby používania, ktoré je možné 
povoliť, a
– obdobie, na ktoré je povolenie udelené, 
nesmie byť dlhšie ako 5 rokov.

Or. de

Odôvodnenie

Zrýchleným udeľovaním povolení, ktoré bude nespochybniteľné, sa poľnohospodárom 
sprístupnia skôr nové a inovatívne výrobky.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Rebecca Harms

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Článok 14 odsek 2

2. Obnovenie nie je časovo obmedzené. 2. Obnovenie sa udeľuje maximálne na 
obdobie 10 rokov. Schválenie sa môže 
obnoviť viackrát.

Or. en

Odôvodnenie

Povolenie by nemalo byť po prvom obnovení časovo neobmedzené. Bolo by to v rozpore 
so zásadou predbežnej opatrnosti. Rozhodovať by sa malo vzhľadom na aktuálne vedecké a 
technické poznatky ako ustanovuje článok 4 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Článok 15 odsek 1

1. Žiadosť stanovenú v článku 14 predkladá 
výrobca účinnej látky členskému štátu, s 
kópiou pre ostatné členské štáty, Komisiu a 
úrad najneskôr tri roky pred uplynutím 
platnosti prvého schválenia.

1. Žiadosť stanovenú v článku 14 predkladá 
výrobca účinnej látky príslušnému 
členskému štátu, s kópiou pre ostatné 
členské štáty, Komisiu a úrad najneskôr tri 
roky pred uplynutím platnosti prvého 
schválenia.

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Článok 19

Nariadením prijatým v súlade s postupom 
uvedeným v článku 76 ods. 3 sa stanovujú 
ustanovenia potrebné na implementáciu 
postupu obnovenia a preskúmania vrátane, 
v prípade potreby, implementácie 
pracovného programu stanoveného v článku 
18.

(netýka sa slovenského prekladu)
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Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dorette Corbey

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Článok 22 odsek 1

1. Odchylne od článku 5 sa účinná látka, 
ktorá spĺňa kritériá stanovené v článku 4, 
schvaľuje na obdobie, ktoré nepresahuje 15 
rokov, ak možno očakávať, že prípravky na 
ochranu rastlín, ktoré takúto látku obsahujú, 
budú predstavovať iba nízke riziko pre 
zdravie ľudí a zvierat a životného prostredia,
ako sa stanovuje v článku 46 ods. 1.

1. Odchylne od článku 5 sa účinná látka, 
ktorá spĺňa kritériá stanovené v článku 4, 
schvaľuje na obdobie, ktoré nepresahuje 15 
rokov, ak možno očakávať, že prípravky na 
ochranu rastlín, ktoré takúto látku obsahujú, 
budú predstavovať iba nízke riziko pre 
zdravie ľudí a zvierat a životného prostredia.

Táto výnimka neplatí pre účinné látky 
klasifikované v súlade so smernicou 
67/548/EHS ako:
– karcinogénne,
– mutagénne,
– toxické z hľadiska reprodukcie,
– senzibilizujúce,
alebo pre látky kvalifikované ako:
– perzistentné, ktorých polčas rozpadu je 
vyšší ako 60 dní,
– endokrinné rozvracače obsiahnuté v 
zozname domnelých endokrinných 
rozvracačov EÚ,
– málo toxické,
– bioakumulatívne a ťažko biologicky 
rozložiteľné.
Najneskôr  ...* Komisia prehodnotí a v 
prípade potreby spresní kritériá 
zaobchádzania s účinnými látkami ako s 
nízkorizikovými a prípadne predloží 
návrhy.
___________________

* rok po nadobudnutí účinnosti tejto smernice

Or. en
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Odôvodnenie

Je potrebné stanoviť jasné a objektívne kritériá na vymedzenie látok, ktoré sa dajú 
klasifikovať ako nízkorizikové. V tomto návrhu sa nenachádza žiadne vymedzenie tohto 
pojmu. S cieľom podporiť výskum zameraný na trvalo udržateľnejšie látky a prípravky je 
dôležité, aby sa pre podniky vnieslo jasno a právna istota do pojmu nízkorizikový profil.
Kritériá uvedené v tomto odseku sú čiastočne prevzaté zo smernice 98/8/ES o biocídoch. Na 
základe týchto kritérií by sa dalo 25 až 30 % účinných látok považovať za nízkorizikové.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Pilar Ayuso

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Článok 24 odsek 1

1. Odchylne od článku 5 a článku 14 ods. 2
sa účinná látka, ktorá spĺňa kritériá 
stanovené v článku 4, schvaľuje na obdobie 
nepresahujúce sedem rokov, ak sú iné už 
schválené účinné látky podstatne menej 
toxické pre spotrebiteľa alebo subjekty 
alebo predstavujú podstatne menšie riziko 
pre životné prostredie. Pri hodnotení sa 
zohľadňujú kritériá stanovené v bode 4 
prílohy II.

1. Účinná látka, ktorá spĺňa kritériá 
stanovené v článku 4 a kritériá stanovené v 
bode 4 prílohy II sa klasifikuje ako „látka, 
ktorá sa má nahradiť“ a schvaľuje sa ako 
takáto látka.

Takáto látka sa ďalej označuje ako „látka, 
ktorá sa má nahradiť“.

Doba platnosti povolenia je 10 rokov.
Neuplatňuje sa ustanovenie článku 14 ods. 
2.

Or. es

Odôvodnenie

Pri klasifikácii účinných látok ako „látok, ktoré sa majú nahradiť“ je dôležité, aby boli 
splnené kritériá stanovené v návrhu nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Rebecca Harms

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Článok 24 odsek 1 pododsek 1

1. Odchylne od článku 5 a článku 14 ods. 2 
sa účinná látka, ktorá spĺňa kritériá 

1. Odchylne od článku 5 a článku 14 ods. 2 
sa účinná látka, ktorá spĺňa kritériá 
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stanovené v článku 4, schvaľuje na obdobie 
nepresahujúce sedem rokov, ak sú iné už 
schválené účinné látky podstatne menej 
toxické pre spotrebiteľa alebo subjekty alebo 
predstavujú podstatne menšie riziko pre 
životné prostredie. Pri hodnotení sa 
zohľadňujú kritériá stanovené v bode 4 
prílohy II.

stanovené v článku 4, schvaľuje na obdobie 
nepresahujúce päť rokov, ak sú iné už 
schválené účinné látky alebo alternatívne 
poľnohospodárske metódy a postupy 
podstatne menej toxické pre spotrebiteľa 
alebo subjekty alebo predstavujú podstatne 
menšie riziko pre životné prostredie. Pri 
hodnotení sa zohľadňujú kritériá stanovené v 
bode 4 prílohy II.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že obdobie, na ktoré sa schvaľujú ostatné látky je až 10 rokov, látky, ktoré sa 
majú nahradiť, by sa mali schvaľovať na výrazne kratšie obdobie, aby bolo nahradzovanie 
účinnejšie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Článok 28 odsek 2 písmeno b)

b) uvádzanie na trh a používanie prípravkov 
na ochranu rastlín na účely výskumu a 
vývoja v súlade s článkom 51.

b) (vypustenie) používanie prípravkov na 
ochranu rastlín na účely výskumu a vývoja v 
súlade s článkom 51,

Or. pl

Odôvodnenie

Toto písmeno sa vzťahuje na povolenia na používanie prípravkov na ochranu rastlín na účely 
výskumu a vývoja.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Článok 28 odsek 2a (nový)

2a. K prípravku na ochranu rastlín, ktoré 
sa má na území Spoločenstva uviesť do 
voľného obehu, sa k jeho zásielke prikladá 
kópia alebo, na žiadosť príslušného úradu, 
jeden exemplár povolenia, pokiaľ 
informácia o povolení nebola sprístupnená 
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verejnosti v súlade s článkom 54.

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Werner Langen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Článok 28a (nový)

Článok 28a
Súbežný dovoz

1. Odchylne od článku 28 odsek 1 sa môže 
v členskom štáte  uviesť na trh a používať 
prípravok na ochranu rastlín bez toho, aby 
bol v tomto štáte povolený, ak subjekt, ktorý 
chce tento prípravok uviesť na trh, vlastní 
osvedčenie o voľnom predaji, vydané 
členským štátom pre daný prípravok.
2. Členské štáty udeľujú na požiadanie 
osvedčenie o voľnom predaji prípravku na 
ochranu rastlín v zmysle odseku 1, ak 
prípravok na ochranu rastlín, ktorý sa má 
doviezť z iného členského štátu, už je 
povolený v inom členskom štáte a v krajine 
dovozu je povolený referenčný prípravok so 
zhodným látkovým zložením (súbežný 
dovoz).
3. O zhodné látkové zloženie v zmysle tohto 
článku ide v prípade, ak dovážaný 
prípravok a referenčný prípravok obsahujú 
rovnaké účinné látky v porovnateľnom 
množstve so zodpovedajúcim minimálnym 
stupňom čistoty a s určitými nečistotami 
rovnakej povahy a maximálneho obsahu 
a ak majú zhodný charakter receptúr.
V súvislosti so zložením sú prípustné určité 
rozdiely, pokiaľ tieto kvalitatívne 
a kvantitatívne rozdiely vo vedľajších 
zložkách nemajú vplyv na biologickú 
účinnosť, na cieľové rastliny, ani na ľudí, 
zvieratá alebo prírodné prostredie. Podľa 
postupu uvedeného v článku 76 ods. 2 sa 
môžu kritériá a postup kontroly zhody 
látkového zloženia bližšie upraviť.
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4. K žiadosti o udelenie osvedčenia 
o voľnom predaji je potrebné priložiť tieto 
informácie:
– členský štát pôvodu dovážaného 
prípravku na ochranu rastlín,
– meno a adresu dovozcu; názov, pod 
ktorým sa má dovážaný prípravok na 
ochranu rastlín predávať v členskom štáte 
dovozu,
– názov a číslo povolenia dovážaného 
prípravku na ochranu rastlín používané 
v členskom štáte pôvodu,
– meno a adresa držiteľa povolenia 
v členskom štáte pôvodu,
– pôvodný návod na použitie, s ktorým sa 
prípravok na ochranu rastlín, ktorý sa má 
doviezť, predáva v členskom štáte pôvodu,
– plánované označenie a návod na použitie, 
s ktorými sa má predávať dovážaný 
prípravok na ochranu rastlín,
– názov a číslo povolenia referenčného 
prípravku,
– meno držiteľa povolenia referenčného 
prípravku.
5. Prípravok na ochranu rastlín, pre ktorý 
bolo udelené osvedčenie o voľnom predaji, 
sa používa rovnako ako referenčný 
prípravok.
6. Dĺžka platnosti osvedčenia o voľnom 
predaji sa zhoduje s trvaním povolenia pre 
referenčný prípravok. Ak držiteľ povolenia 
pre referenčný prípravok požiada podľa 
článku 44 ods. 1 o odňatie povolenia, 
pričom sú stále plnené požiadavky 
stanovené v článku 29, končí platnosť 
osvedčenia o voľnom predaji rok po 
zrušení povolenia, najneskôr však 
v pôvodný deň skončenia platnosti 
povolenia.
7. Ustanovenia článkov 43, 45 a 53 ods. 4 
a kapitoly VII sa zodpovedajúcim spôsobom 
uplatňujú na súbežný dovoz.
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Or. de

Odôvodnenie

Súčasťou návrhu Komisie nie sú žiadne právne úpravy týkajúce sa súbežného dovozu 
prípravkov na ochranu rastlín. Na úrovni EÚ však existuje naliehavá potreba právnej úpravy, 
ktorá by ukončila súčasnú právnu neistou. Z rôznorodých rozsudkov a odlišného prístupu 
členských štátov k súbežnému dovozu sa vynára potreba doplniť do návrhu úpravu pre 
súbežný dovoz.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Rebecca Harms

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Článok 29 odsek 6

6. Jednotné zásady hodnotenia a 
povoľovania prípravkov na ochranu rastlín 
sa definujú v nariadeniach prijatých v 
súlade s postupom uvedeným v článku 76 
ods. 2, pričom sa zapracúvajú požiadavky 
uvedené v prílohe VI k smernici 
91/414/EHS so všetkými potrebnými 
úpravami.

6. Jednotné zásady hodnotenia a 
povoľovania prípravkov na ochranu rastlín 
sa definujú v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady, pričom sa zapracúvajú 
požiadavky uvedené v prílohe VI k smernici 
91/414/EHS so všetkými potrebnými 
úpravami.

Or. en

Odôvodnenie

Nariadenie, ktorým sa stanovia jednotné zásady, by mal prijať Európsky parlament a rada 
príslušným legislatívnym a nie komitologickým postupom. V roku 1996 musel Európsky 
parlament predložiť vec súdu kvôli tomu, že prvé jednotné zásady, ktoré určila Komisia, 
neboli v súlade so smernicou 91/414. Súd (prípad C-303/94) potvrdil pozíciu Parlamentu 
a zásady sa zmenili, najmä čo sa týka kritérií v oblasti pitnej vody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Werner Langen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Článok 30 odsek 3 písmeno b)

b) povinnosť pred použitím prípravku 
informovať všetkých susedov, ktorí by 
mohli byť vystavení postreku a ktorí o 
informovanie požiadali.

vypúšťa sa

Or. de
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Odôvodnenie

Tento odsek vychádza z toho, že kontrola povolenia ako taká nepostačuje na zabezpečenie 
bezpečného zaobchádzania s prípravkom na ochranu rastlín a že z tohto dôvodu musia 
susedia prijať dodatočné bezpečnostné opatrenia. To je v jasnom rozpore s prísnymi 
európskymi normami schvaľovania a podkopáva dôveru verejnosti v európsky postup 
udeľovania povolení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Článok 32 odsek 5a (nový)

5a. Vo všetkých členských štátoch sa 
používajú rovnaké formuláre žiadosti.

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Článok 33 odsek 1

1. Žiadatelia sú oslobodení od povinnosti 
predkladať testovacie protokoly a správy zo 
štúdií uvedené v článku 32 ods. 3, ak 
preukážu, že im bol poskytnutý prístup v 
súlade s článkom 56, 58 alebo 59 alebo že 
uplynula doba ochrany údajov.

1. Žiadatelia sú oslobodení od povinnosti 
prikladať k žiadosti dokumentáciu uvedenú
v článku 32 ods. 3, ak preukážu, že im bol 
poskytnutý prístup v súlade s článkom 56, 
58 alebo 59 alebo že uplynula doba ochrany 
údajov.

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Článok 33 odsek 2 písmeno ba) (nové)

ba) dokumentáciu, ktorá bola sprístupnená 
žiadateľovi alebo uplynula doba jej 
ochrany a ktorú je možné získať 
v príslušnom členskom štáte.

Or. pl
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Rebecca Harms

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Článok 35 odsek 2

2. Príslušné členské štáty zodpovedajúcim 
spôsobom udeľujú alebo zamietajú 
povolenia na základe záverov hodnotenia 
členským štátom, ktorý žiadosť skúma, ako 
je stanovené v článkoch 30 a 31. Členské 
štáty povoľujú príslušný prípravok na 
ochranu rastlín za rovnakých podmienok 
vrátane klasifikácie na účely smernice 
1999/45/ES ako členský štát, ktorý žiadosť 
skúma.

2. Keď už bol prípravok na ochranu rastlín 
povolený v niektorom členskom štáte, iný 
členský štát, bez toho aby boli dotknuté
články 30 a 31, rozhodne do 90 dní od 
doručenia žiadosti o povolení príslušného 
prípravku na ochranu rastlín a o 
podmienkach udelenia tohto povolenia.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhovaný systém zón na povoľovanie narúša vnútroštátne schvaľovanie a nie je v súlade 
so zásadou proporcionality ES (článok 5 Zmluvy o ES), pretože prekračuje rámec potrebný na 
urýchlenie rozhodovania bez zbytočného zdvojenia práce a zabezpečenie zharmonizovanej 
prístupnosti prípravkov na ochranu rastlín v jednotlivých členských štátoch. Tieto ciele možno 
dosiahnuť zmenou systému vzájomného uznávania povolení bez zavedenia zón na 
povoľovanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Werner Langen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Článok 39

1. Držiteľ povolenia môže na základe 
postupu o vzájomnom uznávaní stanovenom 
v tomto pododdiele požiadať o povolenie pre 
ten istý prípravok na ochranu rastlín a na to 
isté použitie v inom členskom štáte v týchto 
prípadoch:

1. Držiteľ povolenia alebo osoba, ktorú 
určil ako svojho zástupcu, môže na základe 
postupu o vzájomnom uznávaní stanovenom 
v tomto pododdiele požiadať o povolenie pre 
ten istý prípravok na ochranu rastlín a na to 
isté použitie v inom členskom štáte v týchto 
prípadoch:

a) povolenie udelil členský štát (referenčný 
členský štát), ktorý patrí do tej istej zóny;
alebo

a) povolenie udelil členský štát (referenčný 
členský štát), ktorý patrí do tej istej zóny;
alebo

b) povolenie udelil členský štát na 
používanie v skleníkoch alebo na ošetrenie 

b) povolenie udelil členský štát na 
používanie v skleníkoch alebo na ošetrenie 
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po zbere, pričom nie je dôležité, do ktorej 
zóny referenčný členský štát patrí.

po zbere alebo na ošetrenie osiva, pričom 
nie je dôležité, do ktorej zóny referenčný 
členský štát patrí, alebo
ba) povolenie udelili na základe 
dobrovoľnosti členské štáty patriace do 
rozličných zón s podobnými podmienkami 
vo vzťahu k poľnohospodárstvu, zdraviu 
rastlín a životnému prostrediu, najmä však 
vo vzťahu ku klimatickým podmienkam, 
ktoré súm dôležité pre požívanie prípravku,
alebo
bb) povolenie udelil členský štát na 
ošetrenie osiva, pričom nie je dôležité, do 
ktorej zóny referenčný členský štát patrí.

2. Vzájomné uznávanie sa neuplatňuje na 
prípravky na ochranu rastlín, ktoré 
obsahujú látky, ktoré sa majú nahradiť.

Or. de

Odôvodnenie

Príslušný úrad nie je v každom členskom štáte rovnaký. Okrem toho by sa malo umožniť 
dobrovoľné uznávanie povolení členskými štátmi, pokiaľ patria do inej zóny, no majú 
podobné podmienky v oblasti poľnohospodárstva, zdravia rastlín alebo životného prostredia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Článok 41 odsek 1 písmeno (a a) (nové)

aa) hodnotiaca správa o prípravku na 
ochranu rastlín napísaná v členskom štáte, 
v ktorom bol prípravok na ochranu rastlín 
uvedený na trh;

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Článok 46 odsek 1 a ) (nový)
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1a. Látky, ktoré sa vyrobia zlúčením dvoch 
alebo viacerých nízkorizikových prípravkov 
na ochranu rastlín, nepatria automaticky 
bez predchádzajúceho preskúmania 
toxickej neškodnosti k nízkorizikovým 
prípravkom na ochranu rastlín.

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Pilar Ayuso

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Článok 49 odsek 3 písmeno d)

d) osoby alebo orgány uvedené v odseku 2 
predložili dokumentáciu a informácie 
podporujúce rozšírenie použitia.

d) osoby alebo orgány uvedené v odseku 2 
predložili dokumentáciu a informácie 
podporujúce rozšírenie použitia. Vedecké 
ustanovizne alebo verejné orgány môžu 
uskutočniť potrebné preskúmanie s cieľom 
stanoviť horné hranice rezíduí.

Or. es

Odôvodnenie

Náklady na vedecké výskumy predstavujú veľkú prekážku vo vývoji vedľajších použití. Tento 
pozmeňujúci a doplňujúci návrh má prispieť k nájdeniu riešení, ktoré budú z finančného 
hľadiska ľahšie uskutočniteľné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Pilar Ayuso

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Článok 49 odsek 3a (nový)

3a Pri povoľovaní vedľajších použití sa 
zohľadnia okrem iného kritériá 
extrapolácie údajov, ktoré sú k dispozícii 
pre iné plodiny, s ktorými existuje veľká 
podobnosť z hľadiska botaniky a 
kultivačnej technológie.

Or. es
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Odôvodnenie

V prípade veľmi podobných plodín, ako sú napríklad čerešne a plazivé slivky, by sa mali pri 
povoľovaní extrapolovať údaje, aby sa uľahčilo rozšírenie na vedľajšie použitia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Pilar Ayuso

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Článok 49 a ) (nový)

Článok 49 a
Súbežný dovoz

1. Odchylne od článku 28 ods. 1 môžu 
členské štáty povoliť v súbežnom obchode 
dovoz a uvedenie na trh prípravku na 
ochranu rastlín na ich území iba na 
základe administratívneho postupu, 
prostredníctvom ktorého sa preskúma, či je 
tento prípravok totožný s prípravkom, ktorý 
už bol schválený (referenčný prípravok na 
ochranu rastlín). V kladnom prípade 
vystaví príslušný orgán daného členského 
štátu osvedčenie o totožnosti.
2. Dovozca prípravku na ochranu rastlín 
požiada príslušný orgán daného členského 
štátu o osvedčenie o totožnosti prípravku na 
ochranu rastlín, ktorý chce doviezť, a to 
pred prvým dovozom alebo pred prvým 
uvedením prípravku na trh.
3. Príslušný orgán daného členského štátu 
rozhodne v lehote 45 dní, či sú splnené 
požiadavky uvedené v tomto odseku. Ak sa 
príslušný orgán ubezpečí o tom, že tieto 
požiadavky sú splnené, dovozca získa 
osvedčenie o totožnosti pre predmetný 
prípravok.
4. Na žiadateľa sa nevzťahuje povinnosť 
predložiť informácie a testovacie protokoly 
a správy zo štúdií požadované pre povolenie 
prípravkov na ochranu rastlín.
5. Príslušný orgán, ktorému sa predloží 
žiadosť, požiada príslušný orgán krajiny 
pôvodu o:
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a) presné zloženie prípravku, aby 
preskúmal, či je totožný s referenčným 
prípravkom povoleným v členskom štáte a
b) preskúmanie, či je príslušný prípravok 
povolený v členskom štáte pôvodu na 
základe postupu schvaľovania 
ustanovenom v smernici 91/414/EHS alebo 
v tomto nariadení.
6. Súbežne dovezené prípravky sa nesmú 
prebaliť.
7. Platnosť osvedčenia o totožnosti zaniká 
so skončením platnosti povolenia 
referenčného prípravku, prípadne so 
skončením platnosti povolenia dovezeného 
prípravku v členskom štáte, z ktorého bol 
prípravok vyvezený. Ak sa povolenie 
nezruší zo zdravotných dôvodov alebo z 
dôvodov ochrany životného prostredia, 
dovozca je oprávnený vypredať dovezené 
prípravky do jedného roka od okamihu 
zrušenia príslušného povolenia.

Or. es

Odôvodnenie

Es muss darauf hingewirkt werden, dass auf Gemeinschaftsebene klare und strenge 
Vorschriften zur Regulierung des Parallelhandels eingeführt werden, um ein hohes Niveau an 
Einheitlichkeit, Sicherheit und Kontrolle zu erreichen. Zur Gewährleistung der 
Übereinstimmung des eingeführten Produkts mit dem Referenzmittel darf ein Umpacken des 
Produkts nicht erlaubt sein. Andererseits ist es Sache der zuständigen Behörde des 
Bestimmungsmitgliedstaats, das gesamte Verwaltungsverfahren durchzuführen, um sich zu 
vergewissern, dass es sich um ein identisches Produkt handelt und dass dieses zuvor vom 
Ausfuhrmitgliedstaat zugelassen war.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Paul Rübig

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Článok 49 a) (nový)

Článok 49a
Súbežný dovoz

1. Dovozca prípravku na ochranu rastlín 
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požiada o vydanie osvedčenia o totožnosti 
príslušný orgán členského štátu, ktorý je 
určený na dovoz prípravku na ochranu 
rastlín. Túto žiadosť predloží pred prvým 
dovozom alebo pred prvým uvedením 
prípravkov na ochranu rastlín na trh.
2. Príslušný orgán členského štátu 
rozhodne do 45 dní o tom, či sú splnené 
podmienky tohto článku. V prípade, že sú 
podmienky splnené, vystaví príslušný orgán 
dovozcovi osvedčenie o totožnosti pre tieto 
prípravky.
3. Žiadateľ nemusí predložiť informácie, 
výsledky testov a správy zo štúdií, ktoré sa 
požadujú pri povoľovaní prípravkov na 
ochranu rastlín, iba vtedy, ak preukáže, že:
a) dovážaný prípravok je totožný s 
povoleným prípravkom na ochranu rastlín 
v dovážajúcom členskom štáte (referenčný 
prípravok na ochranu rastlín) a
b) povolenie týchto prípravkov vo 
vyvážajúcich členských štátoch sa udelí na 
základe postupu povoľovania, ktorý 
zodpovedá postupu uvedenému v smernici 
91/414/EHS alebo v tomto nariadení a
c) že prebalenie nepriaznivo neovplyvní ani 
pôvodný charakter prípravku ani vzhľad 
obchodnej značky a jej vlastníkov.
4. Platnosť osvedčenia o totožnosti zaniká 
so skončením platnosti povolenia 
referenčného prípravku alebo so 
skončením platnosti povolenia dovážaných 
prípravkov vo vyvážajúcom členskom štáte.
Ak sa povolenie nezruší zo zdravotných 
dôvodov alebo z dôvodov ochrany životného 
prostredia, dovozca je oprávnený vypredať 
dovezený prípravok. Lehota výpredaja sa 
začína zrušením povolenia a končí sa po 
uplynutí jedného roka.
5. Členské štáty nemôžu vystaviť 
osvedčenie o totožnosti pre prípravok na 
ochranu rastlín, ktoré zahŕňajú prípravok 
navrhnutý na nahradenie daného 
prípravku.
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Or. de

Odôvodnenie

Súbežný obchod zjednoduší uvádzanie prípravku na ochranu rastlín na trh, čo bude súvisieť s 
menším počtom kontrol. V dôsledku toho sa práve súbežný obchod použije na prienik 
nezákonných prípravkov (bez testovania a/alebo sfalšované) na trh. Preto je potrebné 
zodpovedajúco právne upraviť súbežný obchod prostredníctvom jasných, záväzných právnych 
predpisov. V súvislosti s prípravkami na ochranu rastlín sa tým zvýši úroveň európskej 
harmonizácie a zároveň úroveň bezpečnosti a kontroly.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Rebecca Harms

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Článok 52 odsek 2

Správne používanie zahŕňa splnenie 
podmienok stanovených v súlade s článkom 
30 a uvedených na označení a uplatňovanie 
zásad správnej praxe ochrany rastlín i podľa 
možnosti zásad integrovanej ochrany proti 
škodcom a správnej environmentálnej praxe.

Správne používanie minimálne zahŕňa:

(i) splnenie požiadaviek a podmienok 
stanovených v súlade s článkom 30 
a uvedených na označení podľa ustanovení 
týkajúcich sa označovania uvedených v 
článkoch 61 až 63 a podľa smernice 
1999/45/ES;
(ii) uplatňovanie v súlade so zásadami 
integrovanej ochrany proti škodcom 
vrátane správnej praxe ochrany rastlín a 
správnej environmentálnej praxe, pričom je 
používanie prípravkov na na ochranu 
rastlín obmedzené na potrebné minimum;
(iii) dodržiavanie nariadenia (ES) č. 
396/2005;
(iv) dodržiavanie požiadaviek smerníc o 
ochrane pracovníkov.

Or. en

Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu správne používanie by malo uvádzať minimálne požiadavky. Tento pojem 
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by mal vyjadrovať, že je potrebné dodržiavať osobitné právne predpisy Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Werner Langen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Článok 56 odsek 1

1. Na testovacie protokoly a správy zo štúdií 
sa vzťahuje ochrana údajov za podmienok 
stanovených v tomto článku.

1. Na testovacie protokoly a správy zo štúdií 
sa vzťahuje ochrana údajov za podmienok 
stanovených v tomto článku.

Ochrana sa vzťahuje na testovacie protokoly 
a správy zo štúdií predložené členskému 
štátu žiadateľom o povolenie na základe 
tohto nariadenia (ďalej len „prvý žiadateľ“) 
za predpokladu, že tieto testovacie protokoly 
a správy zo štúdií boli

Ochrana sa vzťahuje na testovacie protokoly 
a správy zo štúdií predložené členskému 
štátu žiadateľom o povolenie na základe 
tohto nariadenia (ďalej len „prvý žiadateľ“) 
za predpokladu, že tieto testovacie protokoly 
a správy zo štúdií boli

a) potrebné na povolenie alebo zmenu a 
doplnenie povolenia s cieľom umožniť 
použitie pri inej plodine alebo

potrebné na povolenie v rámci jestvujúcich 
podmienok alebo zmenu a doplnenie 
povolenia s cieľom umožniť použitie pri inej 
plodine

b) uznané, že spĺňajú zásady správnej 
laboratórnej praxe alebo správnej 
experimentálnej praxe v súlade s 
požiadavkami na údaje o prípravkoch na 
ochranu rastlín uvedenými v článku 8 ods. 
1 písm. c).
Ak je protokol chránený, členský štát, 
ktorému bol doručený, ho nesmie použiť 
v prospech iných žiadateľov o povolenie 
prípravkov na ochranu rastlín, s výnimkou 
stanovenou v odseku 2, článku 59 alebo v 
článku 77.

Ak je protokol chránený, členský štát, 
ktorému bol doručený alebo iný členský štát
nesmú použiť v prospech iných žiadateľov o 
povolenie prípravkov na ochranu rastlín ani 
správu ani jej zhrnutie s výnimkou 
stanovenou v odseku 2, článku 59 alebo v 
článku 77.

Doba ochrany údajov je desať rokov, pričom 
začína plynúť dňom prvého povolenia 
v danom členskom štáte, s výnimkou 
stanovenou v odseku 2, článku 59 alebo v 
článku 77. Pre prípravky na ochranu rastlín, 
na ktoré sa vzťahuje článok 46, je táto doba
predĺžená na 12 rokov.

Lehota ochrany údajov je desať rokov, 
pričom začína plynúť dňom prvého 
povolenia v danom členskom štáte, s 
výnimkou stanovenou v odseku 2, článku 59 
alebo v článku 77. Pre prípravky na ochranu 
rastlín, na ktoré sa vzťahuje článok 46, je 
táto lehota predĺžená na 12 rokov.

Štúdia nie je chránená, ak bola potrebná iba 
na obnovenie alebo preskúmanie povolenia.

Štúdia je chránená počas piatich rokov v 
nadväznosti na lehotu uvedenú v 
pododseku 4, ak bola potrebná iba na 
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obnovenie alebo preskúmanie povolenia.

Or. de

Odôvodnenie

Prípravky na ochranu rastlín sa musia hodnotiť každých 7 až 10 rokov a nanovo povoliť, a na 
tento účel sa budú požadovať nové údaje. Aby bolo možné splniť tieto nové požiadavky 
týkajúce sa údajov, držiteľ povolenia musí vynaložiť značné investície. Pri vedľajších 
použitiach prípravkov na ochranu rastlín môže obnovené povolenie a s tým spojené investičné 
náklady viesť k tomu, že tieto prípravky sa už nebudú ponúkať, ak sa nezabezpečí dostatočná 
ochrana požadovaných údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Pilar Ayuso

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Článok 56 odsek 1 pododsek 5

Štúdia nie je chránená, ak bola potrebná 
iba na obnovenie alebo preskúmanie 
povolenia.

Štúdia, ktorá sa predloží na preskúmanie 
alebo obnovenie povolenia nie je chránená, 
okrem prípadu, ak je potrebná na základe 
požiadaviek, ktoré vyplynú zo zmeny 
právnych predpisov.

Or. es

Odôvodnenie

Návrh Komisie predstavuje významný pokrok v porovnaní so situáciou v predmetnom období, 
čo sa týka zabezpečenia životaschopnosti stredných a malých európskych podnikov. Vďaka 
tejto zmene by sa mal obsah návrhu Komisie stať jednoznačnejším.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Pilar Ayuso

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Článok 56 odsek 2 písmeno (b a) (nové)

ba) v prípade vzniknutia monopolnej 
situácie.

Or. es

Odôvodnenie

Nové nariadenie by malo obsahovať osobitné ustanovenia, prostredníctvom ktorých by sa 
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zabránilo vzniku monopolných situácií na trhu s prípravkami na ochranu rastlín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Werner Langen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Článok 56 odsek 3

3. Ochrana údajov na základe odseku 1 sa 
poskytuje, iba ak si prvý žiadateľ uplatnil 
nárok na ochranu údajov v čase predloženia 
dokumentácie a poskytol príslušnému 
členskému štátu za každý testovací protokol 
a správu zo štúdie tieto informácie:

3. Ochrana údajov na základe odseku 1 sa 
poskytuje, iba ak si prvý žiadateľ uplatnil 
nárok na ochranu údajov alebo dodatočných 
informácií v čase predloženia dokumentácie 
a poskytol príslušnému členskému štátu za 
každý testovací protokol a správu zo štúdie 
tieto informácie:

a) odôvodnenie, že predložené testovacie 
protokoly a správy zo štúdií sú potrebné na 
prvé povolenie alebo zmenu a doplnenie 
povolenia prípravku na ochranu rastlín;

a) odôvodnenie, že predložené testovacie 
protokoly a správy zo štúdií sú potrebné na 
prvé povolenie alebo zmenu a doplnenie 
alebo obnovenie, respektíve preskúmanie 
povolenia prípravku na ochranu rastlín;

b) potvrdenie, že žiadna doba ochrany 
údajov udelená pre testovací protokol 
a správu zo štúdie neuplynula.

b) potvrdenie, že žiadna doba ochrany 
údajov udelená pre testovací protokol 
a správu zo štúdie neuplynula.

Or. de

Odôvodnenie

Primeraná ochrana údajov počas piatich rokov v prípade štúdií, ktoré sú potrebné na 
povolenie prípravku po desiatich rokoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Pilar Ayuso

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Článok 56 odsek 3 písmeno a)

a) odôvodnenie, že predložené testovacie 
protokoly a správy zo štúdií sú potrebné na 
prvé povolenie alebo zmenu a doplnenie 
povolenia prípravku na ochranu rastlín;

a) odôvodnenie, že predložené testovacie 
protokoly a správy zo štúdií sú potrebné na 
prvé povolenie alebo zmenu a doplnenie 
povolenia prípravku na ochranu rastlín alebo 
v dôsledku zmien právnych predpisov;

Or. es
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Odôvodnenie

Návrh Komisie predstavuje významný pokrok v porovnaní so situáciou v predmetnom období, 
čo sa týka zabezpečenia životaschopnosti stredných a malých európskych podnikov. Vďaka 
tejto zmene by sa mal obsah návrhu Komisie stať jednoznačnejším.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Werner Langen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Článok 56 odsek 3 písmeno a)

3a. Členské štáty, ktoré povolia prípravok 
na ochranu rastlín podľa článku 35 odsek 
2 alebo prostredníctvom vzájomného 
uznávania povolení podľa článku 40, 
chránia v súlade s odsekmi 1, 2 a 3 tohto 
článku v rámci zón určených v prílohe I 
údaje, ktoré sú potrebné na povolenie v 
členskom štáte, ktorý žiadosť skúma.
Ochrana údajov sa uplatňuje od okamihu 
povolenia v príslušnom členskom štáte.

Or. de

Odôvodnenie

Je potrebné, aby sa vo všetkých členských štátoch chránili údaje na základe systému 
povoľovania podľa jednotlivých zón.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Pilar Ayuso

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Článok 56 odsek 3 písmeno a) (nové)

3 a. Ak sa členský štát domnieva, že môže 
vzniknúť monopolná situácia, ak 
potenciálny žiadateľ a držiteľ alebo 
držitelia príslušných povolení prípravkov 
na ochranu rastlín, ktoré obsahujú 
rovnakú účinnú látku, safener alebo 
synergent, nemôžu dosiahnuť dohodu 
o spoločnom vyžívaní testovacích 
protokolov a správ zo štúdií, ktoré sa týkajú 
stavovcov, potenciálny žiadateľ informuje 
príslušný orgán členského štátu. Obidve 
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strany sa však dohodnú, ktoré súdy sú 
príslušné na účely druhého odseku.

Or. es

Odôvodnenie

Nové nariadenie by malo obsahovať osobitné ustanovenia, prostredníctvom ktorých by sa 
zabránilo vzniku monopolných situácií na trhu s prípravkami na ochranu rastlín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Werner Langen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Článok 56 odsek 3 písmeno b (nové)

3b. Lehota ochrany údajov uvedená v 
odseku 1 sa v prípade povolení na vedľajšie 
použitia predĺži takto:
a) o rok, keď prvý žiadateľ ohlási do 
siedmich rokov po prvom povolení tri 
vedľajšie použitia alebo
b) o tri roky, keď prvý žiadateľ ohlási do 
siedmich rokov po prvom povolení šesť 
vedľajších použití alebo
b) o päť rokov, keď prvý žiadateľ ohlási do 
siedmich rokov po prvom povolení aspoň 
deväť vedľajších použití.
Ochrana údajov podľa odseku 1 sa 
uplatňuje aj pri tretích stranách, ktoré 
predložia testovacie protokoly a správy zo 
štúdií na účely povolenia vedľajších 
použití.

Or. de

Odôvodnenie

Pre oblasti použitia, v ktorých sa používajú prípravky na ochranu rastlín s vedľajším 
použitím, respektíve so zanedbateľným významom pre celé hospodárstvo, pre ktoré neexistuje 
žiaden dostatočný postup na ochranu proti škodcom alebo pre ktoré nezabezpečujú povolené 
prípravky na ochranu rastlín dostatočné riešenie problému, sa musia žiadateľovi poskytnúť 
finančné stimuly, ktoré sa využijú s cieľom odstrániť nedostatky v daných oblastiach. Najmä v 
ekologickom poľnohospodárstve, ako aj v ovocinárstve sa prejavujú nedostatky, ktoré treba 
odstrániť, aby sa zabezpečila existencia týchto používateľov.



PE 386.430v01-00 28/37 AM\656768SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
Článok 62 odsek 1 pododsek 1

1. Označovanie prípravkov na ochranu 
rastlín spĺňa požiadavky stanovené v 
nariadení prijatom v súlade s postupom 
uvedeným v článku 76 ods. 2.

1. Členské štáty prijmú ustanovenia 
týkajúce sa obsahu údajov, ktoré sú 
uvedené v pokynoch pre používateľov na 
označení prípravkov na ochranu rastlín a 
zároveň zabezpečia, aby tieto ustanovenia 
spĺňali požiadavky stanovené v nariadení 
prijatom v súlade s postupom uvedeným v 
článku 76 ods. 2.

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Rebecca Harms

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Článok 65 odsek 1

Členské štáty vykonávajú úradné kontroly s 
cieľom presadiť dodržiavanie tohto 
nariadenia. Vypracúvajú a doručujú Komisii 
správu o rozsahu a výsledkoch týchto 
kontrol do šiestich mesiacov od skončenia 
roka, na ktorý sa správy vzťahujú.

Členské štáty vykonávajú úradné kontroly s 
cieľom presadiť dodržiavanie tohto 
nariadenia. K týmto kontrolám patria 
kontroly uskutočňované na 
hospodárstvach, aby sa preverilo 
dodržiavanie obmedzení používania.
Členské štáty vypracúvajú a doručujú 
Komisii správu o rozsahu a výsledkoch 
týchto kontrol do šiestich mesiacov od 
skončenia roka, na ktorý sa správy vzťahujú.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
Článok 74

Komisia môže v súlade s postupom 
uvedeným v článku 76 ods. 2 prijať alebo 
zmeniť a doplniť technické a iné 
usmerňovacie dokumenty na implementáciu 

Komisia, členský štát alebo členský štát 
zóny môžu v súlade s postupom uvedeným v 
článku 76 ods. 2 prijať alebo zmeniť a 
doplniť technické a iné usmerňovacie 
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tohto nariadenia. dokumenty na implementáciu tohto 
nariadenia.

Komisia môže úrad požiadať, aby takéto 
usmerňovacie dokumenty vypracoval alebo 
k nim prispel.

Komisia môže úrad požiadať, aby takéto 
usmerňovacie dokumenty vypracoval alebo 
k nim prispel.

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Werner Langen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
Príloha II bod 3.6

3.6. Vplyv na ľudské zdravie 3.6. Vplyv na ľudské zdravie
3.6.1. V prípade potreby sa stanovia ADI, 
AOEL a ArfD. Pri stanovení týchto hodnôt 
sa zabezpečuje dostatočné bezpečnostné 
rozpätie pri zohľadnení druhu a závažnosti
účinkov a zraniteľnosti špecifických skupín 
obyvateľstva.

3.6.1. V prípade potreby sa stanovia ADI, 
AOEL a ArfD. Pri stanovení týchto hodnôt 
sa zabezpečuje dostatočné bezpečnostné 
rozpätie pri zohľadnení druhu a závažnosti 
účinkov a zraniteľnosti špecifických skupín 
obyvateľstva.

3.6.2. Účinná látka sa schvaľuje iba vtedy, 
ak sa na základe hodnotenia testovania 
genotoxicity vyššieho rádu vykonaného v 
súlade s požiadavkami na údaje o účinných 
látkach a prípravkoch na ochranu rastlín 
a s ostatnými dostupnými údajmi 
a informáciami neklasifikuje v súlade s 
ustanoveniami smernice 67/548/EHS ako 
mutagén kategórie 1 alebo 2, s výnimkou 
prípadu, keď je vystavenie ľudí tejto 
účinnej látke v prípravku na ochranu 
rastlín za realisticky navrhnutých 
podmienok používania zanedbateľné.

3.6.2. Účinná látka sa schvaľuje iba vtedy, 
ak preskúmanie v súlade s jednotnými 
zásadami ukáže, že používateľ, pracovníci, 
okoloidúci a spotrebiteľ sú dostatočne 
chránení aspoň pri jednom 
reprezentatívnom použití aspoň jedného 
prípravku na ochranu rastlín po splnení 
odporučených podmienok použitia.

3.6.3. Účinná látka sa schvaľuje iba vtedy, 
ak sa na základe hodnotenia testovania 
karcinogenicity vykonaného v súlade s 
požiadavkami na údaje o účinných látkach 
a prípravkoch na ochranu rastlín a s 
ostatnými dostupnými údajmi a 
informáciami neklasifikuje alebo nemusí 
klasifikovať v súlade s ustanoveniami 
smernice 67/548/EHS ako karcinogén 
kategórie 1 alebo 2, s výnimkou prípadu, 
keď je vystavenie ľudí tejto účinnej látke v 
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prípravku na ochranu rastlín za realisticky 
navrhnutých podmienok používania 
zanedbateľné.

3.6.4. Účinná látka sa schvaľuje iba vtedy, 
ak sa na základe hodnotenia testovania 
reprodukčnej toxicity vykonaného v súlade 
s požiadavkami na údaje o účinných 
látkach a prípravkoch na ochranu rastlín a 
s ostatnými dostupnými údajmi a 
informáciami neklasifikuje v súlade s 
ustanoveniami smernice 67/548/EHS ako 
toxická z hľadiska reprodukcie kategórie 1 
alebo 2, s výnimkou prípadu, keď je 
vystavenie ľudí tejto účinnej látke v 
prípravku na ochranu rastlín za realisticky 
navrhnutých podmienok používania 
zanedbateľné.
3.6.5. Účinná látka sa schvaľuje iba vtedy, 
ak sa na základe hodnotenia testov v súlade 
s usmerneniami Spoločenstva alebo s 
medzinárodne dohodnutými usmerneniami 
nepovažuje za látku, ktorá má vlastnosti 
endokrinného rozvracača, ktoré môžu byť 
toxikologicky významné pre ľudí, 
s výnimkou prípadu, keď je vystavenie ľudí 
tejto účinnej látke v prípravku na ochranu 
rastlín za realisticky navrhnutých 
podmienok používania zanedbateľné.

Or. de

Odôvodnenie

Podľa článku 4 musia členské štáty vypracovať národné akčné plány na zníženie rizík a 
závislostí od pesticídov. Patria k tomu aj opatrenia a časové plány na zníženie rizík, ktoré 
treba vyjadriť v tomto odseku. Posudzovanie účinných látok v prípravkoch na ochranu rastlín 
iba na základe ich vlastností a zložiek bez zohľadnenia ich skutočného použitia a expozície, 
neumožňuje celkovo zistiť ich riziká.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Werner Langen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
Príloha II bod 3.7.2

3.7.2. Účinná látka sa schvaľuje iba vtedy, vypúšťa sa
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ak sa nepovažuje za perzistentnú, 
bioakumulatívnu a toxickú (PBT) látku.
Látka, ktorá spĺňa všetky tri kritériá 
nasledujúcich oddielov, je PBT látkou.
3.7.2.1. Perzistencia
Účinná látka spĺňa kritérium perzistencie, 
ak:
– polčas rozpadu v morskej vode je vyšší 
ako 60 dní alebo
– polčas rozpadu v sladkej vode alebo vode 
v ústí je vyšší ako 40 dní
– polčas rozpadu v morskom sedimente je 
vyšší ako 180 dní alebo
– polčas rozpadu v sedimente v sladkej vode 
alebo vode v ústí je vyšší ako 120 dní alebo
– polčas rozpadu v pôde je vyšší ako 120 
dní.
Hodnotenie perzistencie v životnom 
prostredí je založené na dostupných 
údajoch o polčasoch rozpadu získaných za 
primeraných podmienok, ktoré opisuje 
žiadateľ.
3.7.2.2. Bioakumulácia
Účinná látka spĺňa kritérium 
bioakumulácie, ak faktor biokoncentrácie
(BCF) je vyšší ako 2 000.
Hodnotenie bioakumulácie je založené na 
nameraných údajoch o biokoncentrácii u 
vodných druhov. Možno použiť údaje 
týkajúce sa sladkovodných i morských 
druhov.
3.7.2.3. Toxicita
Účinná látka spĺňa kritérium toxicity, ak:
– dlhodobá hladina bez pozorovaného 
účinku (NOEC) pre morské alebo 
sladkovodné organizmy je nižšia ako 0,01 
mg/l alebo
– látka je klasifikovaná ako karcinogénna 
(kategória 1 alebo 2), mutagénna 
(kategória 1 alebo 2) alebo toxická z 
hľadiska reprodukcie (kategória 1, 2 alebo 
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3), alebo
– existuje iný dôkaz o chronickej toxicite, 
ako ju určujú klasifikácie: T, R48 alebo 
Xn, R48 podľa smernice 67/548/EHS.

Or. de

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh k prílohe II ods. 3.6.2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Werner Langen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
Príloha II bod 3.7.3

3.7.3. Účinná látka sa nepovažuje za 
látku, ktorá je v súlade s článkom 4, ak je 
veľmi perzistentná, veľmi bioakumulatívna 
(vPvB).

vypúšťa sa

Látka, ktorá spĺňa obidve kritériá 
nasledujúcich oddielov je vPvB látkou.
3.7.3.1. Perzistencia
Účinná látka spĺňa kritérium vysokej 
perzistencie, ak:
– polčas rozpadu v morskej, sladkej vode 
alebo vode v ústí je vyšší ako 60 dní alebo
– polčas rozpadu v sedimente v morskej, 
sladkej vode alebo vode v ústí je vyšší ako 
180 dní alebo
– polčas rozpadu v pôde je vyšší ako 180 
dní.
3.7.3.2. Bioakumulácia
Účinná látka spĺňa kritérium vysokej 
bioakumulácie, ak je faktor 
biokoncentrácie vyšší ako 5 000.

Or. de

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh k prílohe II ods. 3.6.2.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Werner Langen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
Príloha II bod 3.8.2

3.8.2. Účinná látka sa považuje za látku 
spĺňajúcu ustanovenia článku 4 iba vtedy, 
ak sa na základe hodnotenia testov v súlade 
s usmerneniami Spoločenstva alebo s 
medzinárodne dohodnutými usmerneniami 
nestanoví, že má vlastnosti endokrinného 
rozvracača, ktoré môžu byť toxikologicky 
významné pre necieľové organizmy, 
s výnimkou prípadu, keď je vystavenie 
necieľových organizmov tejto účinnej látke 
v prípravku na ochranu rastlín za 
realisticky navrhnutých podmienok 
používania zanedbateľné.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Neexistuje žiaden vedecký dôkaz o tom, že sa treba inak zaoberať účinkami súvisiacimi s 
narušením činnosti endokrinných žliaz ako inými toxickými účinkami. Toxické účinky, ktoré 
spôsobujú poškodenie činnosti endokrinných žliaz, už upravujú horné hranice expozície, ktoré 
sa považujú za neškodné pre ľudí a životné prostredie. Narušenie činnosti endokrinných žliaz 
by nemalo byť paušálnym kritériom na vylúčenie účinných látok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Andres Tarand

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
Príloha II bod 3.9 odsek 1 a (nový)

Účinná látka sa neschváli, ak je to veľmi 
nebezpečná látka podľa právnych 
predpisov Spoločenstva alebo 
medzinárodnej zmluvy ratifikovanej 
Európskou úniou. Schválenie účinných 
látok, ktoré už boli schválené, sa 
prehodnotí do jedného roka od prijatia 
príslušných právnych predpisov alebo od 
ratifikácie zmluvy.
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Or. en

Odôvodnenie

Navrhovaná smernica súvisiaca s rámcovou smernicou o vode (KOM(2006) 397, 2006/0129 
(COD)) odkazuje na revízie smernice 91/414, pokiaľ ide o opatrenia na zníženie kontaminácie 
vody pesticídmi. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zabezpečuje, aby sa nepovoľovali 
účinné látky spôsobujúce problémy vodnému hospodárstvu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Werner Langen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
Príloha II bod 4

4. Kritéria schválenia látky, ktorá sa má 
nahradiť

4. Kritéria schválenia látky, ktorá sa má 
nahradiť

Účinná látka sa schvaľuje ako látka, ktorá sa 
má nahradiť, podľa článku 24, ak:

Účinná látka sa schvaľuje ako látka, ktorá sa 
má nahradiť, podľa článku 24, ak sa:

– jej ADI, ARfD alebo AOEL sú značne 
nižšie ako pri väčšine schválených 
účinných látok;

— na základe hodnotenia testovania 
genotoxicity vyššieho rádu vykonaného v 
súlade s požiadavkami na údaje o účinných 
látkach a prípravkoch na ochranu rastlín 
a s ostatnými dostupnými údajmi 
a informáciami neklasifikuje v súlade s 
ustanoveniami smernice 67/548/EHS ako 
mutagén kategórie 1 alebo 2, s výnimkou 
prípadu, keď je vystavenie ľudí tejto 
účinnej látke v prípravku na ochranu 
rastlín za realisticky navrhnutých 
podmienok používania zanedbateľné.

– spĺňa dve z kritérií na zaradenie ako látka 
PBT;

— na základe hodnotenia testovania 
karcinogenicity vykonaného v súlade s 
požiadavkami na údaje o účinných látkach 
a prípravkoch na ochranu rastlín a s 
ostatnými dostupnými údajmi a 
informáciami neklasifikuje alebo nemusí 
klasifikovať v súlade s ustanoveniami 
smernice 67/548/EHS ako karcinogén 
kategórie 1 alebo 2, s výnimkou prípadu, 
keď je vystavenie ľudí tejto účinnej látke v 
prípravku na ochranu rastlín za realisticky 
navrhnutých podmienok používania 
zanedbateľné.

– existujú dôvody na obavy súvisiace s 
charakterom kritických účinkov, ktoré 

— na základe hodnotenia testovania 
reprodukčnej toxicity vykonaného v súlade 
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v spojení s prvkami použitia/vystavenia 
vedú pri použití k situáciám, ktoré by mohli 
stále vyvolávať obavy, dokonca pri veľmi 
obmedzujúcich opatreniach riadenia rizika 
(ako napríklad rozsiahle osobné ochranné 
vybavenie alebo veľmi veľké nárazníkové 
zóny);

s požiadavkami na údaje o účinných 
látkach a prípravkoch na ochranu rastlín a 
s ostatnými dostupnými údajmi a 
informáciami neklasifikuje v súlade s 
ustanoveniami smernice 67/548/EHS ako 
toxická z hľadiska reprodukcie kategórie 1 
alebo 2, s výnimkou prípadu, keď je 
vystavenie ľudí tejto účinnej látke v 
prípravku na ochranu rastlín za realisticky 
navrhnutých podmienok používania 
zanedbateľné.

– obsahuje značný podiel neúčinných 
izomérov.

— nepovažuje za perzistentnú, 
bioakumulatívnu a toxickú (PBT) látku.
Látka, ktorá spĺňa všetky tri kritériá 
nasledujúcich oddielov, je PBT látkou.
a) Perzistencia
Účinná látka spĺňa kritérium perzistencie, 
ak:
— polčas rozpadu v morskej vode je vyšší 
ako 60 dní alebo
— polčas rozpadu v sladkej vode alebo vode 
v ústí je vyšší ako 40 dní,
— polčas rozpadu v morskom sedimente je 
vyšší ako 180 dní alebo
— polčas rozpadu v sedimente v sladkej 
vode alebo vode v ústí je vyšší ako 120 dní 
alebo
— polčas rozpadu v pôde je vyšší ako 120 
dní.
Hodnotenie perzistencie v životnom 
prostredí je založené na dostupných 
údajoch o polčasoch rozpadu získaných za 
primeraných podmienok, ktoré opisuje 
žiadateľ.
b) Bioakumulácia
Účinná látka spĺňa kritérium 
bioakumulácie, ak faktor biokoncentrácie 
(BCF) je vyšší ako 2 000.
Hodnotenie bioakumulácie je založené na 
nameraných údajoch o biokoncentrácii u 
vodných druhov. Možno použiť údaje 
týkajúce sa sladkovodných i morských 
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druhov.
c) Toxicita
Účinná látka spĺňa kritérium toxicity, ak:
— dlhodobá hladina bez pozorovaného 
účinku (NOEC) pre morské alebo 
sladkovodné organizmy je nižšia ako 0,01 
mg/l alebo
— látka je klasifikovaná ako karcinogénna 
(kategória 1 alebo 2), mutagénna 
(kategória 1 alebo 2) alebo toxická z 
hľadiska reprodukcie (kategória 1, 2 alebo 
3), alebo
— existuje iný dôkaz o chronickej toxicite, 
ako ju určujú klasifikácie: T, R48 alebo 
Xn, R48 podľa smernice 67/548/EHS.
— je veľmi perzistentná, veľmi 
bioakumulatívna (vPvB).
Látka, ktorá spĺňa obidve kritériá 
nasledujúcich oddielov je vPvB látkou.
a) Perzistencia
Účinná látka spĺňa kritérium perzistencie, 
ak:
— polčas rozpadu v morskej, sladkej vode 
alebo vode v ústí je vyšší ako 60 dní,
— polčas rozpadu v sedimente v morskej, 
sladkej vode alebo vode v ústí je vyšší ako 
180 dní alebo
— polčas rozpadu v pôde je vyšší ako 180 
dní.
b) Bioakumulácia
Účinná látka spĺňa kritérium vysokej 
bioakumulácie, ak je faktor 
biokoncentrácie vyšší ako 5 000.

Or. de

Odôvodnenie

Prevzaté z bodov 3.6 a 3.7 prílohy II.
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