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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Přípravky na ochranu rostlin jsou pro zemědělství a výrobu potravin nepostradatelné. Zároveň 
je jejich používání hrozbou pro životní prostředí a veřejné zdraví. V roce 1991 byly proto 
zavedeny rozsáhlé právní předpisy, které vedly k prošetření veškerých zásob těchto přípravků 
v celé EU. To vedlo ke zřetelnému poklesu množství látek na trhu: z 969 látek, které byly 
podrobně prozkoumány, je nyní na trhu povoleno pouze 77 a o 420 ještě nebylo rozhodnuto. 
Ale přípravky na ochranu rostlin stále představují problém pro životní prostředí. Tyto látky
mají téměř apriorní škodlivý účinek na životní prostředí, a to může způsobit problémy, např.
při postřicích plodin.

Každoročně uvádí průmysl na trh asi pět nových účinných látek. Na základě těchto látek se 
vyrábí řada přípravků na ochranu rostlin. Příslušný výzkum je složitý a nákladný. Náklady 
průmyslu na každou účinnou látku dosahují kolem 200 milionů eur ročně. Částečně kvůli 
vysokým nákladům na výzkum došlo ve světě i v Evropě k podstatné koncentraci trhu. 
Vzhledem k enormním nákladům na nové přípravky na ochranu rostlin se tyto přípravky 
vyrábějí především pro hlavní druhy plodin, a to zejména ty, které jsou známé jako „velká 
pětka“: rýže, pšenice, kukuřice, sója a bavlna. Přípravky pro plodiny menšího významu jako 
např. brambory, rajčata a pór jsou často vyvíjeny z účinných látek v přípravcích pro „velkou 
pětku“.

Vzhledem k současné situaci navrhuje Komise řadu závažných změn:
§ Povolování látek bude centralizovanější a bude probíhat na evropské úrovni, čímž získá 

důležitější roli Evropský úřad pro bezpečnost potravin, zatímco Komise se zaměří více na 
dohled.

§ Ve třech zónách členských států (sever, střed a jih) budou přípravky na ochranu rostlin 
schváleny vzájemným uznáním – za předpokladu, že přípravek neobsahuje žádnou látku, 
která musí být omezena.

§ Pro vývoj udržitelnějších přípravků jsou zahrnuty pobídky: látky s nízkorizikovým 
profilem získají delší období ochrany údajů a delší počáteční období schválení.

§ Existuje ustanovení týkající se plodin menšího významu: členské státy mohou schválit 
přípravek na ochranu rostlin, který se používá pro hlavní druh plodin, k použití pro jiné 
plodiny, pokud je prokazatelně účinný.

§ S cílem zabránit opakování zkoušek na zvířatech se musí výsledky zkoušek získané 
z výzkumu na obratlovcích sdílet.

§ Kratší schvalovací a povolovací postup: zatímco schválení podle starých pravidel trvá 
nejméně pět let, nyní je stanovena lhůta 25 měsíců.

Navrhovatelka se staví kladně k návrhu Komise. Ve srovnání se současným stavem obsahuje
totiž značná zlepšení. Přesto by ráda učinila řadu dalších úprav:
§ Za prvé, je nutné stanovit jasná a objektivní kritéria pro vymezení látek, o nichž lze 

říci, že mají nízkorizikový profil. S cílem podpořit vývoj udržitelných přípravků na 
ochranu rostlin si mohou přípravky obsahující látky s nízkorizikovým profilem 
nárokovat delší období ochrany údajů a tudíž delší období návratnosti nákladů. Zavádí 
se rovněž nová „nízkoriziková“ kategorie.

§ Za druhé, je nutné podporovat vývoj přípravků pro plodiny menšího významu. 
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Navrhovatelka proto navrhuje tři změny. Schvalovací postup může být proveden 
bezplatně, žadatelé mohou počítat s prodloužením období ochrany údajů a zřizuje se 
evropský podpůrný fond pro schválení malého rozsahu.

§ Třetí sporný bod se týká vzájemného uznávání. To by mělo samozřejmě tvořit součást 
systému, v němž jsou látky na evropské úrovni povolovány. Ale odepřít členským 
státům konečné rozhodnutí o povolení používat látku na jejich území může být 
nežádoucí, protože přírodní podmínky (půda, voda nebo podnebí) se mohou značně 
lišit, dokonce v rámci jedné zóny.

§ Za čtvrté, navrhovatelka chce napomoci dalšímu omezení používání zkoušek na 
zvířatech při vývoji nových přípravků na ochranu rostlin.

§ A konečně, navrhovatelka uvážila postavení průmyslu – a zejména žadatelů. Zkrácení 
doby schvalování a povolování je pro průmysl velkým výdobytkem. V některých 
případech by však mohla být doba schválení poněkud urychlena, čímž se postavení 
žadatelů dále posílí.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a 
bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací 
návrhy:

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 8a (nový)

(8a) S cílem zabránit zkouškám na 
zvířatech budou zkoušky na obratlovcích 
pro účely tohoto nařízení prováděny pouze 
v krajním případě. V procesu vývoje nových 
přípravků na ochranu rostlin musí být 
stávající výsledky zkoušek na obratlovcích 
sdíleny. V souladu se směrnicí Rady 
86/609/EHS ze dne 24. listopadu 1986 
o sbližování právních a správních předpisů
členských států týkajících se ochrany zvířat 
používaných pro pokusné a jiné vědecké 
účely, musí být rovněž nahrazeny, omezeny 
nebo upřesněny zkoušky na obratlovcích. 
Je-li to možné, musí provádění tohoto 
nařízení vycházet z použití vhodných 
alternativních zkušebních metod. Do sedmi 

  
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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let po vstupu tohoto nařízení v platnost 
musí Komise přezkoumat pravidla 
o ochraně údajů výsledků zkoušek na 
obratlovcích a v případě potřeby tato 
pravidla změnit.

Odůvodnění

Je nutno zpřísnit opatření, která mají zabránit opakování pokusů na zvířatech.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 15a (nový)

(15a) V zájmu podpory vývoje přípravků na 
ochranu rostlin musí být pro uvedení na trh 
přípravků s nízkorizikovým profilem nebo 
s rizikovým profilem, jenž je nižší než profil 
přípravků, které již na trhu jsou, zavedeny 
pobídky. Musí být stanovena jasná 
a objektivní kritéria, jež vymezí, které 
přípravky mohou takový profil uplatnit.

Odůvodnění

Návrh sice obsahuje pobídky pro použití přípravků s nízkorizikovým profilem, definice však 
neuvádí, které látky by přicházely v úvahu. Článek 22 obsahuje velmi širokou definici, která
bude pravděpodobně vykládána různými způsoby. Podniky však potřebují jednoznačnost 
a právní jistotu především kvůli nákladným investicím do výzkumu, který se týká vývoje 
nových látek.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 25

(25) Zájem průmyslového odvětví o 
podávání žádostí o povolení je omezen na 
určitá použití. Aby se zaručilo, že 
diverzifikace zemědělství a zahradnictví 
nebude komplikována nedostatkem 
dostupných přípravků na ochranu rostlin, 
měla by být stanovena zvláštní pravidla pro 
méně významná použití.

(25) Zájem průmyslového odvětví o 
podávání žádostí o povolení je omezen na 
určitá použití. Aby se zaručilo, že 
diverzifikace zemědělství a zahradnictví 
nebude komplikována nedostatkem 
dostupných přípravků na ochranu rostlin, 
měla by být stanovena zvláštní pravidla 
a pobídky pro méně významná použití.

Odůvodnění

Vývoj přípravků pro plodiny menšího významu musí být podpořen zavedením možnosti, že
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schvalovací postup proběhne bezplatně a žadatelům bude poskytnuto delší období ochrany 
údajů.

Pozměňovací návrh 4
Čl. 1 první pododstavec

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 a pro jejich uvádění na trh, 
pro podporu vývoje přípravků s méně 
škodlivým účinkem na životní prostředí
a pro jejich používání a kontrolu ve 
Společenství. Nařízení má také za cíl
podpořit vývoj přípravků určených pro 
omezené použití.

Odůvodnění

Podpora vývoje udržitelnějších přípravků na ochranu rostlin je velmi důležitým cílem a měla
by tvořit součást předmětu nařízení.

Pozměňovací návrh 5
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. Do deseti 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 desetiměsíční
lhůtu o dodatečné období. Informuje o tom 
Komisi a úřad.

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

Odůvodnění

Je důležité urychlit přístup nových inovačních přípravků na trh. Zpravodajské členské státy by 
mohly začít hodnocení dostupných informací již před datem oznámení uvedeném v čl. 9 odst. 
3. Z tohoto důvodu se 10měsíční lhůta jeví přiměřená a žádoucí.
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Pozměňovací návrh 6
Čl. 22 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, 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 odchylka se nebude vztahovat na 
žádnou účinnou látku, která je podle 
směrnice 67/548/EHS klasifikována jako:
– karcinogenní,
– mutagenní,
– toxická pro reprodukci (teratogenní), 
– senzibilizující nebo
– bioakumulativní a snadno rozložitelná.
Nejpozději do ...*, Komise přezkoumá
a v případě potřeby upřesní kritéria pro 
nakládání s účinnou látkou jako 
s nízkorizikovou látkou a, bude-li to 
vhodné, předloží návrhy.
___________________
* Jeden rok po vstupu této směrnice v platnost.

Odůvodnění

Musí se stanovit jasná a objektivní kritéria, jež vymezí látky, které mohou uplatnit 
nízkorizikový profil. Tento návrh takovou definici neobsahuje. Pro podporu výzkumu
udržitelnějších látek a přípravků je důležité, aby podniky získaly jednoznačnost a právní 
jistotu ohledně toho, co přesně je míněno nízkorizikovým profilem. Kritéria zde uvedená jsou 
převzata ze směrnice 98/8/ES o biocidech.

Pozměňovací návrh 7
Čl. 36 odst. 1 druhý pododstavec

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

Pokud členský stát potřebuje dodatečné 
informace, stanoví lhůtu, ve které je má 
žadatel předložit. V takovém případě 
členský stát prodlouží dvanáctiměsíční lhůtu 
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o dodatečné období. o dodatečné období. To bude vycházet 
z doby, kterou žadatel potřebuje na 
předložení dodatečných informací.

Odůvodnění

Žadatelé musí dostat přiměřenou lhůtu pro předložení dodatečných informací.

Pozměňovací návrh 8
Čl. 40 odst. 1

1. Členský stát, jemuž je předložena žádost 
podle článku 39, povolí příslušný přípravek 
na ochranu rostlin za stejných podmínek, 
včetně klasifikace pro účely směrnice 
1999/45/ES, jako referenční členský stát.

1. Členský stát, jemuž je předložena žádost 
podle článku 39, povolí příslušný přípravek 
na ochranu rostlin za stejných podmínek, 
včetně klasifikace pro účely směrnice 
1999/45/ES, jako referenční členský stát, 
pokud členský stát nemůže prokázat, že 
použití přípravku na ochranu rostlin má 
odlišný účinek na životní prostředí na jeho 
území ve srovnání s referenčním členským 
státem.

Odůvodnění

Členské státy by měly mít poslední slovo při povolování přípravků na ochranu rostlin, protože 
přírodní podmínky (půda, voda a podnebí) se mohou značně lišit i mezi členskými státy v dané 
zóně. Vzájemné uznávání však může být odmítnuto pouze z ekologických důvodů.

Pozměňovací návrh 9
Čl. 46a (nový)

Článek 46a
Uvádění na trh a používání

nízkorizikových přípravků na ochranu 
rostlin

1. Nehledě na článek 29, přípravek na 
ochranu rostlin bude povolen jako 
nízkorizikový přípravek, pokud splňuje tyto 
požadavky:
(a) alespoň jedna z účinných látek, které 
obsahuje, je látka definovaná podle článku
22 („Nízkorizikové účinné látky“);
(b) všechny účinné látky, ochranné látky
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a synergenty s nízkým rizikem, které 
obsahuje, jsou schváleny v souladu 
s kapitolou II;
(c) z hlediska vědeckého nebo technického 
poznání nese v sobě značně méně rizik pro 
zdraví lidí a zvířat nebo pro životní 
prostředí než srovnatelný přípravek na 
ochranu rostlin, který je již povolen;
(d) je dostatečně účinný;
(e) je v souladu s čl. 29 odst. 1 písm. b), c) 
a e) až (h) včetně.
2. Žadatelé o povolení nízkorizikového 
přípravku na ochranu rostlin musí
prokázat, že přípravek splňuje podmínky 
uvedené v odstavci 1, a připojit k žádosti 
podrobnou a shrnující dokumentaci ke
každému bodu podrobných údajů 
požadovaných pro účinnou látku 
a přípravek na ochranu rostlin.
3. Členský stát rozhodne do 120 dnů, zda
schválí žádost o povolení nízkorizikového 
přípravku na ochranu rostlin.
Tato lhůta bude 90 dnů, pokud jiný členský 
stát ze stejné zóny již udělil povolení pro 
stejný nízkorizikový přípravek na ochranu 
rostlin.
Pokud členský stát požaduje dodatečné 
informace, stanoví lhůtu, ve které musí 
žadatel tyto informace předložit. V takovém 
případě se lhůta 120 dnů prodlouží 
o dodatečnou lhůtu, kterou členský stát 
poskytl.
4. Není-li stanoveno jinak, platí všechna 
ustanovení tohoto nařízení týkající se 
povolení.

Odůvodnění

S cílem podpořit vývoj udržitelnějších přípravků na ochranu rostlin zavádí tento článek novou 
kategorii nízkorizikových přípravků na ochranu rostlin, které představují nižší riziko než 
stávající přípravky na trhu a obsahují alespoň jednu nízkorizikovou účinnou látku. Tato 
kategorie přípravků na ochranu rostlin by měla získat určité výhody jako např. delší období 
ochrany údajů a osvobození od daně.
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Pozměňovací návrh 10
Čl. 49 odst. 6a (nový)

6a. Do jednoho roku po vstupu tohoto 
nařízení v platnost předloží Komise
Evropskému parlamentu a Radě návrh na
zřízení evropského podpůrného fondu pro 
méně významná použití. Fond může být 
financován z příjmu z daní z přípravků pro 
regulaci živočišných škůdců. Fond bude 
také oprávněn financovat dodatečné 
zkoušky reziduí pro méně významná 
použití.

Odůvodnění

Je důležité, aby bylo k dispozici dostatečné množství přípravků na ochranu rostlin pro 
omezené použití. Evropský podpůrný fond by zde mohl sehrát důležitou roli.

Pozměňovací návrh 11
Čl. 56 odst. 1 čtvrtý pododstavec

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 bude 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 15 let, a pro ty, na které se 
vztahuje článek 46a, na 12 let.

Odůvodnění

Pro podporu výzkumu udržitelnějších látek a přípravků je důležité, aby se kvůli ochraně údajů 
a tím návratnosti investic rozšířilo používání přípravků s nízkým či nižším rizikovým profilem.

Pozměňovací návrh 12
Čl. 56 odst. 1a (nový)

1a. Období ochrany údajů pro daný 
přípravek bude rozšířeno, pokud první 
žadatel žádá o povolení pro odvozené 
přípravky na ochranu rostlin pro omezená 
použití, jak je uvedeno v čl. 49 odst. 1.
Období ochrany údajů bude rozšířeno o tři 
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měsíce pro každý nový přípravek pro 
omezené použití. Období ochrany údajů 
může být rozšířeno o maximálně tři roky.

Odůvodnění

Pro podporu vývoje (odvozených) přípravků na ochranu rostlin zejména pro plodiny menšího 
významu je důležité rozšířit ochranu údajů a tím i návratnost investic.

Pozměňovací návrh 13
Čl. 58 odst. 3

3. Budoucí žadatel o povolení a držitel nebo 
držitelé povolení učiní veškeré rozumné 
kroky, aby dosáhli dohody o sdílení 
protokolů o zkouškách a studiích 
chráněných podle článku 56, o něž žadatel 
žádá pro účely povolení přípravku na 
ochranu rostlin.

3. Budoucí žadatel o povolení a držitel nebo 
držitelé povolení učiní veškeré rozumné 
kroky, aby dosáhli dohody o sdílení 
protokolů o zkouškách a studiích 
chráněných podle článku 56, o něž žadatel 
žádá pro účely povolení přípravku na 
ochranu rostlin. Tuto dohodu je možné 
nahradit předložením této záležitosti 
rozhodčímu soudu a přijetím jeho 
rozhodčího nálezu. Ve snaze zajistit, že 
náklady na sdílení informací jsou 
stanoveny spravedlivým, průhledným a 
nediskriminačním způsobem, může Komise, 
v souladu s postupem uvedeným v čl. 76
odst. 3, přijmout pokyny pro sdílení 
nákladů, které jsou založeny na těchto 
zásadách.

Odůvodnění

Pro minimalizaci zbytečné duplicity zkoušek je nezbytné zavést rozhodčí mechanismus a 
mechanismus sdílení nákladů, které by mohly pomoci žadatelům a držitelům povolení 
dosáhnout dohody. Tato ustanovení byla rovněž zavedena do směrnice REACH.

Pozměňovací návrh 14
Čl. 59 odst. 3a (nový)

3a. Do ...* přezkoumá Komise ustanovení 
tohoto nařízení týkající se ochrany údajů 
při zkouškách a studiích na obratlovcích. 
Komise předloží toto hodnocení, spolu 
s jakýmikoli navrženými změnami pro 
omezení ochrany údajů ohledně pokusů na 



PE 382.540v01-00 12/13 PA\646062CS.doc

CS

zvířatech, Evropskému parlamentu a Radě.
______________________

* Sedm let po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Odůvodnění

Podle tohoto návrhu podléhají výsledky zkoušek na obratlovcích ochraně údajů, ale tato data 
musí být sdílena. Tento kompromis je v současné době nevyhnutelný z praktických důvodů 
(jinak nebudou mnohé nové přípravky prodejné), ale měl by být náležitě vyhodnocen. I méně 
přísný režim ochrany údajů sníží počet zkoušek na obratlovcích.

Pozměňovací návrh 15
Čl. 60 odst. 1a (nový)

1a. Poté, co žadatel dostal možnost přednést 
své stanovisko, přijme příslušný orgán 
přijme rozhodnutí o důvěrnosti informací,
které bude obsahovat odpovídající uvedení 
důvodů, na nichž se zakládá. Rozhodnutí 
sdělí žadateli.

Odůvodnění

Zpřístupnění informací může mít významný dopad na obchodní zájmy. Držitelům informací 
musí být proto dána možnost se ke zpřístupnění vyjádřit.

Pozměňovací návrh 16
Čl. 60 odst. 2 písm. ca) a cb) (nová)

(ca) jména a osobní údaje vědců 
a laboratorních asistentů zodpovědných za 
provádění zkoušek a studií, v nichž se
využívají obratlovci;
(cb) informace o nynějších pokusech nebo 
zkouškách pro účely výzkumu či vývoje, jak 
je uvedeno v článku 51.

Odůvodnění

Důvěrnost informací za účelem ochrany obchodních zájmů musí být posuzována případ od 
případu na základě argumentů předložených dotčeným žadatelem. V každém případě jsou 
informace o výzkumu a vývoji často velmi citlivé a mělo by se tudíž s nimi zpravidla zacházet 
jako s důvěrnými.
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Laboratorní asistenti, kteří provádějí zkoušky na zvířatech, jsou často terčem útoků a jejich 
údaje musí být proto chráněny.

Pozměňovací návrh 17
Čl. 71 odst. 2a (nový)

2a. Nehledě na odst. 2 písm. b), členský stát 
může žadatele osvobodit od úhrady nákladů 
spojených s schvalovacím postupem, pokud 
se předložená žádost týká přípravku na 
ochranu rostlin pro méně významné 
použití, jak je uvedeno v čl. 49 odst. 1, nebo 
pro přípravek na ochranu rostlin s nízkým 
nebo nižším rizikem, jak je uvedeno v čl. 46
odst. 1 a čl. 46a odst. 1.

Odůvodnění

Pro podporu vývoje přípravků na ochranu rostlin určených pro plodiny menšího významu by
členské státy měly mít možnost udělit povolení pro takové přípravky bezplatně.


