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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Prípravky na ochranu rastlín sú dôležité pre poľnohospodárstvo a výrobu potravín. Ich 
používanie je však zároveň hrozbou pre životné prostredie a verejné zdravie. Preto boli v roku 
1991 zavedené rozsiahle právne predpisy, čo viedlo k prešetreniu všetkých zásob takýchto 
výrobkov v Európskej únii. Výsledkom bol významný pokles množstva týchto látok na trhu: z 
969 látok podrobených podrobnému prešetreniu je na trhu povolených iba 77 a vo vzťahu k 
420 nebolo ešte vydané žiadne rozhodnutie. Prípravky na ochranu rastlín však naďalej 
predstavujú problém pre životné prostredie. Látky majú takmer samy o sebe škodlivý účinok 
na životné prostredie a to môže spôsobiť problémy, napríklad pri postreku plodín.

Priemysel každoročne uvedie na trh približne päť nových aktívnych látok. Množstvo 
prípravkov na ochranu rastlín je vyrobených práve na báze týchto látok. Príslušný výskum je 
zložitý a nádkladný. Každoročne priemysel vynakladá na každú aktívnu látku približne 200 
miliónov eur. Čiastočne z dôvodu vysokých nákladov na výskum nastala tak vo svete, ako aj 
v Európe významná trhová koncentrácia. Vzhľadom na obrovské náklady spojené s novými 
prípravkami na ochranu rastlín sa tieto vyvíjajú predovšetkým pre hlavné druhy plodín, najmä 
tie, ktoré sú známe ako „veľká päťka“: ryža, pšenica, kukurica, sója a bavlna. Prípravky pre 
menej významné plodiny, ako napríklad zemiaky, paradajky a pór, sa často vyvíjajú na 
základe aktívnych látok v prípravkoch pre „veľkú päťku“.

Vzhľadom na súčasnú situáciu Komisia navrhuje množstvo významných zmien:
§ Schvaľovanie látok bude centralizovanejšie a bude sa vykonávať na európskej úrovni, čím 

získa väčšiu úlohu Európsky úrad pre potravinovú bezpečnosť, kým Komisia sa sústredí 
priamo na dozor.

§ V troch pásmach členských štátov (sever, stred a juh) sa prípravky na ochranu rastlín budú 
schvaľovať vzájomným uznávaním – pokiaľ prípravok nebude obsahovať žiadnu látku, 
ktorú bude treba obmedziť.

§ Pre vývoj udržateľnejších prípravkov sa zahŕňajú stimuly: látky s nízkorizikovým 
profilom získajú dlhšie obdobie na ochranu údajov a dlhšie začiatočné obdobie 
schválenia. 

§ Existuje aj ustanovenie týkajúce sa plodín menšieho významu: členské štáty môžu 
schváliť prípravkok na ochranu rastlín, ktorý sa používa na hlavné plodiny, aj na použitie 
pri iných plodinách, pokiaľ sa na nich prejaví dokázateľne účinne.

§ Výsledky testov získané z výskumu na stavovcoch treba využívať spoločne, aby sa 
zabránilo opakovaniu testoch na zvieratách.

§ Kratšie postupy schvaľovania a povoľovania: kým podľa starých predpisov schvaľovanie 
trvá päť rokov, teraz sa stanovuje obdobie 25 mesiacov.

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko má na návrh Komisie pozitívny názor.
Obsahuje totiž v porovnaní so sučasnou situáciou značné zlepšenie. No aj tak by rada spravila 
niekoľko ďalších úprav:
§ V prvom rade je potrebné stanoviť jasné a objektívne kritériá na vymedzenie tých 

látok, o ktorých sa dá povedať, že majú nízkorizikový profil. Aby sa podporil vývoj 
udržateľných prípravkov na ochranu rastlín, u prípravkov obsahujúcich nízkorizikové 
látky sa dá nárokovať dlhšie obdobie na ochranu údajov, a tým aj dlhšie obdobie 
návratnosti nákladov. Zavádza sa tiež nová nízkoriziková kategória 
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§ Po druhé, je potrebné podporiť vývoj prípravkov pre menej významné plodiny.
Vzhľadom na uvedené spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko navrhuje tri 
zmeny a doplnenia. Postup schvaľovania sa môže uskutočniť bezplatne, žiadatelia 
môžu očakávať predĺženie obdobia na ochranu údajov a zároveň sa zriaďuje európsky 
podporný fond zameraný na schvaľovanie v menšom rozsahu.

§ Tretí, kontroverzný bod sa týka vzájomného uznávania. To by malo byť prirodzenou 
súčasťou systému, v ktorom budú látky schvaľované na európskej úrovni. Ale 
odoprieť členskému štátu záverečné rozhodnutie o schválení používania látky na ich 
území nemusí byť vhodné, pretože prírodné podmienky (pôdy, voda alebo podnebie) 
sa môžu značne líšiť, dokonca aj v rámci jedného pásma.

§ Po štvrté, spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko chce pomôcť väčšiemu 
obmedzeniu testov na zvieratách pri vývoji nových prípravkov na ochranu rastlín.

§ A napokon spravodajkyňa výboru požiadaného o stanoviko zvážila pozíciu priemyslu 
a predovšetkým žiadateľov. Kratšie obdobie schvaľovania a povoľovania sú pre 
priemysel významným výdobytkom. V niektorých prípadoch však môže byť obdobie 
schvaľovania urýchlené, čím sa ďalej posilní pozícia žiadateľov.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 8 a (nové)

(8a) Na účely tohto nariadenia sa testy na 
stavovcoch budú uskutočňovať len v 
krajnom prípade, aby sa predišlo testom na 
zvieratách. Existujúce výsledky testov na 
stavovcoch treba v procese vývoja nových 
prípravkov na ochranu rastlín využívať 
spoločne. V súlade so smernicou Rady 
86/609/EHS z 24. novembra 1986 o 
aproximácii zákonov, iných právnych 
predpisov a  správnych opatrení členských 
štátov o ochrane zvierat použitých na 
experimentálne a iné vedecké účely, aj testy 
na stavovcoch treba nahradiť, obmedziť 
alebo spresniť. Implementácia tohto 

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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nariadenia sa musí, pokiaľ je to možné, 
zakladať na používaní náležitých 
alternatívnych testovacích metód. Komisia 
musí preskúmať pravidlá ochrany údajov 
týkajúcich sa výsledkov testov na 
stavovcoch za posledných sedem rokov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a, 
ak bude nutné, tieto pravidlá zmeniť.

Odôvodnenie

Treba sprísniť opatrenia na prevenciu opakovania pokusov na zvieratách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 15 a (nové)

(15a) Na podporu vývoja prípravkov na 
ochranu rastlín treba začleniť stimuly na 
uvádzanie nízkorizikových prípravkov na 
trh alebo takých, ktoré sú menej rizikové 
než prípravky už existujúce na trhu. Treba 
stanoviť jasné a objektívne kritériá, ktoré 
vymedzia, aké prípravky taký profil spĺňajú.

Odôvodnenie

Návrh zahŕňa stimuly na použitie nízkorizikových prípravkov. Ale vymedzenie pojmu 
nestanovuje, ktoré látky by prichádzali do úvahy. Článok 22 navrhuje veľmi široké 
vymedzenie pojmu, ktoré sa dá vysvetľovať rôznymi spôsobmi. Podniky však potrebujú 
jednoznačnosť a právnu istotu, predovšetkým so zreteľom na nákladné investície do výskumu, 
ktorý je nutný pre vývoj nových látok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 25

Hospodársky záujem priemyslu požiadať o 
povolenie je pri niektorých použitiach 
obmedzený. S cieľom zabezpečiť, aby sa 
diverzifikácia poľnohospodárstva a 
záhradníctva neohrozila nedostatočnou 
dostupnosťou prípravkov na ochranu rastlín 
by sa mali vytvoriť osobitné pravidlá 
vedľajšieho použitia.

Hospodársky záujem priemyslu požiadať o 
povolenie je pri niektorých použitiach 
obmedzený. S cieľom zabezpečiť, aby sa 
diverzifikácia poľnohospodárstva a 
záhradníctva neohrozila nedostatočnou 
dostupnosťou prípravkov na ochranu rastlín 
by sa mali vytvoriť osobitné pravidlá a 
stimuly na vedľajšie použitie.
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Odôvodnenie

Vývoj prípravkov pre menej významné plodiny treba podporovať tým, že sa zavedie možnosť, 
aby postup schvaľovania prebiehal bezplatne, a že sa žiadateľom poskytne dlhšie obdobie na 
ochranu údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 1 pododsek 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 a ich uvádzania na trh, 
povzbudzovania vývoja prípravkov s menej 
škodlivým účinkom na životné prostredie a 
ich používania a kontroly v Spoločenstve.
Nariadenie má tiež za cieľ podnietiť vývoj 
prípravkov zameraných na obmedzené 
použitie.

Odôvodnenie

Podpora vývoja udržateľnejších prípravkov na ochranu rastlín je veľmi dôležitý cieľ a mal by 
byť súčasťou predmetu úpravy nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 11 odsek 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 do 10 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 desaťmesačná lehota predlžuje o 
dodatočnú lehotu poskytnutú členským 
štátom. Členský štát informuje Komisiu a 
úrad. Členský štát môže konzultovať s 
úradom.

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

Je dôležité, aby sa urýchlilo zavedenie nových, inovatívnych prípravkov na trh. Spravodajský 
členský štát by mohol začať hodnotenie dostupných informácii ešte pred dňom oznámenia 
stanovenom v článku 9 ods. 3. Preto sa desaťmesačná lehota zdá byť primeraná a želateľná.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 22 odsek 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 odchýlka sa netýka žiadnej aktívnej 
látky klasifikovanej v súlade so smernicou 
67/548/EHS ako:
— karcinogénna,
— mutagénna,
— toxická z hľadiska reprodukcie,
— vyvolávajúca citlivosť, alebo
— bio-akumulatívna a ľahko rozložiteľná.
Najneskôr do ...* Komisia preskúma a v 
prípade potreby upresní kritériá 
zaobchádzania s aktívnymi látkami ako s 
nízkorizikovými látkami a kde je vhodné, 
podá návrhy.
___________________
* 1 rok po nadobudnutí účinnosti tejto smernice

Odôvodnenie

V prvom rade je potrebné stanoviť jasné a objektívne kritériá na vymedzenie tých látok, o 
ktorých sa dá povedať, že majú nízkorizikový profil. V tomto návrhu žiadne vymedzenie tohto 
pojmu nie je. Pre povzbudenie výskumu zameraného na udržateľnejšie látky a prípravky je 
dôležité, aby podniky získali jednoznačnosť a právnu istotu v otázke toho, čo sa pod 
nízkorizikovým profilom rozumie. Tu uvedené kritériá sú prevzaté zo smernice 98/8/ES o 
biocídoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
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Článok 36 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 
štátom.

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. Tá závisí od času, ktorý žiadateľ 
potrebuje na poskytnutie dodatočných 
informácií.

Odôvodnenie

Žiadateľovi musí byť poskytnutý dostatočný čas na poskytnutie dodatočných informácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 40 odsek 1

1.Členský štát, ktorému bola predložená 
žiadosť na základe článku 39, povoľuje 
príslušný prípravok na ochranu rastlín za 
rovnakých podmienok vrátane klasifikácie 
na účely smernice 1999/45/ES ako 
referenčný členský štát.

1. Členský štát, ktorému bola predložená 
žiadosť na základe článku 39, povoľuje 
príslušný prípravok na ochranu rastlín za 
rovnakých podmienok vrátane klasifikácie 
na účely smernice 1999/45/ES ako 
referenčný členský štát, pokiaľ môže 
členský štát preukázať, že použitie 
prípravku na ochranu rastlín má na jeho 
území iný účinok na životné prostredie než 
na území referenčného členského štátu.

Odôvodnenie

Členské štáty by mali mať v povoľovaní prípravkov na ochranu rastlín posledné slovo, pretože 
prírodné podmienky (pôda, voda, podnebie) sa v jednotlivých členských štátoch, či dokonca v 
rámci jednotlivých pásiem, môžu výrazne líšiť. No vzájomné uznávanie možno zamietnuť iba 
na environmentálnom základe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 46 a (nový)

Článok 46a
Uvádzanie nízkorizikových prípravkov na 
ochranu rastlín na trh a ich používanie

1. Napriek ustanoveniu v článku 29 
prípravok na ochranu rastlín môže byť 
povolený ako nízkorozikový prípravok, ak 
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spĺňa nasledovné požiadavky:
(a) aspoň jedna z aktívnych látok, ktorú 
prípravok obsahuje, je látka definovaná v 
článku 22 („Nízkorizikové látky“);
(b) všetky nízkorizikové aktívne látky, 
ochranné látky a synergickék prípravky, 
ktoré prípravok obsahuje, sú schválené v 
súlade s kapitolou II; 
(c)z hľadiska vedeckých alebo technických 
poznatkov nesie so sebou významne nižšie 
riziko pre zdravie ľudí a zvierat alebo pre 
životné prostredie než porovnateľný 
prípravok na ochranu rastlín, ktorý je už 
povolený;
(d) je dostatočne aktívny;
je v súlade s článkom 29 ods. 1 písm. b), c) 
a e) až h vrátane).
2. Žiadatelia o povolenie nízkorizikového 
prípravku na ochranu rastlín musia 
vykázať, že prípravok spĺňa podmienky 
stanovené v odseku 1 a musia k žiadosti 
priložiť podrobnú a súhrnú dokumentáciu 
týkajúcu sa každého bodu podrobných 
údajov požadovaných pre aktívnu látku a 
prípravok na ochranu rastlín.
3. Členský štát do 120 dní rozhodne o tom, 
či schváli žiadosť o povolenie 
nízkorizikového prípravku na ochranu 
rastlín.
Toto obdobie môže byť skrátené na 90 dní, 
ak na ten istý nízkorizikový prípravok už 
udelil povolenie iný členský štát.
Ak členský štát vyžaduje dodatočné 
informácie, musí stanoviť termín, do 
ktorého žiadateľ musí informácie 
poskytnúť. V tomto prípade sa 120 dňová 
lehota predlžuje o dodatočnú lehotu 
udelenú členským štátom.
4. Ak nie je stanovené inak, použijú sa 
všetky ustanovenia tohto nariadenia 
týkajúce sa povoľovania.
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Odôvodnenie

Na podporu udržateľnejších prípravkov na ochranu rastlín zavádza tento článok novú 
kategóriu nízkorizikových prípravkov na ochranu rastlín, ktorá predstavuje nižšie riziko než 
súčasné prípravky na trhu a obsahuje aspoň jednu nízkorizikovú aktívnu látku. Táto kategória 
prípravkov na ochranu rastlín by mala dostať určité výhody, ako napríklad dlhšiu lehotu na 
ochranu údajov a daňové oslobodenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 49 odsek 6 a (nový)

6a. Komisia do jedného roka po tom, ako 
toto nariadenie nadobudne účinnosť, 
predloží Európskemu parlamentu a Rade 
návrh na zriadenie európskeho podporného 
fondu pre vedľajšie použitie. Fond môže 
byť financovaný z príjmov z daní z 
prípravkov na kontrolu škodcov. Fond bude 
mať tiež oprávnenie financovať dodatočné 
testy zbytkov na vedľajšie použitie.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby bol k dispozícii dostatok prípravkov na ochranu rastlín pre obmedzené 
využitie. Tu by mohol zohrávať významnú úlohu európsky podporný fond.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 56 odsek 1 pododsek 4

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.

Doba ochrany údajov bude desať rokov, 
pričom začína plynúť odo dňa 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 15 rokov a na 12 
rokov zase pre tie, na ktoré sa vzťahuje 
článok 46 a).

Odôvodnenie

Na povzbudenie výskumu zameraného na udržateľnejšie látky a prípravky je potrebné, aby sa 
kvôli ochrane údajov, a tým aj kvôli návratnosti investícií, rozšírilo použitie prípravkov s 
nízkou alebo nižšou rizikovosťou.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 56 odsek 1 a (nový)

1a. Doba ochrany údajov príslušného 
prípravku bude predĺžená, ak sa prvý 
žiadateľ prihlási o povolenie na odvodené 
prípravky pre obmedzené použitie, ako je 
uvedené v článku 49 ods. 1. Doba ochrany 
údajov sa pre každý nový prípravok pre 
obmedzené použitie predĺži o tri mesiace.
Doba ochrany údajov môže byť predĺžená 
maximálne o tri roky.

Odôvodnenie

Pre podporu vývoja (odvodených) prípravkov na ochranu rastlín, predovšetkým pre plodiny 
menšieho významu, je dôležité, aby sa doba ochrany údajov predĺžila a tým aj návrat 
investícií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 58 odsek 3

3. Potenciálny žiadateľ o povolenie a držiteľ 
alebo držitelia príslušných povolení 
prijímajú všetky primerané kroky na 
dosiahnutie dohody o spoločnom využívaní 
akýchkoľvek testovacích protokolov a správ 
zo štúdií chránených podľa článku 56, o 
ktoré žiadateľ o povolenie prípravku na 
ochranu rastlín požiadal.

3. Potenciálny žiadateľ o povolenie a držiteľ 
alebo držitelia príslušných povolení 
prijímajú všetky primerané kroky na 
dosiahnutie dohody o spoločnom využívaní 
akýchkoľvek testovacích protokolov a správ 
zo štúdií chránených podľa článku 56, 
o ktoré žiadateľ požiadal. Túto dohodu 
môže nahradiť postúpenie veci 
rozhodcovskej komisii a prijatie 
rozhodcovského rozhodnutia. V snahe 
zabezpečiť, aby sa náklady na spoločné 
využívanie  informácií určili spravodlivým, 
transparentným a nediskriminujúcim 
spôsobom, Komisia môže v súlade 
postupom stanoveným v článku 76 ods.3 
prijať postup vzájomnej účasti na 
nákladoch, založenom na týchto 
princípoch. 

Odôvodnenie

S cieľom zabrániť zbytočnej duplicite testov je potrebné zaviesť rozhodcovský mechanizmus a 
mechanizmus spoločnej účasti na nákladoch, čo by mohlo žiadateľom a držiteľom povolenia 
pomôcť dosiahnuť dohodu. Tieto ustanovenia boli zavedené rovnako aj do smernice REACH.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 59 odsek 3 a (nový)

3a. Do...* Komisia preskúma ustanovenia 
tohto nariadenia týkajúce sa ochrany 
údajov pri testoch a štúdiách 
uskutočňovaných na stavovcoch. Komisia 
predloží svoje hodnotenie, ako aj akékoľvek 
navrhnuté zmeny a doplnenia pre 
obmedzenia ochrany údajov so zreteľom na 
pokusy na zvieratách, Európskemu 
parlamentu a Rade.
*sedem rokov po nadobudnutí účinnosti tejto 
smernice.

Odôvodnenie

V súlade s týmto návrhom podliehajú výsledky testov na stavovcov ochrane údajov, ale 
prístup k týmto údajom musí byť spoločný. Tento kompromis je v súčasnosti nutný z 
praktických dôvodov (inak mnohé nové prípravky nebudú môcť byť predajné), ale mal by byť 
patrične priebežne prehodnotený. Aj menej prísny režim ochrany údajov zníži počet testov na 
stavovcoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 60 odsek 1 a (nový)

1a. Príslušný úrad potom, ako žiadateľovi 
umožní podať svoje stanovisko, prijme 
rozhodnutie o dôvernosti informácií, v 
ktorom budú uvedené príslušné dôvody, na 
ktorých sa zakladá. Úrad oznámi 
rozhodnutie žiadateľovi 

Odôvodnenie

Sprístupnenie  informácií môže mať značný dosah na obchodné záujmy. Preto musí byť 
držiteľom informácií poskytnutá príležitosť vyjadriť svoj názor na ich sprístupnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 60 odsek 2 bod (c a ) (nový) a (c b) (nový)

(ca) mená a osobné údaje vedcov a 
laboratórnych asistentov zodpovedných za 
vykonávanie testov a štúdií, v ktorých sa 
využívajú stavovce;
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(cb) informácie o prebiehajúcich 
experimentoch alebo testoch na účely 
výskumu alebo vývoja, ako sa definujú v 
článku 51.

Odôvodnenie

Dôvernosť informácií musí byť byť s cieľom ochrany obchodných záujmov posudzovaná 
jednotlivo podľa argumentov poskytnutých dotknutým žiadateľom. V každom prípade sú 
informácie o výskume a vývoji často veľmi citlivé, a preto by sa malo s nimi spravidla 
zaobchádzať ako s dôvernými.

Laboratórni asistenti, ktorí vykonávajú testy na zvieratách, sú často terčami útokov, preto 
musia byť ich údaje chránené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 71 odsek 2 a (nový)

2a. Napriek ustanoveniu v odseku 2 b) 
členský štát môže žiadateľa oslobodiť od 
nákladov spojených s postupom 
schvaľovania, ak sa predložená žiadosť 
týka prípravku na ochranu rastlín pre 
vedľajšie použitie, ako je uvedené v článku 
49 ods. 1, alebo ak sa týka prípravku na 
ochranu rastlín s nízkym alebo nižším 
rizikom, ako je uvedené v článku 46 ods. 1 
a článku 46 a) ods. 1. 

Odôvodnenie

Členské štáty by na podporu vývoja prípravkov na ochranu rastlín určených pre menej 
významné plodiny mali mať možnosť udeľovať povolenia na takéto prípravky bezplatne.


	646062sk.doc

