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NÁVRHY 

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 

zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 

prijme, tieto návrhy: 

1. zdôrazňuje význam regulačného rámca, ktorým sa podporuje konkurencieschopnosť, 

stimuluje a uľahčuje výskum a inovácie s cieľom vyvíjať lepšie a bezpečnejšie 

prípravky na ochranu rastlín (POR) a zároveň zabezpečiť dostupnosť širokej škály 

prípravkov na ochranu rastlín; domnieva sa, že budúce preskúmania regulačného rámca 

by mali podporovať autorizáciu POR zlučiteľných s udržateľnými poľnohospodárskymi 

systémami, ktoré budú šetrné k životnému prostrediu, účinné a cenovo dostupné a ktoré 

budú zároveň zohľadňovať vplyvy na necieľové druhy, najmä včely a iné opeľovače a 

hmyz, ktorý je prospešný pre poľnohospodárstvo, napr. na prirodzené predátory 

škodcov; 

2. poznamenáva, že postup schvaľovania POR v EÚ je jedným z najprísnejších na svete a 

v súčasnosti trvá viac ako 11 rokov, čo si vyžaduje v priemere vyše 200 vedeckých 

štúdií a náklady vyše 220 miliónov EUR s cieľom uviesť výrobok na trh EÚ; 

zdôrazňuje svoje presvedčenie, že súbor cieľov nariadenia možno najefektívnejšie 

dosiahnuť, ak poľnohospodári a výrobcovia bez ohľadu na členský štát, v ktorom 

pôsobia, budú mať prístup k širokej škále aktívnych látok a POR, ktoré im umožnia 

účinne bojovať proti škodcom; zdôrazňuje, že dostupnosť širokej škály POR je 

základom akejkoľvek zmysluplnej stratégie, keďže poľnohospodári by inak boli závislí 

na menej cielených, a teda menej efektívnych POR, čo povedie k ich vyššej spotrebe; 

vyjadruje preto svoje obavy z malého počtu nových účinných látok, ktoré boli 

autorizované od nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 1107/2009; poukazuje na to, 

že odkedy sa zaviedli súčasné pravidlá, na použitie na trhu EÚ bolo autorizovaný len 

osem nových účinných látok; zdôrazňuje, že v tejto oblasti majú zásadný význam 

udržateľné, nízkorizikové POR (a účinné látky v nich); zdôrazňuje skutočnosť, že ak 

poľnohospodári nebudú mať prístup k POR, budú v boji proti rastu určitých prírodných 

patogénov prítomných v plodinách bezmocní, čo ohrozí našu potravinovú bezpečnosť; 

3. poukazuje na to, že toto nariadenie je súčasťou širšieho režimu POR v EÚ, ktorý zahŕňa 

aj smernicu o udržateľnom používaní pesticídov (SUD), nariadenie, ktorým sa 

stanovujú maximálne hladiny rezíduí (MRL) a nariadenie o klasifikácii, označovaní a 

balení látok a zmesí1, a že všetky štyri časti sa musia posudzovať spoločne, aby sa 

zistilo, či sú vhodné na daný účel, a to aj s cieľom znížiť celkový objem používaných 

prípravkov na ochranu rastlín, najmä prostredníctvom členských štátov a Komisie, ktoré 

zabezpečujú vykonávanie integrovanej ochrany proti škodcom (IPM) a podporujú 

používanie nízkorizikových pesticídov, ako aj agronomických postupov; pripomína, že 

existuje výrazná potreba integrovaného prístupu a že by sa pri tom malo zohľadniť 

nariadenie (ES) č. 1185/2009 o štatistike pesticídov; 

4. poznamenáva, že správne a vhodné používanie prípravkov na ochranu rastlín musí byť 

v súlade s ustanoveniami smernice 2009/128/ES, a najmä so všeobecnými zásadami 

integrovanej ochrany proti škodcom a jej holistickým prístupom; vyjadruje poľutovanie 

nad tým, že tieto zásady nie sú v členských štátoch vykonávané v plnej miere a že 
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rozvoju IPM bráni obmedzená dostupnosť nízkorizikových nechemických pesticídov 

vrátane nízkorizikových alternatív na ochranu rastlín; berie na vedomie, že rezistencia je 

biologická nevyhnutnosť v kontexte rýchlo sa množiacich škodcov a chorôb; poukazuje 

na IPM ako na prostriedok na zabránenie vzniku rezistencie a potrebu vyhnúť sa 

celoplošnému ošetrovaniu, často aj vtedy, ak sa nezistí ani jeden škodca; 

5. zdôrazňuje význam priebežnej odbornej prípravy a vzdelávania poľnohospodárov v 

oblasti správneho a vhodného používania prípravkov na ochranu rastlín; naliehavo 

vyzýva členské štáty a príslušné orgány, aby lepšie využívali všetky dostupné opatrenia 

na zvýšenie bezpečného používania prípravkov na ochranu rastlín a na zníženie 

nepriaznivých vplyvov na životné prostredie; zdôrazňuje potrebu rozlišovať medzi 

profesionálnym a súkromným použitím POR, keďže sa na ne nevzťahujú rovnaké 

povinnosti, a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby jasne rozlišovali medzi týmito dvoma 

druhmi použitia a zodpovedajúcim spôsobom zmenili pravidlá; zdôrazňuje, že POR sa 

nevyužívajú len v poľnohospodárstve, ale aj na boj proti burinám a škodcom v 

mestských oblastiach vrátane verejných parkov a železníc; zdôrazňuje, že profesionálni 

a neprofesionálni používatelia prípravkov na ochranu rastlín by mali mať primeranú 

odbornú prípravu; 

6. zdôrazňuje potenciál, ktorý môžu mať techniky presného poľnohospodárstva a 

technologické inovácie v rámci pomoci európskym poľnohospodárom pri optimalizácii 

kontroly škodcov cielenejším a udržateľnejším spôsobom v súlade so zásadami 

smernice 2009/128/ES; zdôrazňuje možné zvýšenie efektívnosti ochrany rastlín, ktoré 

by sa mohlo dosiahnuť prostredníctvom využívania metód presného poľnohospodárstva, 

čo by viedlo k významnému zníženiu použitých množstiev a znížil by sa tým aj 

negatívny vplyv na životné prostredie; vyzýva Komisiu, aby plne využila túto formu 

vedeckého a technického pokroku a zabezpečila, aby z nej mali prospech 

poľnohospodári, spotrebitelia a životné prostredie; 

7. poznamenáva, že na to, aby boli niektoré nástroje zo „súboru nástrojov“, napr. 

biologické kontroly s použitím prirodzených predátorov škodcov alebo ich parazitov 

alebo parazitoidov, účinné, je dôležité, aby sa necielené pesticídy so širokým spektrom 

dosahu používali iba ako posledná možnosť; 

8. zdôrazňuje významnú úlohu, ktorú POR zohrávajú pri zabezpečení pestovania plodín a 

ich zberu s nízkymi stratami spôsobenými chorobami a zamorením škodcami a 

zvyšovaní kvality výnosov a vidieckych príjmov; 

9. berie na vedomie, že POR predstavujú značné výdavky pre poľnohospodárov ako 

súčasť ich systémov rastlinnej výroby; 

10. zdôrazňuje potrebu výmeny poznatkov a nadobúdania zručností v súvislosti s 

alternatívami k chemickým pesticídom a IPM vrátane optimálneho striedania plodín z 

hľadiska poľnohospodárskeho trhu a klimatických situácií; ďalej poznamenáva, že 

uvedené sa stanovuje už v horizontálnom nariadení o SPP, najmä v 

poľnohospodárskych poradenských službách financovaných v rámci rozvoja vidieka; 

11. zdôrazňuje prínos, ktorý autorizácia nízkorizikových POR predstavuje pre udržateľný 

poľnohospodársky sektor EÚ, význam zabezpečenia ich dostupnosti a dôležitú úlohu, 

ktorú nízkorizikové POR môžu zohrávať v rámci komplexnej stratégie integrovanej 
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ochrany proti škodcom; upozorňuje na význam prispievania k lepšiemu fungovaniu 

poľnohospodárskeho ekosystému a trvalo udržateľného poľnohospodárstva, pričom 

upozorňuje, že nedostatočná dostupnosť POR by mohla ohroziť diverzifikáciu 

poľnohospodárstva a spôsobiť odolnosť škodlivých organizmov voči POR; v tejto 

súvislosti sa domnieva, že posúdenie ich účinnosti a rizík a ich schopnosti plniť 

environmentálne, zdravotné a hospodárske potreby poľnohospodárstva musí byť 

zaručené, ak sa má zvýšiť prijateľnosť a uľahčiť širšie využívanie stratégií na ochranu 

plodín zo strany poľnohospodárov; požaduje podporu pre rozvoj nízkorizikových POR; 

poznamenáva, v prípade prírodných látok a výrobkov, o ktorých je známe, že 

predstavujú menšie riziko, by sa nemali vyžadovať zdĺhavé schvaľovacie postupy; 

požaduje preto zavedenie zrýchleného postupu vyhodnocovania, schvaľovania a 

registrácie biologických nízkorizikových prípravkov na ochranu rastlín; 

12. vyjadruje obavy v súvislosti s malým počtom nových látok, ktoré boli schválené, 

pričom boli zároveň z trhu stiahnuté ďalšie látky; zdôrazňuje význam vhodného súboru 

nástrojov POR pre poľnohospodárov, ktorými sa zabezpečia dodávky potravín pre EÚ; 

13. víta vypracovanie správy o vykonávaní v súvislosti s nariadením (ES) č. 1107/2009 s 

cieľom kontrolovať jeho účinnosť, aby sa zabezpečila bezpečnosť potravín a ochrana 

životného prostredia a vysoká úroveň ochrany zdravia ľudí, rastlín a zvierat; zdôrazňuje 

zároveň potrebu zabezpečiť konkurencieschopnosť poľnohospodárskeho sektora EÚ 

zaručením rovnakých podmienok prostredníctvom prístupu k širokej škále aktívnych 

látok a POR, ktoré budú cenovo dostupné pre všetkých poľnohospodárov a výrobcov, 

bez ohľadu na členský štát, v ktorom pôsobia; pripomína odôvodnenie 8 nariadenia (ES) 

č. 1107/2009, v ktorom sa jasne zdôrazňuje, že osobitná pozornosť by sa mala venovať 

ochrane zraniteľných skupín obyvateľstva a že by sa mala uplatňovať zásada predbežnej 

opatrnosti; vyjadruje v tejto súvislosti obavy, že niektoré členské štáty nie sú dostatočne 

vybavené ma boj proti nezákonným a falšovaným prípravkom na ochranu rastlín; 

14. berie na vedomie prebiehajúce hodnotenie nariadenia (ES) č. 1107/2009 zo strany 

Komisie v rámci programu REFIT a jeho plánované dokončenie do novembra 2018; 

verí, že tieto zistenia budú vhodným základom pre diskusiu spoluzákonodarcov o 

budúcom vývoji nariadenia (ES) č. 1107/2009; 

15. zdôrazňuje skutočnosť, že v rokoch 1993 až 2009 sa počet povolených pesticídnych 

látok znížil o 70 %, pričom sa zvýšil počet ohnísk škodcov v EÚ; 

16. uznáva, že POR zohrávajú významnú úlohu pri zlepšovaní schopnosti 

poľnohospodárstva uspokojovať celosvetové potreby výživy, čo podľa FAO prispelo k 

zníženiu celkového podielu podvyživených ľudí v populácii z 18,6 % v období rokov 

1990 – 1992 na približne 10,9 % v rokoch 2014 – 20161; zastáva preto názor, že 

súčasný systém by sa mal skôr zlepšiť zintenzívnením úsilia o odstránenie 

nepriaznivých účinkov, než tým, že by sa od neho upustilo bez toho, aby boli k 

dispozícii iné alternatívy, ktoré dokážu rovnako zachovať a ďalej zvyšovať dodávky 

potravín; 

17. vyjadruje znepokojenie nad tým, že v nedávnych diskusiách sa súčasný vedecky 

podložený hodnotiaci systém Európskej únie stále častejšie spochybňuje; zdôrazňuje 

                                                 
1 Pozri FAO (2015): Situácia v oblasti potravinovej bezpečnosti vo svete http://www.fao.org/3/a-i4646e.pdf  

http://www.fao.org/3/a-i4646e.pdf
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význam zachovania a ďalšieho zlepšenia systému, ktorý by bol vedecky podložený, 

objektívny a vychádzal z dôkazov na základe partnerského preskúmania, pri autorizácii 

každej účinnej látky by vychádzal z otvoreného, nezávislého a multidisciplinárneho 

prístupu v súlade so zásadami analýzy rizík EÚ a zásadou predbežnej opatrnosti, ako je 

stanovená vo všeobecnom potravinovom práve (nariadenie (ES) č. 178/2002); trvá na 

tom, že postup pre opätovné schválenie účinných látok musí zohľadňovať praktické 

využitie POR, ako aj vedecký a technologický pokrok v tejto oblasti; poukazuje na to, 

že zložitosť súčasného systému hodnotenia a autorizácie vedie k nedodržiavaniu 

termínov, čo by mohlo znamenať, že celý systém nebude fungovať správne; zdôrazňuje 

preto potrebu preskúmať a zjednodušiť systém;  

18. víta výklad zásady predbežnej opatrnosti zo strany Komisie, ako je vyjadrený v 

hodnotení všeobecného potravinového práva1 v rámci programu REFIT, a síce že nejde 

o alternatívu k prístupu riadenia rizika, ale skôr o osobitnú formu riadenia rizika; 

pripomína, že tento názor podporujú aj rozhodnutia Súdneho dvora2; vyzýva Komisiu, 

aby v tejto súvislosti posúdila, či sú hraničné kritériá stanovené v nariadení (ES) č. 

1107/2009 vhodné na daný účel; 

19. berie na vedomie, že spravodajský členský štát musí pripraviť a predložiť Komisii, a v 

kópii aj úradu, správu resp. návrh hodnotiacej správy, v ktorej posúdi, či možno 

očakávať, že účinná látka splní kritériá schválenia stanovené v článku 4; zdôrazňuje, že 

spravodajský členský štát musí vykonať nezávislé, objektívne a transparentné posúdenie 

na základe aktuálnych vedeckých a technických poznatkov; 

20. vyjadruje znepokojenie nad tým, že v nariadení (ES) č. 834/2007 sa neposkytuje 

rovnako vedecky podložený a dôkladný režim posudzovania účinkov na zdravie ľudí a 

zvierat a na životné prostredie v súvislosti s povoľovaním látok na ochranu rastlín v 

ekologickej výrobe; konštatuje, že zásada oddelenia hodnotenia a riadenia rizík sa v 

uvedenom nariadení neuplatňuje; 

21. vyjadruje znepokojenie nad systematickými oneskoreniami v postupoch schvaľovania a 

zvýšeným využívaním výnimiek podľa článku 53 nariadenia (ES) č. 1107/2009; 

zdôrazňuje, že tieto oneskorenia vážne bránia zavedeniu efektívnych a bezpečnejších 

inovatívnych výrobkov na trhu a že vedú aj k zvýšenému využívaniu núdzových 

autorizácií, ktoré predstavujú vyššie environmentálne zaťaženie; zdôrazňuje, že je 

potrebné, aby členské štáty dodržiavali zákonom stanovené lehoty s cieľom zabezpečiť 

predvídateľnosť pre žiadateľov a uľahčiť uvádzanie inovačných POR na trh, ktoré sú v 

súlade s prísnejšími požiadavkami; okrem toho sa domnieva, že akákoľvek výnimka by 

mala byť riadne odôvodnená a pravidelne prehodnocovaná; pripomína odôvodnenie 10 

nariadenia (ES) č. 1107/2009, v ktorom sa jasne zdôrazňuje, že látky by sa mali do 

prípravkov na ochranu rastlín pridávať iba vtedy, ak sa preukázalo, že prinášajú zjavný 

úžitok pre rastlinnú výrobu a ak sa pri nich neočakávajú žiadne škodlivé účinky na 

zdravie ľudí alebo zvierat ani žiadny neprijateľný účinok na životné prostredie. 

zdôrazňuje, že audit Komisie vykonaný v rokoch 2016 a 2017 v siedmich členských 

štátoch ukázal, že väčšina kontrolovaných členských štátov nemala zavedené správne 

systémy na zabezpečenie spracúvania žiadostí v zákonných lehotách, ktoré by nemali 

                                                 
1 SWD(2018)0038. 
2 Napríklad rozsudok Všeobecného súdu z 9. septembra 2011, Francúzsko/Komisia , T-

257/07,ECLI:EU:T:2011:444. 
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presiahnuť 120 dní; 

22. vyjadruje poľutovanie nad jednostrannými rozhodnutiami členských štátov, ktoré môžu 

viesť k zrušeniu alebo obmedzeniu používania výrobkov schválených inými členskými 

štátmi, a k nedostatočnej harmonizácii času potrebného na spracovanie žiadostí o 

autorizáciu, čo narúša hospodársku súťaž na vnútornom trhu a stavia poľnohospodárov 

do „slepej uličky“, škodí životnému prostrediu a je zároveň kontraproduktívne z 

hľadiska konkurencieschopnosti poľnohospodárskych podnikov; 

23. zdôrazňuje, že dôveryhodnosť systému udeľovania autorizácií POR do značnej miery 

závisí od dôvery verejnosti v európske agentúry, ktorá poskytujú vedecké stanoviská, 

ktoré sú základom pre schvaľovanie a riadenie rizík; zdôrazňuje, že transparentnosť v 

procese vedeckého posudzovania je dôležitá z hľadiska zachovania dôvery verejnosti; 

požaduje preto, aby boli príslušné agentúry primerane financované a disponovali 

potrebnými zamestnancami na zabezpečenie nezávislého, transparentného a včasného 

postupu autorizácie; v tejto súvislosti víta skutočnosť, že Komisia vo svojom hodnotení 

všeobecného potravinového práva1 v rámci programu REFIT dospela k záveru, že 

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) je vysoko transparentný a vymieňa si 

údaje v rámci prísnych pravidiel dôvernosti stanovených spoluzákonodarcami; ďalej 

víta pokračujúce úsilie EFSA o zlepšenie svojho systému na zabezpečenie nezávislosti a 

riadenia potenciálnych konfliktov záujmov, ktorý Dvor audítorov ocenil ako 

najmodernejší systém spomedzi kontrolovaných agentúr v roku 20122 a ktorý bol 

nedávno (v júni 2017) aktualizovaný3; vyzýva Komisiu, aby navrhla zlepšenia s cieľom 

ďalej zvýšiť transparentnosť regulačného procesu, a to aj pokiaľ ide o prístup k údajom 

u bezpečnostných štúdií, ktoré predkladajú výrobcovia v rámci svojich žiadostí o 

povolenie uvádzať POR na trh v EÚ; uznáva, že je potrebné preskúmať tento postup, 

aby sa zlepšilo vyhodnocovanie, zvýšila nezávislosť orgánov poverených vykonávaním 

štúdií, predchádzalo konfliktom záujmov a zaručila väčšia transparentnosť postupu;  

24. zdôrazňuje nerovnováha v počte žiadostí medzi niektorými členskými štátmi tej istej 

zóny, podobnej veľkosti a s podobnými poľnohospodárskymi podmienkami; 

25. zdôrazňuje, že je potrebné nabádať k spolupráci a výmene informácií medzi členskými 

štátmi podporovaním dostupnosti a používania harmonizovanej metodiky a modelov 

na vykonávanie hodnotení, no zároveň obmedziť existenciu dodatočných 

vnútroštátnych požiadaviek s cieľom zaručiť optimálne fungovanie vnútorného trhu; 

poukazuje na existenciu osobitných požiadaviek v každom členskom štáte a na 

nedostatočnú harmonizáciu metodík používaných pri hodnotení ako na hlavné príčiny 

nedostatočnej dôvery medzi členskými štátmi a vykonávania opätovných posúdení na 

základe vlastných vnútroštátnych modelov; zdôrazňuje úlohu členských štátov pri 

účinnom vykonávaní nariadenia (ES) č. 1107/2009; poukazuje na prínosy efektívnej 

autorizácie vrátane rýchlejšieho prístupu k POR ako aj nízkorizikovým alternatívam; 

považuje za nevyhnutné zlepšiť harmonizáciu právnych predpisov o uvádzaní POR na 

trh v EÚ s cieľom zabrániť narušeniu hospodárskej súťaže; zdôrazňuje, že cieľom 

úplného vykonávania existujúcich právnych predpisov by malo byť zabrániť duplicite 

                                                 
1 SWD(2018)0038. 
2 https://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS1210_11/NEWS1210_11_EN.PDF  
3 https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/policy_independence.pdf  

https://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS1210_11/NEWS1210_11_EN.PDF
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/policy_independence.pdf
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práce a sprístupniť poľnohospodárom nové látky bez zbytočného odkladu; 

26. víta myšlienku a ciele systému zónovej autorizácie, uznáva však, že tieto ciele by sa 

mohli účinnejšie dosiahnuť prostredníctvom jediného systému autorizácie na úrovni 

Únie; žiada Komisiu, aby vyhodnotila, či by sa postup autorizácie nemohol dosiahnuť 

včasnejším a nákladovo efektívnejším spôsobom buď zlepšením súčasného systému 

(napr. posilnením harmonizácie metodiky, modelov a požiadaviek na uplatňovanie, 

a/alebo zavedením povinnej autorizácie pre celú zónu po pozitívnom hodnotení zo 

strany spravodajského členského štátu pre danú zónu (zRMS)) alebo zriadením 

jednotného systému Únie; 

27. víta myšlienku a ciele systému autorizácie podľa zón a pripomína, že tento systém by 

mal v zásade viesť k autorizácii POR, ktorá bude pre všetky zúčastnené strany časové a 

nákladovo efektívnejšia; poukazuje na to, že zámer zaviesť zonálne hodnotenie žiadostí 

POR, ktoré umožňuje žiadateľom navrhnúť jeden spravodajský členský štát pre danú 

zónu na vykonanie posúdenia, by mal viesť k tomu, že dotknuté členské štáty prijmú 

rozhodnutie v rámci vzájomnej spolupráce a maximálnej lehote 120 dní po tom, ako 

spravodajský členský štát pre danú zónu vydal správu o registrácii; vyjadruje 

znepokojenie nad skutočnosťou, že tieto výhody sa v praxi takmer vôbec neprejavili, čo 

viedlo k systematickému oneskoreniu postupu autorizácie a zvýšenému využívaniu 

núdzových autorizácií; preto naliehavo vyzýva členské štáty, aby v plnej miere 

využívali možnosť deľby práce, ktorú poskytuje zonálny systém autorizácie, a vyzýva 

Komisiu a príslušné orgány, aby v tom členské štáty podporovali; 

28. zdôrazňuje, že cieľom postupu vzájomného uznávania členskými štátmi v konkrétnom 

geografickom regióne, pokiaľ ide o jednotný trh, bolo zjednodušiť postupy a zvýšiť 

dôveru medzi členskými štátmi; považuje uplatňovanie postupu vzájomného uznávania 

za dôležitý nástroj na zvýšenie deľby práce a zabezpečenie dodržiavania lehôt pri 

súčasnom zaručení optimálnej ochrany používateľov, keďže žiadateľom umožňuje 

požiadať o povolenie v inom členskom štáte, ktorý tiež predmetný prípravok využíva 

rovnako a pri rovnakých poľnohospodárskych postupoch, na základe posúdenia 

vykonaného na autorizáciu v pôvodnom členskom štáte, ktorý musí vždy niesť svoj diel 

zodpovednosti za posúdenie vydané pre členské štáty, ktoré uplatňujú vzájomné 

uznávanie;  

29. zastáva názor, že vzhľadom na rozdiely v praxi medzi členskými štátmi a zoznam 

výrobkov, ktoré boli skutočne autorizované, sa tieto ciele nedosiahli; upozorňuje na 

skutočnosť, že ak významné rozdiely medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o autorizované 

POR, a vzájomná nedôvera budú pretrvávať, zásada vzájomného uznávania sa nebude 

môcť uplatňovať účinne; preto vyzýva Komisiu, aby zlepšila fungovanie systému 

vzájomného uznávania a v dvoch fázach: 

a) preskúmanie postupu vzájomného uznávania s cieľom zvýšiť jeho účinnosť a zlepšiť 

jeho vykonávanie, dodržiavať lehoty a zvýšiť vzájomnú dôveru medzi členskými štátmi; 

b) vypracovanie posúdenia vplyvu s cieľom posúdiť uskutočniteľnosť zavedenia 

postupu autorizácie POR, pokiaľ možno na európskej úrovni a koordinované Komisiou, 

pričom sa zohľadnia osobitné geografické charakteristiky s cieľom harmonizovať 

pravidlá medzi členskými štátmi, dramaticky znížiť náklady a lehoty a vyriešiť 

problémy nekalej hospodárskej súťaže posilnením vnútorného trhu pre POR a so 
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zreteľom na skutočnosť, že tento druh konania nebude možný bez dostatočných 

rozpočtových zdrojov a odborných znalostí členských štátov; 

30. očakáva, že v rámci posúdenia vplyvu sa potvrdí alebo vyvráti, či sa zriadením jediného 

orgánu na úrovni EÚ, ktorý bude zodpovedný za všetky aspekty hodnotenia a 

schvaľovania účinných látok, predíde zdvojeniu práce, výrazne znížia náklady a 

administratívna záťaž a zabezpečí rovnomerne vysoká úroveň ochrany životného 

prostredia a zdravia ľudí, a zároveň sa zriadi „jednotné kontaktné miesto“ pre 

hodnotenie a registráciu účinných látok; 

31. zastáva názor, že postup autorizácie POR, ktorý by bol harmonizovaný na európskej 

úrovni, by mohol priniesť spoločné riešenia pre malé poľnohospodárske podniky, ktoré 

sa v súčasnosti nachádzajú v technickej slepej uličke kvôli nákladom spojeným so 

získaním autorizácie a nedostatkom investícií a výskumu zo strany súkromných a 

verejných zainteresovaných strán; 

32. poznamenáva, že nedostatočná koordinácia medzi členskými štátmi vedie k zdvojeniu 

práce, čo má za následok neefektívne výdavky a administratívnu záťaž; 

33. so znepokojením konštatuje, že poľnohospodári majú k dispozícii menej nástrojov 

vzhľadom na nízky počet nových účinných látok, ktoré boli schválené od začiatku 

vykonávania nariadenia (ES) č. 1107/2009; pripomína Komisii a členským štátom 

dôležitosť financovania výskumu a inovácií, najmä prostredníctvom verejno-

súkromných partnerstiev zameraných na nájdenie životaschopných, bezpečných a 

účinných riešení ochrany rastlín z environmentálneho, zdravotného a hospodárskeho 

hľadiska, a zdôrazňuje potrebu usmerňovať poľnohospodárov pri vykonávaní týchto 

alternatívnych riešení, aby dokázali znížiť používanie POR a zabezpečiť, že udržateľné 

poľnohospodárstvo uspokojí požiadavky rastúcej svetovej populácie a vyrieši problémy 

v oblasti životného prostredia a zdravia; zdôrazňuje, že výskum a technológie zohrávajú 

dôležitú úlohu pri zvyšovaní počtu nástrojov, ktoré sú k dispozícii na splnenie 

súčasných a budúcich výziev, ktorým poľnohospodárstvo čelí, ako je napríklad boj proti 

rezistencii; 

34. víta úsilie Komisie pri vytváraní koordinačného nástroja na schvaľovanie POR na menej 

významné použitia, zdôrazňuje však potrebu sprístupniť účinné látky na tieto účely v 

širšom meradle a pripomína, že v mnohých členských štátoch sa menej významné 

použitie týka veľkej väčšiny plodín; 

35. zastáva názor, že nariadenie (ES) č. 1107/2009 by sa tiež malo zmeniť tak, aby sa vo 

väčšej miere zohľadnili látky, ktoré sa nepovažujú za POR a ktoré pri použití na 

ochranu rastlín spadajú do pôsobnosti tohto nariadenia; takéto látky ponúkajú zaujímavé 

alternatívy, pokiaľ ide o integrované výrobné metódy a niektoré biokontrolné výrobky; 

36. víta vytvorenie nástroja koordinácie pre menej významné použitia ako fóra na zlepšenie 

koordinácie medzi členskými štátmi, organizáciami pestovateľov a priemyslom pri 

tvorbe riešení pre menej významné použitia; zdôrazňuje potrebu dlhodobého a 

udržateľného financovania tohto nástroja; 

37. vyzýva členské štáty, aby si vymieňali informácie a osvedčené postupy z výskumu v 

oblasti boja proti organizmom, ktoré sú škodlivé pre plodiny, čím sa vytvoria 
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podmienky pre alternatívne riešenia, ktoré bude možné uskutočniť z hľadiska životného 

prostredia, zdravia a hospodárstva; 

38. zdôrazňuje, že osobitná pozornosť by sa mala venovať úlohe malých a stredných 

podnikov (MSP) pri vývoji nových výrobkov, keďže MSP často nemajú toľko zdrojov, 

aby sa mohli zapojiť do postupu rozvoja a schvaľovania nových látok; 

39. vyzýva Komisiu, aby v členských štátoch posilnila koordináciu tvorby údajov, najmä 

údajov o rezíduách; 

40. domnieva sa, že na produkciu dovážanú z krajín mimo EÚ, ktorá sa vypestovala s 

použitím POR, by sa mali vzťahovať rovnako prísne kritériá ako na produkciu z EÚ; 

vyjadruje znepokojenie nad tým, že na produkciu dovážaných výrobkov sa používajú 

POR, ktoré nie sú registrované v EÚ; 

41. vyzýva Komisiu, aby navrhla celoeurópsky systém autorizácie na menej významné 

použitia a špeciálnych plodín a spoločný zoznam najdôležitejších/menej významných 

plodín, ktorý sa bude používať na úrovni EÚ; 

42. zastáva názor, že nízkorizikové pesticídy môžu zohrávať dôležitú úlohu pri IPM a 

vyzýva na zrýchlený postup schvaľovania týchto látok s cieľom uľahčiť ich začlenenie 

do stratégií na ochranu plodín. 
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