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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh nařízení o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh v podstatě nahradí směrnici 
91/414/ES. Jeho cílem je stanovit povolení platné pro celou EU (nebo, v případě formulačních 
přísad, zákaz platný pro celou EU), pokud jde o účinnou látku a jiné přísady (safenery
(pozitivní seznam), synergenty (pozitivní seznam), formulační přísady (negativní seznam)) 
u přípravků na ochranu rostlin (PPP), povolení na úrovni jednotlivých států u PPP ve spojení 
se zjednodušeným vzájemným uznáváním v rámci nově vytvořených geografických zón, 
srovnávací posouzení PPP, které obsahují sledované látky, nové předpisy pro méně významná 
použití, nové předpisy týkající se ochrany údajů a důvěrnosti informací a také nové předpisy 
týkající se vedení dokumentace o prodeji a použití těchto přípravků.

I když PPP mohou mít negativní dopad na lidské zdraví a životní prostředí, není rovněž 
pochyb o tom, že PPP mají zásadní význam při zajišťování produkce kvalitních zemědělských 
produktů za dostupné ceny. Široká škála nezávadných chemických produktů je zapotřebí 
k účinnému potírání škůdců. PPP hrají důležitou roli v každé strategii Společenství, jejímž 
cílem je zabezpečit zdraví rostlin a efektivní využívání omezených zdrojů, jako např. půdy.

Zemědělství potřebuje takové povolovací řízení, které

• je průhledné,

• zajišťuje spolehlivé výsledky,

• odstraňuje takové překážky vstupu nezávadných přípravků na trh, jež vyplývají pouze 
z procesních postupů,

• vede k větší míře harmonizace při uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh,

• bere v úvahu nutnost stanovit specifické předpisy pro méně významná použití,

• vytváří rovné podmínky pro evropské zemědělce a 

• tím formálně snižuje na minimum protiprávní činnosti (prodej / nákup a použití) v 
Evropě.

Zpravodaj vyjadřuje podporu obecnému zaměření přístupu Komise, jímž je usnadnit uznávání 
a dostupnost vyzkoušených, nezávadných a vůči životnímu prostředí šetrných PPP v rámci 
dané zóny, harmonizovat první povolování látek jiných než účinných, uznat nutnost stanovení 
předpisů pro méně významná použití a propracovat povolovací řízení do větších podrobností.

Zpravodaj nicméně navrhuje změny, jejichž cílem je racionalizovat postup vydávání povolení,
a to zkrácením lhůt, jež mají čistě procesní povahu. Na rozdíl od Komise rovněž navrhuje 
zachovat předpisy směrnice 91/414/ES týkající se dočasného povolování s cílem poskytnout 
nezávadné a inovativní přípravky co nejdříve zemědělcům a také zavést předpisy o dovozu 
stejných přípravků za účelem další harmonizace povolovacího řízení. Zpravodaj rovněž 
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navrhuje usnadnit uznávání PPP mezi jednotlivými zónami a umožnit přitom členským státům 
stanovit dodatečné podmínky pro používání PPP v závislosti na různých způsobech jejich 
využití atd.

Navrhují se rovněž změny v povolování PPP pro méně významná použití s cílem podnítit
členské státy, Komisi a podniky, aby na tomto úseku více investovaly.

Povolování PPP by mělo vycházet z přístupu založeného na analýze rizik, neboť riziko 
související se specifickými látkami může značně kolísat v závislosti na dávkování, 
zmírňujících opatřeních a přírodním prostředí. Zavedení hraničních kritérií (tzv. cut-off-
criteria) by mělo být výjimkou. Zpravodaj proto navrhuje, aby byla pozměněn charakter 
většiny hraničních kritérií, která navrhla Komise, a aby posloužila jako základ pro zařazení
některých látek mezi „sledované látky“, jež musí projít srovnávacím posouzením. Doba 
povolování, pokud jde o sledované látky, by měla být stejná jako doba nutná k povolení 
jiných látek, neboť specifické testování je povinné a povolení může být v jakémkoli okamžiku 
odejmuto.

Nové a inovativní přípravky jsou zapotřebí pro udržitelné a účinné potírání škůdců. Nové 
přípravky se budou vyrábět pouze tehdy, pokud budou vědecké poznatky získané podniky, 
které působí v oblasti výzkumu, odpovídajícím způsobem chráněny.

Nadbytečná definice správné praxe v oblasti životního prostředí a lhůta stanovená ke splnění 
nepříliš pevných zásad integrované ochrany proti škůdcům byly vypuštěny.

Zpravodaj se pokusil snížit byrokratickou zátěž zemědělců. Vzhledem k tomu, že velký počet 
prováděcích pravidel byl ponechán na komitologii, odpovědnost za snížení administrativní 
zátěže zemědělců bude spočívat především na členských státech a Komisi. Jelikož navržená 
pravidla komitologie nejsou v souladu s posledními dohodami mezi Radou, Evropským 
parlamentem a Komisí, žádá zpravodaj hlavní výbor, aby tento aspekt podrobněji přešetřil. 
Rozhodnutí legislativní povahy by neměla být ponechávána jenom samotné Komisi.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 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 6a (nový)

(6a) Ve Společenství mají pro zemědělskou 
velkovýrobu i malovýrobu význam různé 

  
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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druhy rostlin. Různorodost plodin, které se 
pěstují, musí být ochráněna povolením 
používat různé přípravky na ochranu 
rostlin.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 8

(8) Cílem tohoto nařízení je zajistit vysokou 
úroveň ochrany jak zdraví lidí, tak zdraví 
zvířat a životního prostředí. Obzvláštní 
důraz by měl být kladen na ochranu 
zranitelných skupin populace včetně 
těhotných žen, kojenců a dětí. Měla by být 
uplatňována zásada předběžné opatrnosti, 
aby se zaručilo, že průmyslové odvětví 
prokáže, že látky nebo přípravky vyráběné a 
uváděné na trh nemají nepříznivý dopad na 
zdraví lidí nebo na životní prostředí.

(8) Cílem tohoto nařízení je zajistit vysokou 
úroveň ochrany jak zdraví lidí, tak zdraví 
zvířat a životního prostředí, ale zároveň také 
zajistit konkurenceschopnost evropského 
zemědělství. Obzvláštní důraz by měl být 
kladen na ochranu zranitelných skupin 
populace včetně těhotných žen, kojenců a 
dětí. Měla by být uplatňována zásada 
předběžné opatrnosti, aby se zaručilo, že 
průmyslové odvětví prokáže, že látky nebo 
přípravky vyráběné a uváděné na trh nemají 
nepříznivý dopad na zdraví lidí nebo na 
životní prostředí.

Odůvodnění

Opatření a rozhodnutí, která budou přijata, nesmí ohrozit konkurenceschopnost zemědělství 
Společenství na světovém trhu.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 9

(9) V přípravcích na ochranu rostlin by měly 
být používány pouze látky, u nichž bylo 
prokázáno, že mají na rostlinnou výrobu 
výhradně příznivé účinky a že se u nich 
neočekává, že budou mít škodlivé účinky na 
zdraví lidí nebo zvířat či nepřijatelný vliv na 
životní prostředí. Aby se dosáhlo stejné 
úrovně ochrany ve všech členských státech, 
měla by se rozhodnutí o přijatelnosti či 
nepřijatelnosti takových látek přijímat na 
úrovni Společenství.

(9) V přípravcích na ochranu rostlin by měly 
být používány pouze látky, u nichž bylo 
prokázáno, že mají na rostlinnou výrobu 
výhradně příznivé účinky a že ani tyto látky, 
ani jejich rezidua nemohou mít škodlivé 
účinky na zdraví lidí nebo zvířat či 
nepřijatelný vliv na životní prostředí. Aby se 
dosáhlo stejné úrovně ochrany ve všech 
členských státech, měla by se rozhodnutí o 
přijatelnosti či nepřijatelnosti takových látek 
přijímat na úrovni Společenství.

Odůvodnění

Stává se, že rezidua mají škodlivější účinky než samotná látka. Je proto třeba zkoumat účinky 
reziduí na zdraví lidí, zvířat i životní prostředí.
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Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 13

(13) V zájmu bezpečnosti by mělo být 
období schválení účinné látky omezené. 
Období schválení by mělo být úměrné 
možným rizikům spojeným s používáním 
takových látek. Při rozhodování o obnovení 
určitého povolení by měly být vzaty v úvahu 
zkušenosti získané během skutečného 
používání přípravků na ochranu obsahujících 
příslušné látky a rovněž vědeckotechnický 
rozvoj. Po prvním obnovení by dané látky 
měly být dále zkoumány pouze tehdy, 
existuje-li podezření, že již nesplňují 
požadavky tohoto nařízení.

(13) V zájmu bezpečnosti by mělo být 
období schválení účinné látky omezené. Při 
rozhodování o obnovení určitého povolení 
by měly být vzaty v úvahu zkušenosti 
získané během skutečného používání
přípravků na ochranu obsahujících příslušné 
látky a rovněž vědeckotechnický rozvoj. Po 
prvním obnovení by dané látky měly být 
dále zkoumány pouze tehdy, existuje-li 
podezření, že již nesplňují požadavky tohoto 
nařízení. Po prvním obnovení by měl být 
zřízen program pro pravidelné obnovování 
těchto látek.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zaručuje, že nové i staré látky, které byly zařazeny do pozitivního 
seznamu od roku 1991 (příloha 1 směrnice 91/414), budou pravidelně přezkoumávány a bude 
zohledněna jejich nebezpečnost.

Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 21

(21) Ustanovení upravující povolování 
musejí zaručovat vysokou úroveň ochrany. 
Konkrétně by při udělování povolení 
přípravků na ochranu rostlin měla být 
upřednostněna ochrana zdraví lidí a zvířat a 
životního prostředí, nikoli zlepšování 
rostlinné výroby. Proto by před uvedením 
přípravků na ochranu rostlin na trh mělo být 
jasně prokázáno, že jsou pro rostlinou 
výrobu důležité a že nemají nepříznivý 
účinek na zdraví lidí či zvířat nebo 
nepřijatelný vliv na životní prostředí.

(21) Ustanovení upravující povolování 
musejí zaručovat vysokou úroveň ochrany. 
Konkrétně by při udělování povolení 
přípravků na ochranu rostlin měla být 
upřednostněna ochrana zdraví lidí a zvířat a 
životního prostředí, nikoli zlepšování 
rostlinné výroby. Proto by před uvedením 
přípravků na ochranu rostlin na trh mělo být 
jasně prokázáno, že nemají škodlivý účinek 
na zdraví lidí či zvířat nebo škodlivý vliv na 
životní prostředí a že jsou pro rostlinnou 
výrobu v dané zeměpisné oblasti skutečně 
důležité.

Pozměňovací návrh 6
Bod odůvodnění 22a (nový)

(22a) Dostupnost různých a nezávadných 
přípravků na ochranu rostlin je nezbytným 
předpokladem optimální ochrany proti 
škůdcům. Povolovací řízení by proto mělo 
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být co nejrychlejší. Dočasné povolení by 
mělo zůstat zachováno a předpisy týkající se 
dovozu stejného přípravku by měly být 
harmonizovány.

Pozměňovací návrh 7
Bod odůvodnění 24

(24) Aby se zabránilo zdvojování práce, 
snížila správní zátěž průmyslového odvětví 
a členských států a zaručila 
harmonizovanější dostupnost přípravků na 
ochranu rostlin, měla by být povolení 
udělená jedním členským státem přijímána i 
v dalších členských státech, pokud v nich 
panují srovnatelné ekologické a klimatické 
podmínky. Aby se takovéto vzájemné 
uznávání usnadnilo, měla by být Evropská 
unie rozdělena do zón, v nichž je přípravek 
povolen a v nichž panují srovnatelné 
podmínky.

(24) Aby se zabránilo zdvojování práce, 
snížila správní zátěž průmyslového odvětví 
a členských států a zaručila 
harmonizovanější dostupnost přípravků na 
ochranu rostlin, měla by být povolení 
udělená jedním členským státem přijímána i 
v dalších členských státech, pokud v nich 
panují srovnatelné ekologické a klimatické 
podmínky. Aby se vzájemné uznávání 
opravdu prosadilo, měla by být Evropská 
unie rozdělena do zón, v nichž je přípravek 
povolen a v nichž panují srovnatelné 
podmínky.

Odůvodnění

Aby byl konečně vybudován fungující vnitřní trh s přípravky na ochranu rostlin, je třeba 
zavést povolení na úrovni EU. V rámci povolovacího řízení je třeba také zohlednit doplňkové 
požadavky a omezení používání (například požadavky týkající se vzdálenosti, přechodného 
používání, atd.).

Pozměňovací návrh 8
Bod odůvodnění 24a (nový)

(24a) Vzájemné uznávání v rámci dané 
zóny zrychluje a usnadňuje povolovací 
řízení týkající se přípravků na ochranu 
rostlin. Vzhledem k tomu, že se způsoby 
použití a přírodní podmínky v této zóně
mohou lišit, měly by mít členské státy právo 
stanovit specifické podmínky pro jejich 
použití. Členské státy by neměly být 
povinny uznat odejmutí povolení ze strany 
členského státu v téže zóně, pokud mohou 
prokázat, že podmínky na jejich území 
umožňují bezpečné používání přípravku. 
Členské státy by měly spolupracovat ve 
všech fázích povolovacích řízení týkajících 
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se přípravku na ochranu rostlin.

Pozměňovací návrh 9
Bod odůvodnění 24b (nový)

(24b) Rozdělení členských států do zón 
podle povolení přípravků se považuje za 
první krok k vytvoření jednotného vnitřního 
trhu s přípravky na ochranu rostlin, na 
němž povolení určitého přípravku na 
ochranu rostlin platí v celé EU. Komise 
v pravidelných intervalech vypracuje 
zprávu o pokroku v uskutečňování 
vnitřního trhu s přípravky na ochranu 
rostlin. Navrhne opatření umožňující 
vybudovat vnitřní trh v co nejkratší době.

Odůvodnění

Za účelem zavedení fungujícího vnitřního trhu s přípravky na ochranu rostlin je třeba zavést 
povolení na úrovni EU. Prvním krokem v tomto směru může být povolení podle zón nebo 
platnost povolení poskytnutého určitému přípravku na ochranu rostlin v jednom členském 
státě zóny pro všechny členské státy této zóny. Cílem je vybudování vnitřního trhu pro 
přípravky na ochranu rostlin, což znamená, že povolení poskytnuté jednomu přípravku na 
ochranu rostlin v jednom členském státě EU se automaticky rovná povolení pro celou EU.

Pozměňovací návrh 10
Bod odůvodnění 28

(28) Ve snaze zajistit vysokou úroveň 
ochrany lidského zdraví a životního 
prostředí by přípravky na ochranu rostlin 
měly být správně používány s ohledem na 
zásady integrované ochrany proti škůdcům. 
Rada zahrne do požadavků podle předpisů 
v oblasti řízení uvedených v příloze III 
nařízení (ES) č. 1782/2003 zásady 
integrované ochrany proti škůdcům, včetně 
zásad správné rostlinolékařské praxe a 
správné praxe v oblasti životního prostředí.
Je tudíž třeba počítat s přechodným 
obdobím, během kterého by členské státy 
mohly zavést nezbytné struktury, které by 
uživatelům přípravků na ochranu rostlin 
umožnily uplatnit zásady integrované 
ochrany proti škůdcům.

(28) Ve snaze zajistit vysokou úroveň 
ochrany lidského zdraví a životního 
prostředí by přípravky na ochranu rostlin 
měly být správně používány s ohledem na 
zásady integrované ochrany proti škůdcům. 
Je tudíž třeba počítat s přechodným 
obdobím, během kterého by členské státy 
mohly zavést nezbytné struktury, které by 
uživatelům přípravků na ochranu rostlin 
umožnily uplatnit zásady integrované 
ochrany proti škůdcům.
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Odůvodnění

Je třeba odmítnout zavádění nových povinností týkajících se protichůdných závazků.

Pozměňovací návrh 11
Bod odůvodnění 37a (nový)

(37a) Je nezbytné nabídnout hospodářským 
subjektům stejné možnosti přístupu na trh, 
a zejména umožnit malým a středním 
podnikům, aby vykonávaly činnost takovým 
způsobem, aby zemědělci měli k dispozici 
dostatečné množství bezpečných a účinných 
přípravků na ochranu rostlin. 

Odůvodnění

Přístup různých hospodářských subjektů na trh za stejných podmínek napomáhá inovaci a 
zavádění nových přípravků, vylepšování existujících přípravků a podporuje hospodářskou 
soutěž na trhu, čímž umožňuje zemědělcům disponovat větší škálou přípravků. 

Pozměňovací návrh 12
Bod odůvodnění 38

(38) Nařízení Evropského Parlamentu a 
Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 
2004 o úředních kontrolách za účelem 
ověření dodržování právních předpisů 
týkajících se krmiv a potravin a pravidel 
o zdraví zvířat a dobrých životních 
podmínkách zvířat stanoví kontrolní opatření 
ohledně používání přípravků na ochranu 
rostlin ve všech fázích výroby potravin, 
včetně vedení záznamů o používání 
přípravků na ochranu rostlin. Obdobná 
pravidla by se měla vztahovat na skladování 
a používání přípravků na ochranu rostlin, 
na které se nevztahuje nařízení (ES) 
č. 882/2004.

(38) Nařízení Evropského Parlamentu a 
Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 
2004 o úředních kontrolách za účelem 
ověření dodržování právních předpisů 
týkajících se krmiv a potravin a pravidel 
o zdraví zvířat a dobrých životních 
podmínkách zvířat stanoví kontrolní opatření 
ohledně používání přípravků na ochranu 
rostlin ve všech fázích výroby potravin,
pokud jsou přípravky na ochranu rostlin 
používány přímo při výrobě potravin, včetně 
vedení záznamů o používání přípravků na 
ochranu rostlin.

Odůvodnění

Nařízení (ES) č. 882/2004 a přípravky na ochranu rostlin spolu nijak nesouvisí.

Pozměňovací návrh 13
Bod odůvodnění 38a (nový)
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(38a) Byrokratická zátěž zemědělců by se 
měla snížit na co nejmenší míru.

Pozměňovací návrh 14
Článek 1

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

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

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

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

3. Účelem tohoto nařízení je zajištění 
vysoké úrovně ochrany jak zdraví lidí a 
zvířat, tak životního prostředí.
4. Toto nařízení vychází ze zásady
obezřetnosti, aby bylo zaručeno, že látky 
nebo přípravky uvedené na trh nemají 
negativní dopady na zdraví lidí nebo životní 
prostředí.

Odůvodnění

V současném návrhu je účel nařízení uveden pouze v bodech odůvodnění. Měl by se objevit 
také v prvních článcích. Zásada obezřetnosti je zmíněna pouze v bodě odůvodnění 8 a v čl. 13 
odst. 2. Bylo by lépe, kdyby se na ni odvolávaly i první články nařízení. 

Pozměňovací návrh 15
Čl. 3 bod 9a (nový)

(9a) „paralelním obchodem”
rozumí dovoz přípravků na ochranu rostlin 
pocházejících z členského státu, kde získaly 
povolení podle podmínek stanovených 
směrnicí 91/414/EHS nebo tímto 
nařízením, aby byly uvedeny na trh 
v dovážejícím členském státě, kde byl 
uvedený přípravek na ochranu rostlin nebo 
stejný referenční přípravek povolen podle 
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podmínek stanovených směrnicí 
91/414/EHS nebo tímto nařízením;

Odůvodnění

Je nezbytné uvést jasnou definici a definovat minimální soubor jednotných zásad 
Společenství, které upravují uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh cestou paralelního 
obchodu.

Pozměňovací návrh 16
Čl. 3 bod 9b (nový)

(9b) „totožnými”
rozumí přípravky na ochranu rostlin, 
pokud:

• mají společný původ,

• byly vyrobeny stejnou společností, 
pobočkou nebo v rámci licence 
(„výrobce“) nebo pokud

• byly vyrobeny alespoň podle stejného 
vzorce, pomocí stejné účinné látky a 
pokud jsou jejich účinky stejné, 
zejména s ohledem na rozdíly, které se 
mohou objevit v závislosti 
na podmínkách spojených se 
zemědělstvím, zdravím rostlin, životním 
prostředím a zejména s klimatickými 
podmínkami;

Odůvodnění

Pozměňovací návrh týkající se zásad paralelního obchodu: zjednodušený postup uvádění 
přípravku na ochranu rostlin na trh pomocí paralelního obchodu může být prováděn pouze 
v případě, kdy je dovážený přípravek totožný s povoleným přípravkem; proto je nezbytné 

definovat termín „totožný“.

Pozměňovací návrh 17
Čl. 3 bod 10

(10) „povolením přípravku na ochranu 
rostlin“

(10) „povolením přípravku na ochranu 
rostlin“

rozumí správní úkon, jímž příslušný orgán 
členského státu povoluje uvedení přípravku 
na ochranu rostlin na trh na svém území;

rozumí správní úkon, jímž příslušný orgán 
členského státu povoluje uvedení přípravku 
na ochranu rostlin na trh v dané zóně;
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Odůvodnění

Za účelem zavedení fungujícího vnitřního trhu s přípravky na ochranu rostlin je třeba zavést 
povolení na úrovni EU.

Pozměňovací návrh 18
Čl. 3 bod 18

(18) „správnou rostlinolékařskou praxí“
rozumí praxe, při níž se ošetření dané 
plodiny pomocí přípravků na ochranu rostlin 
v souladu s podmínkami jejich povoleného 
použití volí, dávkuje a časuje tak, aby byla 
zaručena co největší účinnost při 
minimálním nezbytném množství a aby byly 
zohledněny místní podmínky a možnosti 
kulturní a biologické kontroly;

(18) „správnou rostlinolékařskou praxí“
rozumí praxe, při níž se ošetření dané 
plodiny pomocí přípravků na ochranu rostlin 
v souladu s podmínkami jejich povoleného 
použití volí, dávkuje a časuje tak, aby byla 
zaručena co největší účinnost při 
minimálním nezbytném množství a aby byly 
zohledněny zvládání rezistence, místní 
podmínky a možnosti kulturní a biologické 
kontroly;

Pozměňovací návrh 19
Čl. 3 bod 19

(19) „správnou praxí v oblasti životního 
prostředí“
rozumí rostlinolékařská praxe, jež zahrnuje 
manipulaci s přípravky na ochranu rostlin 
a jejich používání způsobem, kterým je 
životní prostředí kontaminováno v co 
nejmenším možném rozsahu;

vypouští se

Odůvodnění

Definice „správné praxe v oblasti životního prostředí“ je nadbytečná a zbytečně matoucí. 
Ochrana životního prostředí je součástí povolovacího řízení. Ochrana životního prostředí je 
rovněž součástí „integrované ochrany proti škůdcům“ a „správné rostlinolékařské praxe“.

Pozměňovací návrh 20
Čl. 3 bod 21

„ochranou údajů“
rozumí skutečnost, že se na protokol o 

„ochranou údajů“
rozumí skutečnost, že se na protokol o 
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zkoušce či studii vztahuje ochrana údajů 
a jejich majitel má právo nepovolit jiným 
osobám jejich využití.

zkoušce či studii, včetně shrnutí, vztahuje 
ochrana údajů a jejich majitel má právo 
nepovolit jiným osobám jejich využití.

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

(21a) „zpravodajským členským státem“
rozumí členský stát, který svolí k tomu, že 
ponese odpovědnost za hodnocení účinných 
látek, safenerů a synergentů. Tohoto úkolu 
se musí zhostit profesionálním způsobem a 
ve stanovené lhůtě zveřejnit zprávu o 
posouzení dopadu.

Odůvodnění

Považuje se za nezbytné definovat zpravodajský členský stát.

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

(21b) „nepřijatelným dopadem na životní 
prostředí“
rozumí jakýkoli dopad, který může 
znamenat nevratnou změnu biologické 
rozmanitosti nebo biotopů, zejména 
významným porušením některých druhů, 
které by mohlo v konečném důsledku 
vyvolat jejich vymizení.

Odůvodnění

Termín „nepřijatelný“ není nikdy přesně definován.

Pozměňovací návrh 23
Čl. 4 odst. 2 písm. a)

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

a) nemají škodlivý účinek na zdraví lidí, 
zejména na zdraví uživatelů, kteří jsou 
v přímém kontaktu s přípravky, přičemž se 
věnuje zvláštní pozornost zranitelným 
skupinám, jako jsou ženy v reprodukčním 
věku, nenarozené děti a děti až do období 
puberty, nebo na zdraví zvířat, přičemž se 
vezmou v úvahu známé kumulativní a 
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synergické účinky, nebo na podzemní vody;

Odůvodnění

Podle zásady obezřetnosti by látky neměly mít žádné negativní účinky na zdraví lidí, zejména 
na zranitelné podskupiny, jako jsou děti včetně dosud nenarozených, a na životní prostředí, a 
to v souladu s reakcí Evropského parlamentu (usnesení EP P5_TA(2002)0276, bod 4) a Rady 
na první sdělení Komise o přezkoumání směrnice 91/414. Pracovníci v zemědělské výrobě a 
zemědělci, kteří jsou v přímém kontaktu s přípravky při plnění rozprašovačů, nebo jsou 
vystaveni přípravkům při práci na poli, by také měli být považováni za vysoce rizikovou 
skupinu.

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

c) pro měření toxikologicky a 
environmentální významných reziduí 
existují obecně používané metody.

c) pro měření reziduí všech přípravků na 
ochranu rostlin existují obecně používané 
metody, které jsou dostatečně citlivé 
vzhledem k úrovni obav některých 
environmentálních a biologických médií.

Pozměňovací návrh 25
Čl. 4 odst. 3 úvodní část

3. Používání přípravků na ochranu rostlin po 
aplikaci v souladu se správnou 
rostlinolékařskou praxí splňuje za běžných
podmínek použití tato kritéria:

3. Používání přípravků na ochranu rostlin po 
aplikaci v souladu se správným použitím
splňuje za reálných podmínek použití tato 
kritéria:

Pozměňovací návrh 26
Čl. 4 odst. 3 písm. b)

b) nemá žádný bezprostřední ani zpožděný 
škodlivý účinek na zdraví lidí či zvířat, ať 
přímý či nepřímý prostřednictvím pitné 
vody, potravin, krmiv či ovzduší, nebo 
následky na pracovišti nebo prostřednictvím 
jiných nepřímých účinků, přičemž se 
vezmou v úvahu známe kumulativní a 
synergické účinky, jsou-li k dispozici 
metody pro jejich posouzení, nebo na 
podzemní vody;

b) nemá žádný bezprostřední ani zpožděný 
škodlivý účinek:

i) na zdraví lidí, přičemž se věnuje zvláštní 
pozornost zranitelným skupinám, jako jsou 
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ženy v reprodukčním věku, nenarozené děti 
a děti až do období puberty;
ii) nebo na zdraví zvířat, ať přímý či 
nepřímý prostřednictvím pitné vody, 
potravin, krmiv či ovzduší, včetně znečištění 
na dálku, které postihuje například polární 
oblasti, nebo následky na pracovišti nebo 
prostřednictvím jiných nepřímých účinků, 
přičemž se vezmou v úvahu známe 
kumulativní a synergické účinky, nebo na 
podzemní vody;

Pozměňovací návrh 27
Čl. 4 odst. 3 písm. e) podbod ii)

ii) jeho dopad na necílové druhy; ii) jeho dopad na necílové druhy, zejména 
na chování těchto druhů;

Odůvodnění

Příliš často je zkoumána pouze mortalita a nikoliv dopad na chování. Je to tedy třeba 
upřesnit.

Pozměňovací návrh 28
Čl. 4 odst. 3 písm. e) podbod iii)

iii) jeho dopad na biologickou rozmanitost. vypouští se

Odůvodnění

Všechny PPP mají dopad na biologickou rozmanitost. Biodiverzita je velmi široký pojem a 
není nijak vymezena. Jak ukazují diskuse ve věci povolování geneticky modifikovaných 
organismů, neexistuje žádný vědecky podložený postup k vyhodnocování dopadů na 
biologickou rozmanitost jako celek. Navrhované znění odpovídá znění směrnice o biocidních 
přípravcích.

Pozměňovací návrh 29
Čl. 8 odst. 2

2. Úplná dokumentace musí obsahovat plné 
znění jednotlivých protokolů o zkouškách 
a studiích týkajících se všech informací 
podle odst. 1 písm. b) a c). Neobsahuje 
žádné protokoly o zkouškách nebo studiích 
zahrnujících záměrné podávání účinné 
látky či přípravku na ochranu rostlin lidem.

2. Úplná dokumentace musí obsahovat plné 
znění jednotlivých protokolů o zkouškách 
a studiích týkajících se všech informací 
podle odst. 1 písm. b) a c).
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Odůvodnění

Zamítnutí údajů, které jsou k dispozici, jsou vědecky prokázané a eticky přijatelné a týkají se 
lidí, je v rozporu s vědeckými zásadami a snižuje kvalitu rozhodnutí týkajících se řízení rizik.

Pozměňovací návrh 30
Čl. 9 odst. 2 pododstavec 1

2. Pokud chybí jeden nebo více bodů podle 
článku 8, členský stát informuje žadatele 
a stanoví lhůtu pro jejich přeložení.

2. Pokud chybí jeden nebo více bodů podle 
článku 8, členský stát informuje žadatele 
a stanoví lhůtu pro jejich předložení, která 
činí nejvýše 3 měsíce. Použije se čl. 7 odst. 
3.

Odůvodnění

Měla by být také stanovena lhůta, pokud jde o chybějící body.

Členské státy, které obdrží oznámení, budou dodržovat stejnou úroveň ochrany údajů a 
důvěrnosti informací jako zpravodajský členský stát.

Pozměňovací návrh 31
Čl. 9 odst. 3 pododstavec 1

3. Pokud dokumentace předložená 
žadatelem obsahuje všechny body podle 
článku 8, zpravodajský členský stát oznámí 
žadateli, Komisi, ostatním členským státům 
a úřadu, že žádost je přijatelná, a zahájí 
posuzování účinné látky.

3. Pokud dokumentace předložená 
žadatelem obsahuje všechny body podle 
článku 8, zpravodajský členský stát oznámí 
žadateli, Komisi, ostatním členským státům 
a úřadu, že žádost je přijatelná, a zahájí
posuzování účinné látky. Zpravodajský 
členský stát může začít posuzovat účinné 
látky ihned po obdržení dokumentace.

Odůvodnění

V zájmu urychlení tohoto postupu bude přípustné, aby zpravodajský členský stát začal 
s posuzováním účinné látky ihned.

Pozměňovací návrh 32
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

1. Do devíti měsíců od data oznámení podle 
čl. 9 odst. 3 prvního pododstavce 
zpravodajský členský stát vypracuje a 
předloží úřadu zprávu (dále jen „návrh 
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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. 
Členský stát může úřad konzultovat.

zprávy o posouzení“), v níž posoudí, zda lze 
očekávat, že účinná látka splní požadavky 
podle článku 4.
Pokud členský stát potřebuje dodatečné 
informace, stanoví přiměřenou lhůtu, ve 
které je má žadatel předložit. V takovém 
případě členský stát prodlouží 
dvanáctiměsíční lhůtu o dodatečné období. 
Informuje o tom Komisi a úřad. 
Členský stát může úřad konzultovat.

Použije se čl. 7 odst. 3.

Odůvodnění

Účelem navrhovaných změn je urychlit tento postup a zajistit dostatečnou úroveň ochrany 
údajů.

Pozměňovací návrh 33
Čl. 13 odst. 1 pododstavec 1

1. Do šesti měsíců poté, co od úřadu 
obdržela závěry podle čl. 12 odst. 2, Komise 
předloží zprávu (dále jen „zpráva o 
přezkoumání“) výboru uvedenému v čl. 76 
odst. 1, v níž zohlední návrh zprávy o 
posouzení předložený zpravodajským 
členským státem podle článku 11 a závěry 
úřadu podle článku 12.

1. Do tří měsíců poté, co od úřadu obdržela 
závěry podle čl. 12 odst. 2, Komise předloží 
zprávu (dále jen „zpráva o přezkoumání“) 
výboru uvedenému v čl. 76 odst. 1, v níž 
zohlední návrh zprávy o posouzení 
předložený zpravodajským členským státem 
podle článku 11 a závěry úřadu podle článku 
12.

Odůvodnění

Komise nepotřebuje celý půlrok k tomu, aby vypracovala zprávu o úplném přezkoumání 
dokumentace. Tento postup je nutno urychlit.

Pozměňovací návrh 34
Čl. 14 odst. 2

2. Doba platnosti obnovení je neomezená. 2. Schválení může být obnoveno jednou či 
vícekrát na dobu nepřekračující 10 let.

Odůvodnění

Povolení by nemělo být po prvním obnovení časově neomezeno. Látka musí být posuzována a 
zkoumána po dalších deseti letech používání, aby příslušné orgány mohly reagovat na 
případné dlouhodobé účinky. Rozhodnutí musí být přijímána v souladu s aktualizovanými 
vědeckotechnickými poznatky, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 10.
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Pozměňovací návrh 35
Čl. 24 odst. 1 

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

1. Účinná látka, která splňuje kritéria podle 
článku 4 a přinejmenším jedno z kritérií 
stanovených v bodě 4 přílohy II, se 
klasifikuje a schválí jako „látka, kterou lze 
použít jako náhradu“.

Schvaluje se na dobu 10 let. Čl. 14 odst. 2 
se nepoužije.

Odůvodnění

U látek, které lze použít jako náhradu, bude doba, na nichž jsou schváleny, činit 10 let. Látka, 
kterou lze použít jako náhradu, a její zdravotní a environmentální dopady jsou v plném 
rozsahu přezkoumány během povolovacího řízení. Povolení týkající se účinné látky je 
pravidelně předmětem přezkumu a povolení může být kdykoli odejmuto, pokud vyvstanou nové 
obavy nebo pokud se na trhu objeví lepší přípravky. Výrobci i uživatelé přípravků na ochranu 
rostlin potřebují pevně stanovený právní základ.

(Poslední věta pozměněného odstavce platí pouze tehdy, pokud příslušný výbor neschválí 
pozměňovací návrh 34.)

Pozměňovací návrh 36
Čl. 27 odst. 2a (nový) 

2a. Pokud je v přípravku na ochranu 
rostlin použita formulační přísada, jež byla 
povolena podle směrnice 91/414/EHS1 nebo 
tohoto nařízení, bude považována za 
registrovanou v souladu s čl. 15 odst. 1 
nařízení (ES) č. 1907/20062 pro specifické 
použití u přípravků na ochranu rostlin.
1 Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 
1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh



AD\660810CS.doc 19/58 PE 382.298v03-00

CS

(Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1).
2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, 
hodnocení, povolování a omezování chemických 
látek (REACH), o zřízení Evropské agentury pro 
chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES 
a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení 
Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS 
a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 
93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 
30.12.2006, s. 1).

Odůvodnění

Je nutno předejít dvojí regulaci ve vztahu k formulačním přísadám používaným u přípravků 
na ochranu rostlin podle tohoto nařízení a nařízení REACH.

Pozměňovací návrh 37
Článek 28a (nový) 

Článek 28a

Dočasné povolení
1. Členské státy mohou, odchylně od čl. 28 
odst. 1, povolit – v zájmu zvýšení 
dostupnosti nových přípravků a pro jejich 
použití v zemědělství – na základě návrhu 
zprávy o posouzení uvedené v článku 11, na 
přechodnou dobu ne delší tří let uvádět na 
trh takové přípravky na ochranu rostlin, 
které obsahují dosud neschválenou 
účinnou látku, a to za předpokladu, že 
dokumentace týkající se účinné látky 
vyhovuje požadavkům stanoveným 
v článcích 4 a 8 a požadavkům 
navrhovaného použití. V nutných 
případech povolení zahrne dočasné 
maximální limity reziduí v souladu s čl. 15 
odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 396/2005.
2. Členský stát okamžitě informuje ostatní 
členské státy a Komisi o svém posouzení 
dokumentace a o podmínkách dočasného 
povolení.
3. Po vyhodnocení dokumentace může být 
rozhodnuto v souladu s postupem 
stanoveným v čl. 76 odst. 3, že účinná látka 
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nevyhovuje požadavkům stanoveným 
v článku 4. V takových případech členské 
státy zajistí, aby bylo dočasné povolení 
odejmuto.
4. Pokud nebylo do konce tříletého období 
přijato rozhodnutí o povolení účinné látky, 
může zpravodajský členský stát nařídit další 
dočasné povolení na tříleté období.
Použijí se články 56 a 60.

Odůvodnění

Zpravodaj navrhuje, aby byl ponechán článek 8 nařízení ES č. 91/414 o dočasném povolení. 
Zkušenosti nejsou odůvodněním pro jeho vypuštění. Neexistuje žádná záruka, že povolovací 
řízení nebude trvat déle než 2 roky – nebo 1 ½ roku, jak navrhuje zpravodaj. Zemědělci 
potřebují širokou škálu přípravků k potírání škůdců a boji proti rezistencím. Neodůvodněné 
omezení jejich volby povede k nežádoucím problémům se škůdci nebo k neoprávněnému 
užívání přípravků. Proto by měla být účinná látka dostupná v okamžiku, kdy bylo zjištěno její 
první bezpečné použití, aby mohly být zemědělcům poskytnuty nové a inovativní přípravky.

Pozměňovací návrh 38
Čl. 29 odst. 6 pododstavec 1a (nový) 

Jednotné zásady musí odpovídajícím 
způsobem zohlednit interakci mezi účinnou 
látkou, safenery, synergenty a 
formulačními přísadami.

Odůvodnění

Je nutno upřesnit, že interakce mezi jednotlivými látkami je v průběhu povolovacího řízení 
zohledňována. Nestačí uvedené látky posuzovat odděleně.

Cílem pozměňovacího návrhu je především tuto věc objasnit. Už o tom padla nepřímo zmínka 
v čl. 25 odst. 2 ve spojení s čl. 8 odst. 1 písm. a), čl. 29 odst. 4 a v jednotných zásadách.

Pozměňovací návrh 39
Čl. 30 název a odst. 1

Obsah Obsah povolení
1. V povolení jsou definovány plodiny, na 
něž se přípravek na ochranu rostlin může 
použít, a účely tohoto použití. 

1. V povolení, pro které by měl být používán 
standardizovaný formulář, jsou definovány 
plodiny, na něž se přípravek na ochranu 
rostlin může použít, a účely tohoto použití.



AD\660810CS.doc 21/58 PE 382.298v03-00

CS

Odůvodnění

Povolení musí být standardizované a totožné pro všechny členské státy.

Pozměňovací návrh 40
Čl. 30 odst. 2 

2. V povolení jsou stanoveny požadavky 
týkající se uvádění přípravku na ochranu 
rostlin na trh a jeho používání. Tyto 
požadavky zahrnují podmínky používání, jež 
jsou nezbytné pro dodržení podmínek 
a požadavků stanovených nařízením, kterým 
se schvalují účinné látky, safenery 
a synergenty. Povolení uvádí klasifikaci 
přípravku na ochranu rostlin pro účely 
směrnice 1999/45/ES.

2. V povolení jsou stanoveny požadavky 
týkající se uvádění přípravku na ochranu 
rostlin na trh a jeho používání. Tyto 
požadavky zahrnují podmínky používání, jež 
jsou nezbytné pro dodržení podmínek 
a požadavků stanovených nařízením, kterým 
se schvalují účinné látky, safenery 
a synergenty. 

Odůvodnění

V řadě členských států je klasifikace podle směrnice 1999/45/ES často ponechávána na 
držiteli schválení. Aby se dosáhlo harmonizovaného označení, je nutno je zavést na úrovni 
Společenství. Za klasifikaci by měl nést odpovědnost oznamovatel, nikoli zpravodajský členský 
stát v dané zóně. Pokud se ponechá odpovědnost na zpravodajském členském státě v dané 
zóně, povede to ke značným prodlevám v tomto řízení, a může to také vést k odlišným 
klasifikacím v každé zóně a/nebo v každém členském státě.

Pozměňovací návrh 41
Čl. 30 odst. 3 písm. b)

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

vypouští se

Odůvodnění

Povinnost informovat sousedy je nepokrytě byrokratickou záležitostí, neboť směrnice o 
udržitelném používání stanoví veškerá potřebná opatření k předcházení rizikům.

Pozměňovací návrh 42
Čl. 32 odst. 1

1. Osoba, která si přeje uvést přípravek na 
ochranu rostlin na trh, požádá osobně nebo 

1. Osoba, která si přeje uvést přípravek na 
ochranu rostlin na trh, požádá osobně nebo 
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prostřednictvím zástupce o povolení 
v každém členském státě, v němž má být 
přípravek na ochranu uveden na trh. 

prostřednictvím zástupce o povolení 
v jednom členském státě EU, přičemž 
povolení platí pro celou danou zónu.

Odůvodnění

Za účelem zavedení fungujícího vnitřního trhu pro přípravky na ochranu rostlin je třeba 
zavést povolení na úrovni EU.

Pozměňovací návrh 43
Článek 34

Každou žádost prošetří členský stát
navržený žadatelem, pokud se o provedení 
šetření nepřihlásí jiný členský stát ve stejné 
zóně. Členský stát provádějící šetření 
žádosti o této skutečnosti informuje 
žadatele.

Každou žádost prošetří referenční členský 
stát po konzultaci se všemi členskými státy 
zóny. Této práce se musí povinně účastnit 
všechny ostatní členské státy zóny. Náklady 
na práci musí být rozděleny podle návrhu, 
který učiní členský stát, který zkoumá 
žádost.

Na žádost členského státu, jenž žádost 
vyšetřuje, se ostatní členské státy ve stejné 
zóně, pro kterou byl žádost předložena, 
podílejí na spolupráci, aby se zaručilo 
spravedlivé rozdělení pracovní zátěže.
Ostatní členské státy v zóně, pro kterou byl 
žádost předložena, neuskuteční ohledně 
daného spisu žádné kroky, dokud členský 
stát, který danou žádost vyšetřuje, 
nedokončí posouzení.

Členské státy v zóně mohou po dohodě 
s Komisí přijmout podrobná prováděcí 
pravidla k odstavci 1.

Odůvodnění

Podmínky pro povolení by tak měly být sjednoceny. Členské státy by si měly vyhradit právo na 
jistou míru pružnosti, a to se svolením Komise.

Pozměňovací návrh 44
Čl. 35 odst. 2

2. Příslušný členský stát následně udělí či 
zamítne povolení na základě závěrů 
posouzení členského státu vyšetřujícího 
žádost, jak stanoví články 30 a 31. Členský 

2. Všechny členské státy zóny následně 
udělí či zamítnou povolení na základě 
závěrů posouzení členského státu 
vyšetřujícího žádost, jak stanoví články 30 a 
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stát povolí příslušný přípravek na ochranu 
rostlin za stejných podmínek, včetně 
klasifikace pro účely směrnice 1999/45/ES, 
jako členský stát provádějící šetření žádosti. 

31. Všechny členské státy zóny povolí 
příslušný přípravek na ochranu rostlin za 
stejných podmínek.

Odůvodnění

Sjednocení povolení.

Pozměňovací návrh 45
Čl. 35 odst. 3 

3. Odchylně od odstavce 2 a podle práva 
Společenství lze na požadavky uvedené 
v čl. 30 odst. 3 uvalit dodatečné podmínky.

3. Odchylně od odstavce 2 a podle práva 
Společenství:

a) mohou členské státy podrobit svolení 
specifickým podmínkám a omezením
týkajícím se používání, jestliže jsou k 
dispozici opodstatněné vědecké poznatky, že 
v důsledku specifických podmínek 
používání, způsobů použití, stravovacích 
návyků nebo jiných závažných okolností 
nejsou podmínky a rozsah omezení uvedený 
v původním povolení postačující;
b) lze na požadavky uvedené v čl. 30 odst. 3 
uvalit dodatečné podmínky.

Odůvodnění

Používání a možné problémy s používáním se mohou v členských státech značně lišit, i když se 
nacházejí v téže zóně. Členské státy by proto měly mít možnost stanovit dodatečné podmínky a 
omezení používání.

Pozměňovací návrh 46
Čl. 36 odst. 1 pododstavec 2

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.

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, které nesmí přesáhnout 
čtyři měsíce.

Odůvodnění

Stanovení lhůt je nezbytné pro přesné definování postupů.
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Pozměňovací návrh 47
Čl. 38 odst. 1a (nový)

1a. Členské státy zpřístupní neprodleně 
úřadu spis s dokumentací podle písmen a), 
b) a c) odstavce 1. Úřad spravuje registr, ve 
kterém jsou zapsána všechna povolení 
z různých členských států.

Odůvodnění

Protože je úřad ústředním orgánem, musí sledovat různá povolení udělená pro látky 
v různých členských státech.

Pozměňovací návrh 48
Čl. 38 odst. 2

2. Na žádost členské státy neprodleně 
zpřístupní ostatním členským státům, úřadu
a Komisi spis s dokumentací podle písmen 
a), b) a c) odstavce 1.

2. Na žádost členské státy neprodleně 
zpřístupní ostatním členským státům 
a Komisi spis s dokumentací podle písmen 
a), b) a c) odstavce 1.

Odůvodnění

(Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu k čl. 38 odst. 1a (nový)).

Pozměňovací návrh 49
Čl. 39 odst. 1 písm. b) 

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

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

Odůvodnění

Vzájemné uznávání mezi jednotlivými zónami by mělo být rozšířeno na ošetřování osiva, aby 
se usnadnil obchod s osivem. Ošetřování osiva je nevelký a inovativní trh, ovládaný malými a 
středně velkými podniky. Vysoké náklady na povolování a složité postupy by jinak vytlačily 
z trhu řadu technologií pro ošetření osiva, které obvykle používají mnohem menší množství 
PPP, než je tomu v běžném provozu.
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Pozměňovací návrh 50
Čl. 39 odst. 2

2. Vzájemné uznávání se netýká přípravků 
na ochranu rostlin, které obsahují látku, 
kterou lze použít jako náhradu.

vypouští se

Odůvodnění

Členské státy, které přešetřují žádosti, přípravky pečlivě vyhodnocují a vydávají povolení pod 
přísnými podmínkami. Vysoké procento látek splní podmínky stanovené pro látky, které lze 
použít jako náhradu. To přispěje k vytvoření dvou souběžných schvalovacích systémů a 
zbytečnému administrativnímu zatížení členských států; jednoznačně by to oslabilo koncept 
povolování podle jednotlivých zón.

Pozměňovací návrh 51
Čl. 39 odst. 2a (nový)

2a. Členské státy patřící k různým zónám 
mohou používat postup vzájemného 
uznávání na základě dobrovolnosti. V tomto 
případě se odst. 1 písm. a) nepoužije.

Odůvodnění

Členským státům by mělo být umožněno vzájemně si uznávat – na základě dobrovolnosti –
povolení udělené v členském státě, který nepatří do téže zóny. V tomto případě by nebylo 
zapotřebí rozšiřovat vzájemné uznávání na celou zónu.

Pozměňovací návrh 52
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. Povolení udělené podle článku 39 platí 
v celé zóně.

Odůvodnění

Ze střednědobého a dlouhodobého hlediska by mělo být cílem zavést skutečné povolení EU, to 
znamená, že povolení udělené v jednom členském státě by mělo platit ve všech ostatních 
členských státech. To je jediná možnost, jak zavést fungující vnitřní trh s přípravky 
na ochranu rostlin.



PE 382.298v03-00 26/58 AD\660810CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 53
Čl. 40 odst. 1a (nový)

1a. Členský stát, jemuž je předložena žádost 
podle článku 39, může povolit uvedený 
přípravek na ochranu rostlin za stejných 
podmínek, i pokud referenční členský stát 
nepatří do téže zóny. V tomto případě 
posoudí členský stát, zda povolovací řízení 
v referenčním členském státě je slučitelné 
s povolovacím řízením v členském státě jiné 
zóny. Kterákoli část řízení, která není 
slučitelná, musí být  provedena znovu.

Odůvodnění

Členským státům by mělo být umožněno vzájemně si uznávat – na základě dobrovolnosti –
povolení udělené na přípravek v členském státě, který nepatří do téže zóny. V tomto případě  
by měly státy posoudit, které části povolovacího řízení mohou být převzaty od referenčního 
členského státu jiné zóny. Části řízení, o nichž není (v dostatečném rozsahu) pojednáváno, 
musí být provedeny před udělením povolení znovu.

Pozměňovací návrh 54
Čl. 40 odst. 2

2. Odchylně od odstavce 1 a podle práva 
Společenství lze na požadavky uvedené 
v čl. 30 odst. 3 uvalit dodatečné podmínky.

2. Odchylně od odstavce 1 a podle práva 
Společenství:

a) mohou členské státy podrobit svolení 
specifickým podmínkám a omezením 
týkajícím se používání, jestliže jsou k 
dispozici opodstatněné vědecké poznatky, že 
v důsledku specifických podmínek 
používání, způsobů použití, stravovacích 
návyků nebo jiných závažných okolností 
nejsou podmínky a rozsah omezení uvedený 
v původním povolení postačující;
b) lze na požadavky uvedené v čl. 30 odst. 3 
uvalit dodatečné podmínky.

Odůvodnění

Způsoby použití a rovněž environmentální priority se mohou v jednotlivých členských státech 
značně lišit. Proto by tyto státy měly mít možnost podrobit povolení specifickým podmínkám a 
omezením týkajícím se používání. Doba nutná k povolení však nesmí překročit 90 dní, aby 
donutila členské státy jednat rychle a upustit od zbytečných omezení a podmínek.
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Pozměňovací návrh 55
Kapitola III Oddíl 1 Pododdíl 4 název

OBNOVENÍ A ODEJMUTÍ OBNOVENÍ, ZMĚNA A ODEJMUTÍ

Odůvodnění

Tento název lépe odráží obsah pododdílu.

Pozměňovací návrh 56
Čl. 42 odst. 3a (nový)

3a. Pokud jde o první povolení, použijí se 
předpisy týkající se důvěrnosti informací a 
ochrany údajů.

Odůvodnění

Předpisy týkající se ochrany údajů a důvěrnosti informací by se měly rovněž vztahovat na 
prodloužení a přezkum povolení. Doba ochrany je omezena na pět let (viz článek 56).

Pozměňovací návrh 57
Čl. 43 odst. 2

2. Pokud členský stát hodlá odejmout či 
změnit povolení, informuje o tom držitele 
povolení a umožní mu, aby předložil 
připomínky. 

2. Pokud členský stát hodlá odejmout či 
změnit povolení, informuje o tom držitele 
povolení a ostatní členské státy ve stejné 
zóně a umožní jim, aby předložili
připomínky. 

Členský stát může držitele povolení požádat 
o předložení dalších informací.

Členský stát může držitele povolení požádat 
o předložení dalších informací.

Před odejmutím nebo změnou povolení dá 
členský stát, který provedl přezkum, k
dispozici své posouzení ostatním členským 
státům v téže zóně, jež vydaly povolení na 
stejný přípravek, nebo u nichž je povolení 
tohoto přípravku dosud v jednání. Poskytne 
těmto státům přiměřenou dobu k předložení 
připomínek.
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Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že odejmutí povolení ze strany jednoho členského státu má dalekosáhlé 
důsledky v celé zóně, měly by se ostatní dotčené členské státy podílet na postupu odnímání 
povolení na stejné úrovni, jak je tomu při povolovacím řízení.

Pozměňovací návrh 58
Čl. 43 odst. 4

4. Pokud členský stát odejme nebo změní 
povolení v souladu s odstavcem 3, 
neprodleně o tom informuje držitele 
povolení, ostatní členské státy, úřad a 
Komisi. Ostatní členské státy náležející 
k téže zóně povolení podle toho odejmou 
nebo změní. Ve vhodných případech se 
použije se článek 45.

4. Pokud členský stát odejme nebo změní 
povolení v souladu s odstavcem 3, 
neprodleně o tom informuje držitele 
povolení, ostatní členské státy, úřad a 
Komisi. Ostatní členské státy náležející 
k téže zóně povolení podle toho odejmou 
nebo změní. 

Pokud je povolení odejmuto v souladu 
s odst. 3 písm. a), protože již nejsou splněny 
požadavky podle čl. 4 odst. 3, jiný členský 
stát může upustit od odejmutí tohoto 
povolení, jestliže jsou k dispozici 
opodstatněné vědecké poznatky, že 
v důsledku specifických podmínek 
používání, způsobů použití nebo jiných 
závažných okolností jsou požadavky 
stanovené v článku 29 a článku 4 v tomto 
členském státě nadále plněny. Ve vhodných 
případech se použije článek 45.

Pro první povolení se použijí předpisy 
týkající se důvěrnosti informací a ochrany 
údajů.

Odůvodnění

Odejmutí povolení by nemělo vést k automatickému odejmutí v celé zóně. S členskými státy 
nebyla provedena konzultace ohledně rozhodnutí o odejmutí povolení. Podmínky používání 
nebo počet přípravků dostupných v různých členských státech téže zóny se mohou značně lišit.

Měly by se rovněž použít předpisy týkající se důvěrnosti informací a ochrany údajů.

Pozměňovací návrh 59
Čl. 48 odst. 1 písm. b)
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b) přípravek na ochranu rostlin či 
nechemická metoda kontroly nebo prevence 
uvedené v písmeni a) nejsou 
z hospodářského či praktického hlediska 
příliš nevýhodné;

b) přípravek na ochranu rostlin či 
nechemická metoda kontroly nebo prevence 
uvedené v písmeni a) mají rovnocenné 
účinky na cílové organismy a nejsou
z hospodářského či praktického hlediska 
příliš nevýhodné;

Odůvodnění

Upřesnění aspektů, které se budou posuzovat při srovnávacím posouzení.

Pozměňovací návrh 60
Čl. 48 odst. 1 písm. c)

c) chemická rozmanitost účinných látek 
dostačuje k tomu, aby se minimalizoval 
výskyt rezistence cílového organismu.

c) rozmanitost účinných látek a všechny 
ostatní metody a postupy pěstování rostlin a 
prevence před chorobami musí dostačovat
k tomu, aby se minimalizoval výskyt 
rezistence cílového organismu. Srovnávací 
posouzení vezme v úvahu povolená méně 
významná použití.

Odůvodnění

Některé PPP, jež by mohly být považovány za zdraví škodlivé při používání na plodiny 
pěstované ve velkém rozsahu, mohou být potřebné a nezávadné v případě méně významného 
použití, obvykle na plodiny pěstované v malém rozsahu a s velmi specifickými potřebami.

Pozměňovací návrh 61
Čl. 48 odst. 3

3. Členské státy pravidelně opakují
srovnávací posouzení podle odstavce 1 
nejpozději čtyři roky poté, co bylo uděleno 
povolení či bylo takové povolení obnoveno.

3. Zpravodajský členský stát pravidelně 
opakuje srovnávací posouzení podle 
odstavce 1 nejpozději čtyři roky poté, co 
bylo uděleno povolení či bylo takové 
povolení obnoveno.

Na základě výsledků srovnávacího 
posouzení členské státy dané povolení 
zachovají, odejmou či změní.

Na základě výsledků srovnávacího 
posouzení zpravodajský členský stát dané 
povolení zachová, odejme či změní.

Odůvodnění

Členský stát, v němž bylo vedeno povolovací řízení, by měl rovněž za povolení zůstat 
odpovědný. 

Pozměňovací návrh 62
Čl. 48 odst. 4
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4. Pokud se členský stát rozhodne, že 
odejme či změní povolení podle odstavce 3, 
odnětí či změna nabudou účinku čtyři roky 
po tomto rozhodnutí členského státu či na 
konci období povolení dané látky, kterou lze 
použít jako náhradu, pokud toto období 
uplyne dříve. 

4. Pokud se zpravodajský členský stát
rozhodne, že odejme či změní povolení 
podle odstavce 3, odnětí či změna nabudou 
účinku čtyři roky po tomto rozhodnutí 
členského státu či na konci období povolení 
dané látky, kterou lze použít jako náhradu, 
pokud toto období uplyne dříve.

Odůvodnění

Členský stát, v němž bylo vedeno povolovací řízení, by měl rovněž za povolení zůstat 
odpovědný. 

Pozměňovací návrh 63
Čl. 49 odst. 1

1. Pro účely tohoto článku se méně 
významným použitím přípravku na ochranu 
rostlin v určitém členském státě rozumí 
použití daného přípravku na plodinu, která 
v tomto členském státě není pěstována ve 
velkém rozsahu, nebo na plodinu, která je 
pěstována ve velkém rozsahu, aby byla 
splněna výjimečná potřeba.

1. Pro účely tohoto článku se méně 
významným použitím přípravku na ochranu 
rostlin v určitém členském státě rozumí 
použití daného přípravku na plodinu, která 
v tomto členském státě není pěstována ve 
velkém rozsahu, nebo na plodinu, která je 
pěstována ve velkém rozsahu, aby byla 
splněna specifická a omezená potřeba, nebo 
omezený ekonomický zájem na ošetření, 
pokud jde o držitele povolení, včetně 
ošetření osiva.

Odůvodnění

Upřesnění definice méně významných použití.

Pozměňovací návrh 64
Čl. 49 odst. 2

2. Držitel povolení, úřední či vědecké 
subjekty zapojené do zemědělských činností 
nebo profesionální zemědělské organizace 
nebo profesionální uživatelé mohou požádat, 
aby bylo povolení přípravku na ochranu 
rostlin, který je již v příslušném členském 
státě povolen, rozšířeno na méně významná 
použití, na něž se dané povolení dosud 
nevztahuje.

2. Držitel povolení, úřední či vědecké 
subjekty zapojené do zemědělských činností 
nebo subjekty, které členské státy konkrétně 
prohlásily za odpovědné, profesionální 
zemědělské organizace nebo profesionální 
uživatelé mohou požádat, aby bylo povolení 
přípravku na ochranu rostlin, který je již 
v příslušném členském státě povolen, 
rozšířeno na méně významná použití, na něž 
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se dané povolení dosud nevztahuje.

Odůvodnění

Upřesnění.

Pozměňovací návrh 65
Čl. 49 odst. 2a (nový)

 2α. Členské státy mohou po získání 
povolení od Komise přijmout konkrétní 
opatření, která zjednoduší předkládání 
žádostí o rozšíření povolení pro méně 
významná použití a předkládání žádostí 
týkajících se méně významných použití.

Odůvodnění

Zjednodušení byrokratických řízení a snaha zainteresovaných osob o uskutečnění méně 
významných použití přípravků na ochranu rostlin by mělo vyřešit četné problémy týkající se 
některých plodin. Bylo konstatováno, že držitelé povolení se zdráhají předkládat žádosti o 
rozšíření povolení pro méně významná použití v důsledku nedostatečného ekonomického 
zájmu ze strany výrobců. Opatření jsou uplatňována v některých třetích zemích, jako např. 
ochrana údajů během delšího období, pokud bylo povolení rozšířeno na plodiny menšího 
významu. Podobné pobídky by měly být poskytovány i v EU, aby se předešlo nedostatku 
přípravků na ochranu rostlin pro tyto druhy plodin.

Pozměňovací návrh 66
Čl. 49 odst. 3 písm. c)

c) je rozšíření ve veřejném zájmu; c) je rozšíření ve veřejném zájmu; a to i
pokud jde o zvládání rezistence a potřebu 
poskytovat zemědělcům spolehlivé a 
nezávadné přípravky na ochranu rostlin,
jež byly podrobeny přezkoušení;

Odůvodnění

Upřesnění pojmu „veřejný zájem“.

Pozměňovací návrh 67
Čl. 49 odst. 3 písm. d)



PE 382.298v03-00 32/58 AD\660810CS.doc

CS

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

d) osoby či subjekty uvedené v odstavci 2 
předložily dokumentaci a informace 
podporující rozšíření povolení. Studie 
nezbytné pro stanovení horních limitů 
reziduí mohou být provedeny vědeckými 
institucemi nebo úředními orgány.

Odůvodnění

Náklady na vědecké studie jsou velmi značnou překážkou pro rozvoj méně významných 
použití. Pozměňovací návrh by mohl přinést snazší finanční řešení.

Pozměňovací návrh 68
Čl. 49 odst. 3a (nový)

 3a. Povolení pro méně významná použití 
vychází především z kritérií extrapolace 
údajů získaných pro jiné plodiny, u kterých 
existuje značná botanická a agronomická 
podobnost.

Odůvodnění

V případě plodin vyznačujících se ve významné míře podobnými vlastnostmi, jako je například 
třešeň a trnka, musí být údaje, na kterých je založeno původní povolení, extrapolovány, aby 
zjednodušily rozšíření o méně významná použití.

Pozměňovací návrh 69
Čl. 49 odst. 4a (nový)

4a. Členské státy uvedou v účinnost právní 
a správní předpisy nezbytné pro vyřešení 
jakýchkoli právních a ekonomických otázek 
nejpozději do [datum vstupu v platnost + 18 
měsíců], včetně spravedlivého rozdělení 
nákladů, odpovědnosti a povinností mezi 
původní držitele povolení a veřejné orgány.
Členské státy mohou zřídit fond 
financovaný dotyčnými stranami a/nebo 
veřejné fondy na podporu výzkumu 
zaměřeného na méně významná použití 
přípravků a/nebo uhradit náklady spojené 
s prodloužením původního povolení. 
Komisi neprodleně oznámí znění výše 
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zmíněných předpisů a poskytnou 
srovnávací tabulku pro uvedené předpisy a 
toto nařízení.
Orgán, Komise a členské státy spolupracují 
a koordinují svůj vědecký výzkum, pokud 
jde o méně významná použití přípravků.

Odůvodnění

Je zapotřebí usnadnit povolování přípravků na ochranu rostlin k méně významnému použití. 
Uživatelé mají tendenci používat k potírání škůdců nepovolené přípravky, které neprošly 
přezkoumáním, zatímco pro výrobce jsou méně významná použití přípravků z ekonomického 
hlediska málo zajímavá. Je důležité, aby členské státy a Komise úzce spolupracovaly, zejména 
v oblasti výzkumu méně významných použití těchto přípravků.

Pozměňovací návrh 70
Čl. 49 odst. 4b (nový)

 4b. V souladu s postupem uvedeným v čl. 
76 odst. 3 může být přijato nařízení, kterým
se zřídí evropský fond, jenž bude 
podporovat spolupráci mezi výzkumnými 
institucemi zabývajícími se výzkumem 
využití plodin pěstovaných v malém 
rozsahu v jednotlivých členských státech.

Odůvodnění

Fond zaměřený na použití v malém rozsahu, podobný fondům, jež existují v řadě evropských 
členských zemí, by měl být krokem ke strukturálnímu přístupu, který by podporoval osvědčené 
postupy a rozšiřoval používání vhodných přípravků na ochranu rostlin.

Pozměňovací návrh 71
Čl. 49 odst. 4c (nový)

4c. V souladu s postupem uvedeným v čl. 76 
odst. 3 se přijme nařízení stanovující 
prodloužení doby týkající se ochrany údajů 
v souladu s čl. 56 odst. 2 až na pět let, a to 
v závislosti na počtu prodloužení, která byla 
pro potřeby méně významných použití 
přípravků poskytnuta.

Pozměňovací návrh 72
Čl. 49 odst. 5
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5. Pokud členské státy udělí rozšíření 
povolení na méně významná použití, 
informují držitele povolení a požádají ho, 
aby odpovídajícím způsobem změnil 
označení.

5. Pokud členské státy udělí rozšíření 
povolení na méně významná použití, 
informují držitele povolení, jenž 
odpovídajícím způsobem změní označení.

Pokud to držitel povolení odmítne, členské 
státy zaručí, aby byli uživatelé v plném 
rozsahu a jasně informováni o pokynech 
používání, a to prostřednictvím úřední 
publikace nebo úřední internetové stránky.

V označení se uvede, že držitel povolení 
neposkytuje pro rozšířené používání záruku 
bezpečnosti a účinnosti.

Odůvodnění

Správné označení je pro bezpečné používání PPP nesmírně důležité. Nejlepším způsobem, jak 
informovat uživatele, je uvést méně významná použití v označení a jednoznačně dát na 
vědomí, že odpovědnost za uvedené způsoby použití nenese výrobce.

Pozměňovací návrh 73
Čl. 49 odst. 6

6. Členské státy sestaví seznam méně 
významných použití a pravidelně jej 
aktualizují.

6. Členské státy sestaví seznam méně 
významných použití a pravidelně jej 
aktualizují. Tento seznam bude zpřístupněn 
veřejnosti na oficiálních internetových
stránkách jednotlivých členských států a 
Komise.

Odůvodnění

V zájmu usnadnění výměny informací a zlepšení informovanosti zájemců z řad veřejnosti 
zpřístupní členské státy a Komise tento seznam na oficiálních internetových stránkách.

Pozměňovací návrh 74
Článek 49a (nový)

Článek 49a
Paralelní dovozy

1. Odchylně od čl. 28 odst. 1 povolí členské 
státy dovoz a uvedení na trh přípravku na 
ochranu rostlin na svém území 
prostřednictvím paralelního obchodu pouze 
po správním řízení umožňujícím ověřit, zda 
je stejný jako již povolený přípravek na 
ochranu rostlin („referenční přípravek na 
ochranu rostlin“). Pokud tomu tak je, 
obdrží dovezený přípravek osvědčení od 
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příslušného orgánu jmenovaného 
členského státu.
2. Dovozce přípravku na ochranu rostlin 
požádá příslušný orgán jmenovaného 
členského státu o osvědčení pro přípravek 
na ochranu rostlin, který chce dovézt, a to 
před prvním dovozem a prvním uvedením 
na trh.
3. Příslušný orgán jmenovaného členského 
státu rozhodne ve lhůtě 45 dnů, zda jsou 
splněny podmínky. Pokud orgán stanoví, že 
podmínky jsou splněny, dovozce obdrží 
osvědčení pro uvedený přípravek.
4. Žadatel nemusí dodávat informace a 
zprávy o zkouškách a studiích požadované 
pro povolení přípravku na ochranu rostlin.
5. Příslušný orgán, který obdržel žádost, 
musí požádat příslušný orgán země 
původu:
a) o přesné složení přípravku, aby mohl 
ověřit, že je stejný jako přípravek na 
ochranu rostlin povolený v referenčním 
členském státě, a
b) ověřit, že tento přípravek je povolen 
v uvedeném členském státě podle 
povolovacího řízení uvedeného ve směrnici
91/414/EHS nebo v tomto nařízení.
6. Přípravky, které jsou předmětem 
paralelních dovozů, nesmí být přebalovány.
7. Platnost osvědčení uplyne, jakmile 
uplyne platnost povolení referenčního 
přípravku nebo povolení dováženého 
přípravku v členském státě, ze kterého je 
vyvážen. Pokud není odejmutí povolení 
referenčního přípravku založeno na 
důvodech zdraví nebo životního prostředí, 
může dovozce pokračovat v prodeji 
dováženého přípravku po dobu jednoho 
roku od data odejmutí.

Odůvodnění

Zpravodaj má pravdu, když se vyslovuje pro stanovení jasných a přísných předpisů 
Společenství, které by řídily paralelní obchod tak, že se dosáhne vysoké úrovně harmonizace, 
bezpečnosti a kontroly. Avšak je třeba zakázat přebalování, aby bylo zajištěno, že dovážený 
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přípravek je stejný jako referenční přípravek. Ostatně, je na příslušném orgánu členského 
státu určení a nikoli na žadateli, aby splnil všechny nezbytné správní formality a ověřil, zda 
jde o stejný přípravek a že byl před tím povolen v zemi vývozce.

Pozměňovací návrh 75
Čl. 50 odst. 4a (nový)

4a. Odstavce 1 až 3 a článek 49 se také 
použijí u přípravků na ochranu rostlin, 
které slouží k méně významným použitím, 
pokud neexistuje jiný způsob jak zajistit 
ochranu rostlin ekonomicky rozumným 
způsobem. Odchylně od odstavce 1 nebude 
doba platnosti povolení delší tří let.

Odůvodnění

Je možná zapotřebí vydávat povolení na omezenou dobu pro přípravky, které slouží k méně 
významným použitím, i když účinná látka dosud nebyla povolena, nebo pokud byl přípravek 
na ochranu rostlin povolen v jiném členském státě, ale výrobce neprojevuje zájem uvést své 
přípravky na trh v dotyčném členském státě. Zdá se, že je to nejlepší řešení, neboť výběr 
přípravků na ochranu rostlin k méně významným použitím je velmi omezený a používaná 
množství a rizika jsou relativně malá. Takový přípravek by měl být používán pouze pod 
kontrolou.

Pozměňovací návrh 76
Čl. 51 odst. 1 pododstavec 1

1. Odchylně od článku 28 lze pro účely 
výzkumu a vývoje provádět pokusy a 
zkoušky zahrnující uvolnění nepovoleného 
přípravku na ochranu rostlin do životního 
prostředí, pokud členský stát, na jehož území 
mají být pokusy nebo zkoušky provedeny, 
posoudil dostupné údaje a udělil povolení
k pokusným účelům. Povolení může 
omezovat množství, které se má použít, a 
oblasti, jež mají být ošetřeny, a může 
uvalovat další podmínky, aby se zabránilo 
škodlivým účinkům na zdraví lidí a zvířat či 
nepřijatelnému nepříznivému vlivu na 
životní prostředí, např. může bránit tomu, 
aby do potravinového řetězce vstupovalo 
krmivo či potraviny obsahující rezidua, 
pokud již nařízením (ES) č. 396/2005 nebylo 
zavedeno odpovídající ustanovení.

1. Odchylně od článku 28 lze pro účely 
výzkumu a vývoje provádět pokusy a 
zkoušky zahrnující uvolnění nepovoleného 
přípravku na ochranu rostlin do životního 
prostředí, pokud členský stát, na jehož území 
mají být pokusy nebo zkoušky provedeny, 
posoudil dostupné údaje a udělil licenci
k pokusným účelům. Licence může 
omezovat množství, které se má použít, a 
oblasti, jež mají být ošetřeny, a může 
uvalovat další podmínky, aby se zabránilo 
škodlivým účinkům na zdraví lidí a zvířat či 
nepřijatelnému nepříznivému vlivu na 
životní prostředí, např. může bránit tomu, 
aby do potravinového řetězce vstupovalo 
krmivo či potraviny obsahující rezidua, 
pokud již nařízením (ES) č. 396/2005 nebylo 
zavedeno odpovídající ustanovení.
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Odůvodnění

Na pokusy a zkoušky není nezbytné vydávat povolení, ale stačí jednoduchá licence.

Pozměňovací návrh 77
Článek 52

Přípravky na ochranu rostlin se používají 
správným způsobem.

Přípravky na ochranu rostlin se používají 
správným způsobem.

Správné použití zahrnuje dodržení podmínek 
stanovených podle článku 30 a uvedených 
na etiketě a uplatnění zásad správné 
rostlinolékařské praxe, a případně zásad 
integrované ochrany proti škůdcům a 
správné praxe v oblasti životního prostředí.

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

Nejpozději dne 1. ledna 2014 musí být 
správné použití přípravků na ochranu 
rostlin v souladu se zásadami integrované 
ochrany proti škůdcům, jakož i se zásadami 
správné rostlinolékařské praxe a správné 
praxe v oblasti životního prostředí.

Prováděcí pravidla k tomuto článku včetně 
minimálních požadavků týkajících se těchto 
zásad mohou být přijata postupem podle 
čl. 76 odst. 2.

Prováděcí pravidla k tomuto článku včetně 
minimálních požadavků týkajících se těchto 
zásad mohou být přijata postupem podle 
čl. 76 odst. 3.

Směrnice 2004/35/ES se nepoužije, pokud 
zemědělec může prokázat řádné používání 
přípravku na ochranu rostlin, jak stanoví 
toto nařízení, další právní předpisy 
Společenství a právní předpisy dotyčného 
členského státu.

Odůvodnění

„Správná praxe v oblasti životního prostředí“ je součástí „správné rostlinolékařské praxe“ a
„zásad integrované ochrany proti škůdcům“. Zásady správné rostlinolékařské praxe by se 
měly uplatňovat při každé vhodné příležitosti, lhůtu pro jejich uplatňování tudíž není nutné 
stanovovat. Povinnosti související s ochranou životního prostředí by se neměly vztahovat na 
zemědělce, kteří postupují v souladu se všemi platnými předpisy týkajícími se používání PPP. 
Nelze je vinit z chyb nebo z nedbalého chování podle čl. 3 odst. 1 bodu b) směrnice 
2004/35/ES.
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Pozměňovací návrh 78
Čl. 53 odst. 1 pododstavec 1

1. Držitel povolení přípravku na ochranu 
rostlin neprodleně oznámí členským státům, 
které povolení udělily, všechny nové 
informace o tomto přípravku na ochranu 
rostlin či o účinné látce, safeneru nebo 
synergentu v něm obsažených, které 
naznačují, že přípravek na ochranu rostlin 
má škodlivé účinky, které by mohly 
znamenat, že tento přípravek na ochranu 
rostlin, účinná látka, safener nebo synergent 
přestaly splňovat podmínky článků 29 a 4 
v uvedeném pořadí. 

1. Držitel povolení přípravku na ochranu 
rostlin neprodleně oznámí členským státům 
všechny nové informace o tomto přípravku 
na ochranu rostlin či o účinné látce, safeneru 
nebo synergentu v něm obsažených, které 
naznačují, že přípravek na ochranu rostlin 
má škodlivé účinky, které by mohly 
znamenat, že tento přípravek na ochranu 
rostlin, účinná látka, safener nebo synergent 
přestaly splňovat podmínky článků 29 a 4 
v uvedeném pořadí.

Odůvodnění

Informace týkající se přípravků na ochranu rostlin musí mít k dispozici všechny dotčené 
členské státy.

Pozměňovací návrh 79
Čl. 53 odst. 1 pododstavec 3

Za tímto účelem držitel povolení znamenává 
a oznamuje veškeré podezřelé nepříznivé 
reakce lidí související s používáním daného 
přípravku na ochranu rostlin.

Za tímto účelem držitel povolení znamenává 
a oznamuje veškeré podezřelé nepříznivé 
reakce lidí, zvířat i životního prostředí
související s používáním daného přípravku 
na ochranu rostlin.

Odůvodnění

Informace musí zahrnovat nepříznivé účinky jak u lidí, tak u zvířat a životního prostředí. 
Poslední pododstavec se vypouští, neboť ve třetích zemích existují odlišné právní předpisy, 
které činí srovnání těchto zemí s použitím přípravků na ochranu rostlin se zeměmi EU 
obtížné. 

Pozměňovací návrh 80
Čl. 53 odst. 1 pododstavec 4

Tato oznamovací povinnost zahrnuje 
veškeré informace o rozhodnutích či 
posouzeních provedených veřejnými 
orgány, které povolují přípravky na 
ochranu rostlin či účinné látky ve třetích 
zemích. 

vypouští se
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Odůvodnění

Informace musí zahrnovat nepříznivé účinky jak u lidí, tak u zvířat a životního prostředí. 
Poslední pododstavec se vypouští, neboť ve třetích zemích existují odlišné právní předpisy, 
které činí srovnání těchto zemí s použitím přípravků na ochranu rostlin se zeměmi EU 
obtížné. 

Pozměňovací návrh 81
Čl. 53 odst. 4

4. Držitel povolení přípravku na ochranu 
rostlin každý rok podává příslušnému 
orgánu členského státu, jenž jeho přípravek 
na ochranu rostlin povolil, zprávy o všech 
dostupných informacích týkajících 
nedostatečné účinnosti oproti očekávání, 
vývoji odolnosti a všech neočekávaných 
účincích na rostliny, rostlinné produkty nebo 
životní prostředí.

4. Držitel povolení přípravku na ochranu 
rostlin každý rok podává příslušným 
orgánům členských států zprávy o všech 
dostupných informacích týkajících 
nedostatečné účinnosti oproti očekávání, 
vývoji odolnosti a všech neočekávaných 
účincích na rostliny, rostlinné produkty nebo 
životní prostředí.

Odůvodnění

Informace týkající se přípravku na ochranu rostlin musí mít k dispozici všechny dotčené 
členské státy.

Pozměňovací návrh 82
Čl. 56 odst. 1 pododstavec 2 úvodní část

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

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

Odůvodnění

Ochrana údajů by měla rovněž zahrnovat informace, které orgány získaly při řízeních 
týkajících se obnovení povolení a jeho přezkumu. Ochrana údajů by se měla vztahovat na 
všechny relevantní údaje, nejen na ty, které byly získány v souladu se zásadami správné 
laboratorní praxe (SLP) nebo správné pokusné praxe (SPP).

Pozměňovací návrh 83
Čl. 56 odst. 1 pododstavec 2 písm. a)
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a) nezbytné pro povolení či změnu povolení 
s cílem umožnit použití na jiné plodině a.

a) nezbytné pro povolení či změnu 
podmínek povolení.

Odůvodnění

Je třeba také předvídat případy, kdy je odlišná oblast použití, například rozšíření použití – od 
plodin na polích až po plodiny ve skleníku –, pro které musí být dodány další údaje.

Pozměňovací návrh 84
Čl. 56 odst. 1 pododstavec 2 písm. b)

b) ověřeny jako splňující zásady správné 
laboratorní praxe a správné pokusné praxe 
v souladu s požadavky na údaje o přípravku 
na ochranu rostlin podle čl. 8 odst. 1 
písm. c).

vypouští se

Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 56 odst. 1 pododstavci 2 úvod

Pozměňovací návrh 85
Čl. 56 odst. 1 pododstavec 3

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

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

Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 56 odst. 1 pododstavci 2 úvod

Pozměňovací návrh 86
Čl. 56 odst. 1 pododstavec 5

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

Studie, včetně jejího shrnutí, je také
chráněna, pokud byla nezbytná pouze pro 
obnovení či přezkoumání povolení. Údaje 
jsou chráněny po dobu pěti let. První až 
čtvrtý pododstavec se použijí obdobně.
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Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 56 odst. 1 pododstavci 2 úvod

Pozměňovací návrh 87
Čl. 56 odst. 1 pododstavec 5a (nový)

Ochrana údajů se rovněž vztahuje na třetí 
osoby, které předkládají protokoly o 
zkouškách a studiích pro účely méně 
významných použití. Dobu ochrany údajů 
lze prodloužit v souladu s čl. 49 odst. 4c.

Odůvodnění

Údaje poskytované k řízením týkajícím se méně významných použití přípravků je také nutno 
chránit.

Pozměňovací návrh 88
Čl. 56 odst. 3 úvodní část

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

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

Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 56 odst. 1.

Pozměňovací návrh 89
Čl. 56 odst. 3 písm. a)

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

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

Znění navržené Komisí je důležitým pokrokem s ohledem na současnou situaci, jelikož jde o 
zaručení životaschopnosti malých a středních podniků v Evropě. Pozměňovací návrh se snaží 
upřesnit obsah tohoto ustanovení.

Viz odůvodnění k čl. 56 odst. 1.

Pozměňovací návrh 90
Čl. 56 odst. 3a (nový)

3a. Odchylně od odstavce 1 jsou v případě, 
že protokoly o zkouškách a studiích už byly 
použity pro vydání povolení pro jiný 
přípravek nebo ochranná doba dosud 
neskončila, tyto protokoly po zbývající dobu 
chráněny.

Odůvodnění

Tento odkaz na prodloužení ochranné doby studií je považován za nezbytný. 

Pozměňovací návrh 91
Čl. 58 odst. 1 pododstavec 1

1. Všechny osoby, které hodlají požádat o 
povolení přípravku na ochranu rostlin, se 
před provedením zkoušek či studií dotáží 
příslušného orgánu členského státu, v němž 
hodlají žádost podat, zda již bylo v tomto 
členském státě uděleno povolení pro 
přípravek na ochranu rostlin, jenž osahuje 
tutéž účinnou látku, safener či synergent. 
Takový dotaz bude zahrnovat konzultaci 
informací dostupných podle článku 54.

1. Všechny osoby, které hodlají požádat o 
povolení přípravku na ochranu rostlin, nebo 
o obnovení nebo přezkum povolení, se před 
provedením zkoušek či studií dotáží 
příslušného orgánu členského státu, v němž 
hodlají žádost podat, zda již bylo v tomto 
členském státě uděleno povolení pro 
přípravek na ochranu rostlin, jenž osahuje 
tutéž účinnou látku, safener či synergent. 
Takový dotaz bude zahrnovat konzultaci 
informací dostupných podle článku 54.

Odůvodnění

Ochrana údajů musí být také rozšířena na údaje poskytované za účelem obnovení nebo 
přezkumu povolení, aby chránila podniky střední velikosti a ta odvětví průmyslu 
orientovaného na ochranu rostlin, která jsou založena na výzkumu.

Pozměňovací návrh 92
Čl. 58 odst. 1 pododstavec 2

Budoucí žadatel předloží veškeré údaje vypouští se



AD\660810CS.doc 43/58 PE 382.298v03-00

CS

ohledně identity a nečistot účinné látky, 
jejíž použití navrhuje. Dotaz je podložen 
dokladem, že budoucí žadatel má v úmyslu 
předložit žádost o povolení.

Odůvodnění

Nepovažuje se za potřebné, aby žádost byla přezkoumávána dříve, než bude oficiálně 
předložena. Informace stanovené v článku 54 jsou dostačující. 

Pozměňovací návrh 93
Čl. 58 odst. 2

2. Pokud se příslušný orgán členského státu 
ujistí o tom, že žadatel hodlá žádost podat, 
poskytne jméno a adresu držitele nebo 
držitelů předchozích příslušných povolení 
a současně sdělí držitelům povolení jméno a 
adresu žadatele.

2. Pokud se příslušný orgán členského státu 
ujistí o tom, že žadatel hodlá podat žádost, 
nebo požádat o obnovení nebo přezkum 
povolení, poskytne jméno a adresu držitele 
nebo držitelů předchozích příslušných 
povolení a současně sdělí držitelům povolení 
jméno a adresu žadatele.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 58 odst. 1 pododstavci 1.

Pozměňovací návrh 94
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, nebo o 
obnovení nebo přezkum 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, nebo obnovení 
nebo přezkumu povolení přípravku na 
ochranu rostlin.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 58 odst. 1 pododstavci 1.

Pozměňovací návrh 95
Čl. 58 odst. 3a (nový)
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 3a. Pokud se členský stát domnívá, že 
existuje nebezpečí vytvoření monopolu a 
pokud budoucí žadatel a držitel či držitelé 
povolení přípravků na ochranu rostlin 
obsahujících stejnou účinnou látku, stejný
safener nebo synergent nedospějí k dohodě 
o sdílení protokolů o zkouškách a studiích 
na obratlovcích, budoucí žadatel o tom 
informuje příslušný orgán členského státu. 
Obě strany však určí společnou dohodou 
příslušný soud nebo soudy pro účely použití 
druhého pododstavce.

Odůvodnění

Nové nařízení by mělo obsahovat zvláštní ustanovení, aby nedošlo k vytvoření monopolu na 
trhu přípravků na ochranu rostlin.

Pozměňovací návrh 96
Čl. 59 odst. 2

2. Budoucí žadatel a držitel nebo držitelé 
povolení učiní veškerá opatření, aby zajistili 
sdílení zkoušek či studií na obratlovcích. 
Náklady spojené se sdílením protokolů 
o zkouškách či studiích se určí spravedlivě 
a transparentním a nediskriminačním 
způsobem. Od budoucího žadatele se pouze
vyžaduje, aby se podílel na nákladech
týkajících se informací, které musí 
předložit, aby splnil požadavky pro 
povolení.

2. Budoucí žadatel a držitel nebo držitelé 
povolení učiní veškerá opatření, aby zajistili 
sdílení zkoušek či studií na obratlovcích. 
Náklady spojené se sdílením protokolů 
o zkouškách či studiích se určí spravedlivě 
a transparentním a nediskriminačním 
způsobem. Od budoucího žadatele se 
vyžaduje, aby se podílel na celkových 
nákladech vypracování sdílených informací.
V souladu s postupem uvedeným v čl. 76 
odst. 3 se přijme nařízení týkající se 
nákladů, jež mají být zohledněny.

Odůvodnění

Pokud je základ pro výpočet nákladů, jež jsou podle tohoto ustanovení sdíleny, příliš 
omezený, jsou ty společnosti, které investují značné prostředky do výzkumu a zkušební fáze, 
v nevýhodě. To by postihlo společnosti, které jsou na poli inovací nejaktivnější. Podniky, které 
mají v úmyslu použít údaje jiných společností, musí přinejmenším prokázat, že za ně nabídly 
dostatečně vysokou částku, než budou moci dotyčné údaje používat.

Pozměňovací návrh 97
Čl. 59 odst. 3 pododstavec 1

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

držitelé povolení přípravku na ochranu 
rostlin obsahujícího stejnou účinnou látku, 
safener či synergent nemohou dosáhnout 
dohody o sdílení protokolů o zkouškách či 
studiích na obratlovcích, použije se postup 
podle čl. 58 odst. 3 a 3a.

Odůvodnění

Pro sdílení protokolů o zkouškách a studiích na obratlovcích je stanoven režim jednání a 
systém spravedlivé kompenzace stejné pro všechny, kdo jsou uvedeni v obecných pravidlech, 
které se snaží předejít opakování zkoušek. Tento režim stanoví také řešení pro případy, kdy 
účastníci nedospějí k dohodě.

Pozměňovací návrh 98
Čl. 60 odst. 2 úvodní část

2. Pokud jde o obchodní zájmy uvedené 
v odstavci 1, za důvěrné se považují pouze
tyto body:

2. Pokud jde o obchodní zájmy uvedené 
v odstavci 1, za důvěrné se vždy považují 
tyto body:

Odůvodnění

Nemělo by být vyloučeno, že i jiné relevantní údaje (kromě těch, které jsou uvedeny v bodech 
a) až c)) mohou být považovány za důvěrné.

Pozměňovací návrh 99
Čl. 60 odst. 2 písm. ca) (nové)

ca) Jména a adresy institucí a osob, které 
se zabývají zkouškami na obratlovcích.

Odůvodnění

Osobní údaje týkající se institucí a osob by měly být považovány za důvěrné, neboť tyto osoby 
a instituce jsou často terčem výpadů radikálních skupin ochránců zvířat.

Pozměňovací návrh 100
Čl. 60 odst. 2a (nový)
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2a. Údaje o zkouškách, včetně protokolů o 
studiích, které žadatel poskytl na podporu 
rozhodnutí týkajícího se povolení přípravku 
na ochranu rostlin, nebo změny tohoto 
povolení v souladu s tímto nařízením, si 
mohou zainteresované strany prohlédnout 
na konkrétních místech, která určí Komise, 
orgán nebo členské státy. Tyto údaje 
nemohou být zpřístupněny pořizováním
kopií nebo prostřednictvím jakýchkoli 
jiných prostředků sloužících ke zveřejnění 
(včetně zveřejnění v elektronické podobě).

Odůvodnění

Veřejnost má oprávněný zájem na přístupu k informacím, což by mělo být v tomto nařízení 
zaručeno v souladu s Aarhuskou úmluvou. Koncept poskytování informací veřejnosti by však 
měl zabránit zneužití informací a nekalé soutěži. Navrhovaný koncept čítárny vše uvede do 
rovnováhy, takže zainteresované třetí osoby získají přístup k důvěrným informacím, ale 
potenciální konkurenti nebudou tento systém moci zneužít k získání citlivých obchodních 
údajů.

Pozměňovací návrh 101
Čl. 63 odst. 2a (nový)

 2a. Členské státy mohou zakázat nebo 
omezit reklamu na přípravky na ochranu 
rostlin v některých médiích. 

Odůvodnění

Je vhodné zachovat vnitrostátní omezení, která případně v této oblasti existují.

Pozměňovací návrh 102
Čl. 64 odst. 1 pododstavec 1

1. Výrobci, dodavatelé, distributoři a 
profesionální uživatelé přípravků na ochranu 
rostlin vedou záznamy o přípravcích na 
ochranu rostlin, které vyrábějí, skladují či 
používají.

1. Výrobci, dodavatelé, distributoři a 
profesionální uživatelé přípravků na ochranu 
rostlin vedou záznamy o přípravcích na 
ochranu rostlin, které vyrábějí, skladují či 
používají. Povinnost profesionálních 
uživatelů vést záznamy neklade větší 
požadavky, než stanoví nařízení (ES) č.
852/2004.

Odůvodnění

Byrokratická zátěž vyplývající z vedení záznamů by neměla být větší, než stanoví nařízení (ES) 
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č. 852/2004.
Pozměňovací návrh 103

Čl. 64 odst. 1 pododstavec 2

Všechny náležité informace obsažené 
v těchto záznamech na žádost zpřístupní 
příslušným orgánům. Rovněž zpřístupní tyto 
informace sousedům či průmyslovému 
odvětví vyrábějícím pitnou vodu, pokud
požádají o přístup.

Všechny náležité informace obsažené 
v těchto záznamech na žádost zpřístupní 
příslušným orgánům.

Odůvodnění

Stačí uchovávat informace týkající se ochrany rostlin pro orgány. Povinnost, která jde nad to, 
co v současnosti existuje ohledně registrace zákazů, je v rozporu s úsilím o zjednodušení 
byrokracie a snížení administrativních výdajů.

Pozměňovací návrh 104
Čl. 73 odst. 1 písm. ia) (nový)

ia) provádění pokusů týkajících se plodin 
menšího významu.

Odůvodnění

Zjistilo se, že držitelé povolení nejsou vůbec nakloněni rozšíření na méně významná použití 
z důvodů vysokých nákladů. Je zapotřebí podpůrných opatření, aby se předešlo nedostatku 
přípravků na ochranu rostlin pro tento druh plodin.

Pozměňovací návrh 105
Článek 74a (nový)

Článek 74a
Tři roky po uplynutí lhůty zmíněné v čl. 80 
odst. 1 vypracuje Komise zprávu pro 
Evropský parlament a Radu, ve které 
shrne zkušenosti získané se vzájemným 
uznáváním rozhodnutí o povoleních uvnitř 
jedné zóny a za hranicemi zón, a do jaké 
míry podle těchto zkušeností může být 
povolení udělované na základě zón 
nahrazeno systémem povolení na evropské 
úrovni. V případě nutnosti připojí zprávu 
s návrhy právních předpisů v tomto směru.
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Odůvodnění

Účelem tohoto nařízení je harmonizace povolení přípravků na ochranu rostlin. K tomu 
přispěje zpráva vypracovaná v pravidelných intervalech Komisí pro Radu a Evropský 
parlament.

Pozměňovací návrh 106
Článek 74b (nový)

Článek 74b
Komise prověří účinnost tohoto nařízení a 
jeho soulad s vnitřním trhem a předloží 
Evropskému parlamentu a Radě nejpozději 
tři roky po zveřejnění nařízení a dále 
každých pět let zprávu, ke které připojí 
v případě nutnosti návrhy změn. Zejména 
se bude zabývat otázkou, do jaké míry byl 
v oblasti přípravků na ochranu rostlin 
vytvořen vnitřní trh.

Odůvodnění

Komise ověří slučitelnost tohoto nařízení se zásadami vnitřního trhu a v případě 
neslučitelnosti navrhne změny, aby nařízení bylo slučitelné s vnitřním trhem.

Pozměňovací návrh 107
Čl. 77 odst. 2 odrážka 3

- po dobu pěti let od data obnovení zahrnutí 
nebo obnovení schválení v případě účinných 
látek, jejichž zahrnutí do přílohy I směrnice 
uplyne nejpozději dva roky po datu 
oznámení tohoto nařízení. Toto ustanovení 
se vztahuje pouze na údaje nezbytné 
k obnovení schválení, u nichž bylo 
nejpozději do dvou let po zveřejnění 
nařízení potvrzeno, že odpovídají zásadám 
správné laboratorní praxe.

- po dobu pěti let od data obnovení zahrnutí 
nebo obnovení schválení v případě účinných 
látek, jejichž zahrnutí do přílohy I směrnice 
uplyne nejpozději dva roky po datu 
oznámení tohoto nařízení.

Odůvodnění

Ochrana údajů a důvěrnost informací by se měla vztahovat na všechny relevantní údaje, 
nejen na údaje, jež jsou v souladu se zásadami správné laboratorní praxe (GLP).



AD\660810CS.doc 49/58 PE 382.298v03-00

CS

Pozměňovací návrh 108
Čl. 77 odst. 3

3. Pokud se na základě odstavců 1 nebo 2 
uplatní článek 13 směrnice, vztahují se na 
něj jakákoli zvláštní pravidla týkající se 
směrnice, stanovená v aktu o přistoupení, na 
jehož základě členské státy přistoupily ke 
Společenství.

3. V případech uvedených v odstavcích 1 a 
2 tohoto článku se použijí ustanovení 
článku 58. Pokud se na základě odstavců 1 
nebo 2 uplatní článek 13 směrnice, vztahují 
se na něj jakákoli zvláštní pravidla týkající 
se směrnice, stanovená v aktu o přistoupení, 
na jehož základě členské státy přistoupily ke 
Společenství.

Odůvodnění

Je třeba rozptýlit všechnu nejistotu ohledně možnosti použít účinně režim povinných jednání a 
spravedlivé kompenzace stanovený nařízením pro zkoumání účinných látek a přípravků 
formulovaných jako „existující“, tj. těch, které se nacházely na trhu dne 26. července 1993 a 
které vstupují do oblasti použití přechodných opatření. Pokud by malé a střední podniky 
neměly přístup – s použitím jednání a finančních vyrovnání – k údajům nezbytným pro 
zachování povolení týkajících se přípravků nazvaných „existující účinné látky“, mělo by to 
velmi závažné důsledky na jejich přežití a odrazilo by se to na zemědělství vytvořením 
v oblasti ochrany rostlin „prázdných míst“ vyplývajících z odejmutí látek a přípravků na 
ochranu rostlin důležitých pro potírání specifických chorob nejdůležitějších plodin.

Pozměňovací návrh 109
Příloha I

Tato příloha se vypouští.

Odůvodnění

Tento typ definice zón se zdá být nevhodným, neboť neodpovídá dostatečně homogenním 
zónám.

Pozměňovací návrh 110
Příloha II bod 3.6.1

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

3.6.1. Je-li to vhodné, určí se přijatelný 
denní příjem, přijatelná úroveň expozice 
uživatelů a akutní referenční dávka. Při 
stanovení těchto hodnot je zajištěn vhodný
bezpečnostní limit, který zohledňuje druh a 
vážnost účinků a zranitelnost specifických 
skupin populace jako jsou ženy 
v reprodukčním věku, embrya, nenarozené 
děti a děti do ukončení puberty.
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Pozměňovací návrh 111
Příloha II 3.6.2 – 3.6.5

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

3.6.2. Účinná látka se schválí pouze tehdy, 
pokud hodnocení provedené v souladu 
s jednotnými zásadami prokáže – podle 
doporučených podmínek používání –
přijatelnou míru ochrany uživatelů, 
pracovníků, kolemjdoucích a spotřebitelů, 
pokud jde o alespoň jedno reprezentativní 
použití alespoň jednoho přípravku na 
ochranu rostlin.
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s vlastnostmi, které potenciálně narušují 
činnost žláz s vnitřní sekrecí a mohly by být 
pro člověka toxikologicky významné, je-li 
expozice lidí této účinné látce v přípravku 
na ochranu rostlin za realistických 
navrhovaných podmínek používání 
zanedbatelná.

Odůvodnění

Hraniční kritéria značně omezují výběr povolených přípravků. Povolovací řízení, které 
nezohledňuje skutečné používání a skutečnou expozici, podkopává zásadu přijímání 
rozhodnutí na základě posouzení rizik. V důsledku toho se celá řada bezpečných přípravků 
s bezpečným používáním postupně přestane vyrábět. Tato kritéria by se měla používat ke 
zjišťování látek, které lze použít jako náhradu, nikoli k zamítání látek bez řádného posouzení.

Pozměňovací návrh 112
Příloha II bod 3.7.1 pododstavec 2 písm. c) podbod ii)

ii) údaje z monitorování, které ukazují, že 
mohlo dojít k environmentálnímu přenosu 
dané účinné látky na velkou vzdálenost 
s potenciálem přenosu do přijímajícího 
prostředí prostřednictvím vzduchu, vody 
nebo stěhovavých druhů; nebo

ii) údaje z monitorování, které ukazují, že 
mohlo dojít k environmentálnímu přenosu 
dané účinné látky na velkou vzdálenost 
s potenciálem přenosu do přijímajícího 
prostředí prostřednictvím vzduchu nebo
vody; nebo

Odůvodnění

Odkaz na stěhovavé druhy není vědecky prokázán.

Pozměňovací návrh 113
Příloha II 3.7.2 – 3.7.3

3.7.2. Účinná látka se schválí pouze tehdy, 
pokud není považována za perzistentní 
bioakumulační a toxickou (PBT) látku.
Látkou PBT je látka splňující všechna tři 
kritéria stanovená v níže uvedených 
oddílech.
3.7.2.1. Perzistence:
Účinná látka splňuje kritérium perzistence, 
pokud:
– je poločas rozpadu v mořské vodě delší 
než 60 dnů; nebo
– je poločas rozpadu ve sladké vodě nebo ve 

vypouští se
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vodě v ústí řek delší než 40 dnů; nebo
– je poločas rozpadu v mořské usazenině 
delší než 180 dnů; nebo
– je poločas rozpadu v usazenině ve sladké 
vodě nebo ve vodě v ústí řek delší než 120 
dnů; nebo
– je poločas rozpadu v půdě vyšší než 120 
dnů.
Posouzení perzistence v životním prostředí 
vychází z dostupných údajů o poločasu 
rozpadu shromážděných za vhodných 
podmínek popsaných žadatelem.
3.7.2.2. Bioakumulace
Účinná látka splňuje kritérium 
bioakumulace, pokud je faktor 
biokoncentrace vyšší než 2 000.
Posouzení bioakumulace vychází z údajů o 
měření biokoncentrace u vodních druhů. 
Lze použít o vodních druzích žijících ve 
sladké i v slané vodě. 
3.7.2.3. Toxicita
Účinná látka splňuje kritérium toxicity, 
pokud: 
– je dlouhodobá koncentrace bez 
pozorovaného účinku u mořských i 
sladkovodních organismů menší než 0,01 
mg/l; nebo
– látka je klasifikována jako karcinogenní 
(kategorie 1 nebo 2), mutagenní (kategorie 
1 nebo 2) nebo toxická pro reprodukci 
(kategorie 1, 2  nebo 3); nebo
– existují důkazy o chronické toxicitě, jak 
jsou určeny klasifikacemi: T, R48 nebo Xn, 
R48 podle směrnice 67/548/EHS. 
3.7.3. Nemá se za to, že účinná látka 
splňuje odstavec 4, pokud je příliš 
perzistentní a příliš bioakumulující.
Látkou příliš perzistentní a příliš 
kumulující je látka splňující obě kritéria 
stanovená v níže uvedených oddílech.
3.7.3.1. Perzistence:



AD\660810CS.doc 53/58 PE 382.298v03-00

CS

Účinná látka splňuje kritérium přílišné 
perzistence, pokud:
– je poločas rozpadu ve slané či sladké vodě 
nebo ve vodě v ústí řek delší než 60 dnů; 
nebo
– je poločas rozpadu v usazenině ve slané či 
sladké vodě nebo ve vodě v ústí řek delší 
než 180 dnů; nebo
– je poločas rozpadu v půdě vyšší než 180 
dnů.

Odůvodnění

Povolení by mělo být založeno na posouzení rizika. Skutečná rizika spojená s přípravky na 
ochranu rostlin, stejně jako s jakýmkoli jiným přípravkem, vyplývají ze skutečného používání, 
dávkování a také z jiných faktorů. Navrhovaná kritéria nevyjadřují skutečnou míru rizika ve 
vztahu k životnímu prostředí. V důsledku toho se celá řada bezpečných přípravků s bezpečným 
používáním postupně přestane vyrábět. Tato kritéria by se měla používat ke zjišťování látek, 
které lze použít jako náhradu, nikoli k zamítání látek bez řádného posouzení.

Pozměňovací návrh 114
Příloha II 3.8.2

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

vypouští se

Odůvodnění

Neexistuje žádné vědecké opodstatnění toho, aby účinky narušení činnosti žláz s vnitřní 
sekrecí bylo posuzovány jinak než jiné toxikologické účinky. Toxickými účinky, jež se projevují 
narušením činnosti žláz s vnitřní sekrecí, se již zabývají maximální míry expozice, které jsou 
stanoveny tak, aby byly bezpečné pro člověka i životní prostředí. Narušení činnosti žláz 
s vnitřní sekrecí nesmí být paušálním kritériem k zamítnutí účinných látek.
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Pozměňovací návrh 115
Příloha II 4

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

- její přijatelný denní příjem, přijatelná 
úroveň expozice uživatelů a akutní 
referenční dávka jsou nižší než u většiny 
schválených účinných látek;
- splňuje dvě kritéria, která se zvažují u 
látky PTB;

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

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

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

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

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

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

- je považována za perzistentní 
bioakumulační a toxickou (PBT) látku.
Látkou PBT je látka splňující všechna tři 
kritéria stanovená v níže uvedených 
oddílech.
Perzistence

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

- je příliš perzistentní a příliš 
bioakumulující.
Látkou příliš perzistentní a příliš 
bioakumulující je látka splňující obě 
kritéria stanovená v níže uvedených 
oddílech.
Perzistence

Účinná látka splňuje kritérium přílišné 
perzistence, pokud:
– je poločas rozpadu ve slané či sladké vodě 
nebo ve vodě v ústí řek delší než 60 dnů; 
nebo
– je poločas rozpadu v usazenině ve slané či 
sladké vodě nebo ve vodě v ústí řek delší 
než 180 dnů; nebo
– je poločas rozpadu v půdě delší než 180 
dnů.

Bioakumulace

Účinná látka splňuje kritérium přílišné 
bioakumulace, pokud je faktor 
biokoncentrace vyšší než 5 000.

Odůvodnění

Regulace přípravků na ochranu rostlin na základě vlastností účinných látek v nich 
obsažených, aniž by bylo zohledněno jejich skutečné používání a skutečné expozice, 
podkopává zásadu přijímání rozhodnutí na základě posouzení rizik. V důsledku toho se celá 
řada bezpečných přípravků s bezpečným používáním postupně přestane vyrábět. Tato kritéria 
by se měla používat ke zjišťování látek, které lze použít jako náhradu, nikoli k zamítání látek 
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bez řádného posouzení. Přeneseno z přílohy II, bodů 3.6 a 3.7
Kritéria týkající se látek, které lze použít jako náhradu, jež se v současné době používají 
v návrhu nařízení, mají jen malou – nebo žádnou – spojitost se skutečnými riziky, která 
vyplývají z používání přípravků na ochranu rostlin.

Pozměňovací návrh 116
Příloha IV bod 3 pododstavec 1

Významné praktické či ekonomické 
nevýhody pro uživatele se definují jako 
důležité kvantifikovatelné zhoršení 
pracovních postupů či obchodní činnosti, 
které vede k neschopnosti dostatečně tlumit 
cílový organismus. K takovémuto 
důležitému zhoršení může dojít například 
tehdy, není-li k dispozici technické zařízení 
pro používání náhradních látek nebo není-li 
takové zařízení ekonomicky dostupné.

Významné praktické či ekonomické 
nevýhody pro uživatele se definují jako 
důležité kvantifikovatelné zhoršení 
pracovních postupů či obchodní činnosti, 
které vede k neschopnosti dostatečně tlumit 
cílový organismus či ke zhoršení 
konkurenceschopnosti zemědělství. 
K takovémuto důležitému zhoršení může 
dojít například tehdy, není-li k dispozici 
technické zařízení pro používání náhradních 
látek nebo není-li takové zařízení 
ekonomicky dostupné.

Odůvodnění

Je třeba dbát na zachování konkurenceschopnosti zemědělství Společenství.

Pozměňovací návrh 117
Příloha IV 3 pododstavec 2a (nový)

Srovnávací posouzení vezme v úvahu 
schválené méně významné uživatele.

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu k čl. 48 odst. 1 písm. c).
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