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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Návrh nariadenia o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh v podstate nahradí smernicu 
91/414/ES. Jeho cieľom je ustanoviť povolenie platné pre celú Európu (alebo, v prípade 
vedľajších zložiek, zákaz platný pre celú Európu), čo sa týka účinných látok a iných prísad 
(safenery – pozitívny zoznam, synergenty – pozitívny zoznam, vedľajšie zložky – negatívny 
zoznam) prípravkov na ochranu rastlín (PPP). Ďalej si tento návrh kladie za cieľ ustanoviť 
vnútroštátne povolenie PPP spojené s jednoduchším vzájomným uznávaním v rámci 
novovytvorených zemepisných zón, porovnávacie hodnotenie PPP zahŕňajúce potenciálne 
škodlivé látky, nové pravidlá pre vedľajšie použitia, nové pravidlá pre ochranu údajov a 
zachovanie dôvernosti a nové pravidlá týkajúce sa vedenia dokumentácie o predaji a 
používaní týchto prípravkov.

Napriek tomu, že PPP môžu mať negatívne účinky na ľudské zdravie a životné prostredie, 
nemožno pochybovať o tom, že PPP majú zásadný význam pre zabezpečenie produkcie 
kvalitných poľnohospodárskych produktov za prístupné ceny. Na účinnú kontrolu škodcov 
treba rozsiahly výber bezpečných chemických prípravkov. PPP môžu mať veľmi významnú 
úlohu v každej stratégii Spoločenstva s cieľom zabezpečiť zdravie rastlín a účinné využívanie 
obmedzených zdrojov, ako je pôda.

Poľnohospodárstvo potrebuje postup povoľovania, ktorý

• je plánovaný,

• poskytuje spoľahlivé výsledky,

• nezabraňuje uvedeniu bezpečných prípravkov na trh z dôvodov, ktoré vyplývajú iba z 
procesných postupov,

• vedie k väčšej miere harmonizácie uvádzania prípravkov na ochranu rastlín na trh,

• berie do úvahy, že sú potrebné osobitné pravidlá pre vedľajšie použitia,

• vytvára rovnaké východiskové podmienky pre poľnohospodárov v Európe a

• tým formálne znižuje v Európe nezákonné postupy (v oblasti obchodu a používania) 
na minimum.

Spravodajca  podporuje všeobecné zameranie prístupu Komisie, ktorá má v úmysle uľahčiť 
uznanie a dostupnosť testovaných, bezpečných a voči životnému prostrediu šetrných PPP v 
rámci danej zóny, aby sa harmonizovalo povoľovanie látok, ktoré sú iné ako účinné látky, aby 
sa uznala potreba osobitných pravidiel pre vedľajšie použitia a aby sa postup povoľovania stal 
komplexnejším.

Spravodajca zároveň navrhuje zmeny, ktorými by sa postup povoľovania zjednotil, a to
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skrátením termínov čisto procesnej povahy. Na rozdiel od Komisie navrhuje tiež ponechať 
pravidlá smernice 91/414/ES o dočasnom povolení, aby sa poľnohospodárom čo najskôr 
sprístupnili bezpečné a inovatívne prípravky a aby sa zaviedli pravidlá o súbežnom dovoze s 
cieľom viac harmonizovať postup schvaľovania. Spravodajca tiež navrhuje uľahčiť uznávanie 
PPP medzi zónami a zároveň umožniť členským štátom stanoviť ďalšie podmienky 
používania týchto prípravkov podľa rozličných spôsobov použitia atď.

Zmeny v povoľovaní PPP na vedľajšie použitia sú navrhnuté s cieľom povzbudiť členské 
štáty, Komisiu a podniky, aby vo väčšej miere investovali v tejto oblasti.

Povoľovanie PPP by malo vychádzať z prístupu založenom na analýze rizika, pretože miera 
rizika súvisiaceho so špecifickou látkou sa môže podstatne meniť v závislosti od dávkovania, 
opatrení na zmiernenie rizika a od prírodného prostredia. Zavedenie hraničných kritérií by 
malo byť výnimkou. Spravodajca preto navrhuje zmeniť povahu väčšiny hraničných kritérií, 
ktoré navrhla Komisia, a použiť ich ako základ na klasifikovanie určitých látok ako 
potenciálne škodlivých látok, ktoré musia prejsť porovnávacím hodnotením.  Obdobie 
povoľovania potenciálne škodlivých látok by malo byť rovnaké ako obdobie povoľovania 
ostatných látok, pretože osobitné monitorovanie je povinné a povolenie možno kedykoľvek 
odňať.

Nové a inovatívne prípravky sú potrebné pre trvalo udržateľnú a účinnú kontrolu škodcov. 
Nové prípravky sa budú vyrábať iba vtedy, ak sa budú náležite chrániť vedecké poznatky 
získané podnikmi zapojenými do výskumu.

Nadbytočné vymedzenie pojmu správna environmentálna prax a termín určený na dodržanie 
súladu s rýchlo sa meniacimi zásadami integrovanej ochrany proti škodcom sa vypustili.

Spravodajca sa pokúsil odľahčiť byrokratickú záťaž poľnohospodárov. Keďže veľký počet 
vykonávacích pravidiel sa ponechal na komitológiu, za znižovanie administratívneho bremena 
poľnohospodárov budú predovšetkým zodpovedné členské štáty a Komisia.
Vzhľadom na to, že navrhované pravidlá komitológie nie sú v súlade s poslednými dohodami 
Rady, Európskeho parlamentu a Komisie, spravodajca požiadal hlavný výbor, aby sa bližšie 
zaoberal týmto hľadiskom. Rozhodnutie legislatívnej povahy by sa nemalo nechať iba na 
Komisiu.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

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

Text predložený Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 6a (nové)

6a) Rôzne druhy plodín sú v Spoločenstve 
dôležité pre veľkovýrobu i malovýrobu.
Tieto rôzne druhy pestovania treba 
podporovať tým, že sa povolí používanie 
rôznych prípravkov na ochranu rastlín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 8

8) Účelom tohto nariadenia je zabezpečiť 
vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí, zvierat 
a životného prostredia. Osobitná pozornosť 
by sa mala venovať ochrane zraniteľných 
skupín obyvateľstva vrátane tehotných žien, 
dojčiat a detí. Zásada predbežnej opatrnosti
by sa mala uplatňovať a mala by zabezpečiť, 
aby priemysel preukázal, že látky alebo 
prípravky vyrobené alebo uvedené na trh 
neovplyvňujú nepriaznivo ľudské zdravie 
alebo životné prostredie.

8) Účelom tohto nariadenia je zabezpečiť 
vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí, zvierat 
a životného prostredia, ale aj 
konkurencieschopnosť európskeho 
poľnohospodárstva. Osobitná pozornosť by 
sa mala venovať ochrane zraniteľných 
skupín obyvateľstva vrátane tehotných žien, 
dojčiat a detí. Zásada prevencie by sa mala 
uplatňovať a mala by zabezpečiť, aby 
priemysel preukázal, že látky alebo 
prípravky vyrobené alebo uvedené na trh 
nemajú škodlivé účinky na ľudské zdravie 
alebo životné prostredie.

Odôvodnenie

Opatrenia a rozhodnutia, ktoré sa prijmú, by nemali narušovať konkurencieschopnosť 
poľnohospodárstva Spoločenstva na svetovom trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 9

9) Prípravky na ochranu rastlín by mali 
obsahovať iba látky, pri ktorých sa 
preukázalo, že prinášajú zjavný úžitok pre 
rastlinnú výrobu a neočakáva sa pri nich 
žiadny škodlivý účinok na zdravie ľudí alebo 
zvierat alebo akýkoľvek neprijateľný účinok 
na životné prostredie. S cieľom dosiahnuť 
rovnakú úroveň ochrany vo všetkých 
členských štátoch by sa rozhodnutie o 
prijateľnosti alebo neprijateľnosti takýchto 

9) Prípravky na ochranu rastlín by mali 
obsahovať iba látky, pri ktorých sa 
preukázalo, že prinášajú zjavný úžitok pre 
rastlinnú výrobu a že tieto látky ani ich 
rezíduá nemôžu mať žiadny škodlivý 
účinok na zdravie ľudí alebo zvierat alebo 
akýkoľvek neprijateľný účinok na životné 
prostredie.  S cieľom dosiahnuť rovnakú 
úroveň ochrany vo všetkých členských 
štátoch by sa rozhodnutia o prijateľnosti 
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látok malo prijímať na úrovni Spoločenstva. alebo neprijateľnosti takýchto látok mali
prijímať na úrovni Spoločenstva.

Odôvodnenie

Niekedy majú rezíduá škodlivejší účinok ako samotná látka. Je teda potrebné preskúmať 
účinky rezíduí na zdravie ľudí a na životné prostredie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 13

13) V záujme bezpečnosti by sa mala doba 
schvaľovania účinnej látky časovo 
obmedziť. Schvaľovacie obdobie by malo 
byť úmerné možným rizikám spojeným s 
použitím týchto látok. Skúsenosti získané pri 
samotnom používaní prípravkov na ochranu 
rastlín, ktoré obsahujú príslušné látky, 
a vývoj v oblasti vedy a techniky by sa mali 
vziať do úvahy pri rozhodovaní o 
opakovanom schválení. Po prvom obnovení 
by sa takéto látky mali len vtedy ďalej 
preskúmať, ak existujú náznaky, že už viac 
nespĺňajú požiadavky tohto nariadenia.

13) V záujme bezpečnosti by sa mala doba 
schvaľovania účinnej látky časovo 
obmedziť. Skúsenosti získané pri samotnom 
používaní prípravkov na ochranu rastlín, 
ktoré obsahujú príslušné látky, a vývoj v 
oblasti vedy a techniky by sa mali vziať do 
úvahy pri rozhodovaní o opakovanom 
schválení. Po prvom obnovení by sa mal 
zaviesť program pre pravidelnú obnovu 
povolení pre tieto látky.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zaručuje, že nové a staré látky zahrnuté do pozitívneho 
zoznamu od roku 1991 (príloha 1 smernice 91/414), budú pravidelne nanovo preskúmané 
a zohľadnia sa ich nebezpečenstvá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 21

21) Ustanoveniami upravujúcimi 
povoľovanie sa musí zaistiť vysoký štandard 
ochrany. Najmä pri udeľovaní povolení pre 
prípravky na ochranu rastlín by sa cieľ 
ochrany zdravia ľudí alebo zvierat a 
životného prostredia mal uprednostniť pred
cieľom zlepšiť rastlinnú výrobu. Pred 
uvedením prípravkov na ochranu rastlín na 
trh by sa preto malo preukázať, že prinášajú 

21) Ustanoveniami upravujúcimi 
povoľovanie sa musí zaistiť vysoký štandard 
ochrany. Najmä pri udeľovaní povolení pre 
prípravky na ochranu rastlín by sa cieľ 
ochrany zdravia ľudí alebo zvierat a 
životného prostredia mal uprednostniť pred 
cieľom zlepšiť rastlinnú výrobu. Pred 
uvedením prípravkov na ochranu rastlín na 
trh by sa preto malo preukázať, že nemajú 
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zjavný úžitok pre rastlinnú výrobu a 
nemajú žiadny škodlivý účinok na zdravie 
ľudí alebo zvierat alebo neprijateľný vplyv 
na životné prostredie.

žiadne škodlivé účinky na zdravie ľudí a 
zvierat, ani na životné prostredie a 
prinášajú zjavný úžitok pre rastlinnú 
výrobu v príslušnej zemepisnej oblasti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 22a (nové)

22a) Dostupnosť rozličných a bezpečných 
prípravkov na ochranu rastlín je potrebná z 
hľadiska optimálnej ochrany proti 
škodcom. Postup povoľovania by preto mal 
byť čo najrýchlejší. Dočasné povoľovanie 
by malo zostať zachované a mali by sa 
harmonizovať pravidlá súbežného dovozu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odôvodnenie 24

24) S cieľom vyhnúť sa duplicitnej práci, 
znížiť administratívnu záťaž priemyselného 
odvetvia a členských štátov a zabezpečiť 
zosúladenejšiu dostupnosť prípravkov na 
ochranu rastlín by povolenia udelené jedným 
členským štátom mali uznať ostatné členské 
štáty, v ktorých sú ekologické a klimatické 
podmienky porovnateľné. Európska únia by 
sa preto mala rozdeliť do povoľovacích zón 
s podobnými podmienkami s cieľom 
uľahčiť takéto vzájomné uznávanie.

24) S cieľom vyhnúť sa duplicitnej práci, 
znížiť administratívnu záťaž priemyselného 
odvetvia a členských štátov a zabezpečiť 
zosúladenejšiu dostupnosť prípravkov na 
ochranu rastlín by povolenia udelené jedným 
členským štátom mali uznať ostatné členské 
štáty, v ktorých sú ekologické a klimatické 
podmienky porovnateľné. Európska únia by 
sa preto mala rozdeliť do povoľovacích zón 
s podobnými podmienkami s cieľom 
dosiahnuť skutočné vzájomné uznávanie.

Odôvodnenie

Na konečné vytvorenie fungujúceho jednotného trhu pre prípravky na ochranu rastlín je 
potrebné povolenie na úrovni celej EÚ. V rámci schvaľovacieho postupu treba zohľadňovať 
aj dodatočné predpisy a obmedzenia týkajúce sa používania (napr. predpisy o vzdialenosti, 
dočasné zákazy používania, a pod.).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Odôvodnenie 24a (nové)

24a) Vzájomné uznávanie v rámci danej 
zóny urýchľuje a uľahčuje postup 
povoľovania prípravkov na ochranu 
rastlín. Keďže spôsoby použitia a prírodné 
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podmienky sa môžu odlišovať v rámci zóny, 
členské štáty by mali byť oprávnené 
stanoviť osobitné podmienky na 
používanie. Členské štáty by nemali mať 
povinnosť uznať odňatie povolenia zo 
strany členského štátu v tej istej zóne, ak 
môžu dokázať, že podmienky na ich území 
umožňujú bezpečné používanie. Členské
štáty by mali spolupracovať vo všetkých 
štádiách postupov povoľovania prípravkov 
na ochranu rastlín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Odôvodnenie 24b (nové)

24b) Rozdelenie členských štátov do 
povoľovacích zón sa považuje za prvý krok 
smerom k vytvoreniu jednotného 
vnútorného trhu pre prípravky na ochranu 
rastlín, v ktorom povolenie pre určitý 
prípravok platí na území celej EÚ. Komisia 
pravidelne predkladá správu o stave 
prechodu na jednotný trh pre prípravky na 
ochranu rastlín. Predkladá návrhy opatrení 
s cieľom dosiahnuť čo najskôr vytvorenie 
jednotného trhu.

Odôvodnenie

Na konečné vytvorenie fungujúceho jednotného trhu pre prípravky na ochranu rastlín je 
potrebné povolenie na úrovni celej EÚ. Prvým krokom k tomu môže byť povolenie v rámci 
zóny, v prípade ktorého povolenie pre prípravok na ochranu rastlín v členskom štáte určitej 
zóny platí pre všetky členské štáty tej istej zóny. Cieľom je jednotný trh pre prípravky na 
ochranu rastlín. To znamená, že povolenie prípravku na ochranu rastlín v jednom členskom 
štáte EÚ platí automaticky na území celej EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Odôvodnenie 28

28) Aby sa zaistila vysoká úroveň ochrany 
zdravia ľudí a životného prostredia, mali by 
sa prípravky na ochranu rastlín používať 
správnym spôsobom pri zohľadnení zásad 
integrovanej ochrany proti škodcom. Rada 
do základných požiadaviek týkajúcich sa 

28) Aby sa zaistila vysoká úroveň ochrany 
zdravia ľudí a životného prostredia, mali by 
sa prípravky na ochranu rastlín používať 
správnym spôsobom pri zohľadnení zásad 
integrovanej ochrany proti škodcom. Malo 
by sa preto stanoviť prechodné obdobie 
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správy, ktoré sú uvedené v prílohe III 
k nariadeniu (ES) č. 1782/2003, zahŕňa 
zásady integrovanej ochrany proti škodcom 
vrátane správnej praxe ochrany rastlín a 
správnej environmentálnej praxe. Malo by 
sa preto stanoviť prechodné obdobie 
s cieľom umožniť členským štátom 
zavedenie potrebných štruktúr, aby 
používatelia prípravkov na ochranu rastlín 
mohli uplatňovať zásady integrovanej 
ochrany proti škodcom.

s cieľom umožniť členským štátom 
zavedenie potrebných štruktúr, aby 
používatelia prípravkov na ochranu rastlín 
mohli uplatňovať zásady integrovanej 
ochrany proti škodcom.

Odôvodnenie

Zavedenie nových záväzkov týkajúcich sa krížovej zhody (tzv. cross compliance) sa zamieta.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Odôvodnenie 37a (nové)

37a) Je nevyhnutné poskytnúť 
prevádzkovateľom rovnaké možnosti 
prístupu na trh, predovšetkým umožniť 
činnosť malých a stredných podnikov s 
cieľom zabezpečiť poľnohospodárom 
dostupnosť bezpečných a účinných 
prípravkov na ochranu rastlín v dostatočnej 
miere.

Odôvodnenie

Prístup rôznych prevádzkovateľov na trh za rovnakých podmienok podporuje inováciu a 
rozvoj nových prípravkov a zlepšenie existujúcich prípravkov, hospodársku súťaž na trhu a 
dostupnosť väčšieho množstva prípravkov pre poľnohospodárov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Odôvodnenie 38

38) Nariadením Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o 
úradných kontrolách uskutočňovaných s 
cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania 
potravinového a krmivového práva a 
predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o 
zvieratá sa stanovujú kontrolné opatrenia 
týkajúce sa používania prípravkov na 
ochranu rastlín vo všetkých štádiách výroby 

38) Nariadením Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o 
hygiene potravín sa stanovujú kontrolné 
opatrenia týkajúce sa používania prípravkov 
na ochranu rastlín vo všetkých štádiách 
výroby potravín, pokiaľ dochádza k 
používaniu prípravkov na ochranu rastlín 
bezprostredne pri výrobe potravín, vrátane 
vedenia záznamov o použití prípravkov na 
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potravín vrátane vedenia záznamov o použití 
prípravkov na ochranu rastlín. Podobné 
pravidlá by sa mali uplatňovať na 
skladovanie a používanie prípravkov na 
ochranu rastlín, na ktoré sa nevzťahuje 
nariadenie (ES) č. 882/2004.

ochranu rastlín.

Odôvodnenie

Nariadenie (ES) č. 882/2004 nijako nesúvisí s prípravkami na ochranu rastlín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Odôvodnenie 38a (nové)

38a) Administratívne zaťaženie 
poľnohospodárov by malo byť čo 
najmenšie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 1

Predmet úpravy Predmet a účel úpravy

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

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

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

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

3. Účelom tohto nariadenia je zabezpečiť 
vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a 
zdravia zvierat, ako aj životného prostredia.
4. Toto nariadenie vychádza zo zásady 
prevencie s cieľom zabezpečiť, aby látky 
alebo prípravky umiestnené na trh nemali 
nepriaznivý vplyv na ľudské zdravie alebo 
životné prostredie.
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Odôvodnenie

V súčasnom návrhu je účel nariadenia stanovený len v odôvodneniach. Účel by sa mal 
objasniť v prvých článkoch. Zásada prevencie je vysvetlená len v odôvodneniach (8) a v 
článku 13 ods. 2. Vhodnejšie je zmieniť sa o nej v prvých článkoch nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 3 bod 9a (nový)

9a. „súbežný obchod“
Dovoz prípravkov na ochranu rastlín z 
členského štátu, v ktorom bol tento 
prípravok povolený v súlade s podmienkami 
stanovenými v smernici 91/414/EHS alebo 
v týchto predpisoch, za účelom jeho 
uvedenia na trh v dovážajúcom členskom 
štáte, v ktorom bol tento prípravok na 
ochranu rastlín alebo identický referenčný 
prípravok povolený v súlade s podmienkami 
stanovenými v smernici 91/414/EHS alebo 
v súlade s týmito predpismi.

Odôvodnenie

Je potrebné stanoviť jasnú definíciu a vymedziť minimálne skupinu jednotných zásad 
Spoločenstva, ktoré upravujú uvedenie na trh prípravkov na ochranu rastlín prostredníctvom 
súbežného obchodu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 3 bod 9b (nový)

9b. „identický“
Prípravky na ochranu rastlín sa považujú 
za  identické, ak:

• majú spoločný pôvod,

• boli vyrobené v rovnakej spoločnosti, v 
dcérskej spoločnosti alebo v rámci 
licencie, alebo ak

• boli aspoň vyrobené rovnakou metódou 
z rovnakej účinnej látky, a ak sú ich 
účinky rovnaké, hlavne so zreteľom na 
rozdiely, ktoré sa môžu prejaviť v 
súvislosti s podmienkami spojenými s 
poľnohospodárstvom, zdravím rastlín a 
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so životným prostredím a najmä s 
klimatickými podmienkami.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh týkajúci sa zásad súbežného obchodu: zjednodušený postup 
uvedenia na trh prípravku na ochranu rastlín prostredníctvom súbežného obchodu by sa mal 
uplatňovať len v prípade, ak je dovážaný prípravok  identický s povoleným prípravkom; 
následne je potrebné definovať pojem „identický“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 3 bod 10

Administratívny akt, ktorým príslušný orgán 
členského štátu povolí uvedenie prípravku 
na ochranu rastlín na trh na svojom území.

Administratívny akt, ktorým príslušný orgán 
členského štátu povolí uvedenie prípravku 
na ochranu rastlín na trh v zóne.

Odôvodnenie

Na konečné vytvorenie fungujúceho jednotného trhu pre prípravky na ochranu rastlín je 
potrebné povolenie na úrovni celej EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 3 bod 18

Prax, ktorou sa ošetrenia daných plodín 
prípravkami na ochranu rastlín v súlade s 
podmienkami ich povolených použití 
vyberajú, dávkujú a načasujú tak, aby sa 
zabezpečila maximálna účinnosť s 
minimálnym potrebným množstvom pri 
náležitom zohľadnení miestnych podmienok 
a možností kultivačných a biologických 
kontrol;

Prax, ktorou sa ošetrenia daných plodín 
prípravkami na ochranu rastlín v súlade s 
podmienkami ich povolených použití 
vyberajú, dávkujú a načasujú tak, aby sa 
zabezpečila maximálna účinnosť s 
minimálnym potrebným množstvom pri 
náležitom zohľadnení zabránenia vzniku 
odolnosti, miestnych podmienok a možností 
kultivačných a biologických kontrol;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 3 bod 19

19. „Správna environmentálna prax“
Prax pri ochrane rastlín, ktorá zahŕňa 
zaobchádzanie s prípravkami na ochranu 
rastlín a ich používanie spôsobom, ktorým 

vypúšťa sa
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sa životné prostredie kontaminuje v 
najmenšej možnej miere;

Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu správna environmentálna prax je nadbytočné a spôsobuje zbytočný 
zmätok. Ochrana životného prostredia je časťou postupu povoľovania. Ochrana životného
prostredia je tiež časťou „integrovanej ochrany proti škodcom“ a „dobrej ochrany rastlín“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 3 bod 21

Na testovací protokol a správu zo štúdie sa 
vzťahuje ochrana údajov, na základe ktorej 
má vlastník právo zabrániť ich použitiu v 
prospech inej osoby.

Na testovací protokol a správu zo štúdie 
vrátane zhrnutia sa vzťahuje ochrana 
údajov, na základe ktorej má vlastník právo 
zabrániť ich použitiu v prospech inej osoby.

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

21a. „Spravodajský členský štát“
Členský štát, ktorý súhlasí s tým, že 
prevezme zodpovednosť za hodnotenie 
účinných látok, safenerov alebo 
synergentov. Túto úlohu musí vykonávať 
profesionálne a v stanovenej lehote musí 
zverejniť správu o štúdii vplyvu. Je 
potrebné definovať spravodajský členský 
štát.

Odôvodnenie

Považuje sa za potrebné stanoviť definíciu spravodajského členského štátu.

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

21b. „neprijateľné účinky na životné 
prostredie“
Akýkoľvek účinok, ktorý môže spôsobiť 
nezvratné zmeny biodiverzity a biotopov, 
najmä v dôsledku poškodenia niektorých 
druhov, čo môže napokon spôsobiť ich 
vyhynutie.
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Odôvodnenie

Pojem „neprijateľný“ nikdy nie je presne definovaný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 4 odsek 2 písmeno a)

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

a) nemajú žiadny škodlivý účinok na zdravie 
ľudí, najmä na zdravie užívateľov, ktorí sú 
v priamom kontakte s prípravkami, a na
zraniteľné skupiny, ako sú ženy 
v reprodukčnom veku, ľudský plod a deti 
do obdobia puberty, alebo na zdravie 
zvierat, pri zohľadnení známych 
kumulatívnych a synergických účinkov, ak 
sú metódy na hodnotenie takýchto účinkov 
dostupné, alebo na spodné vody;

Odôvodnenie

Podľa zásady prevencie by látky nemali mať nepriaznivý vplyv na ľudské zdravie, najmä na 
zraniteľné skupiny, a na životné prostredie. Je to v súlade s reakciou EP [uznesenie EP 
P5_TA(2002)0276] na predchádzajúce oznámenie Komisie týkajúce sa revízie smernice 
91/414. Poľnohospodárski pracovníci a farmári, ktorí sa dostanú do priameho kontaktu s 
látkami pri plnení rozprašovačov alebo sú týmto látkam vystavení pri práci na poliach, by sa 
mali takisto považovať za vysokorizikovú skupinu.

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

c) pre rezíduá, ktoré sú z toxikologického 
alebo environmentálneho hľadiska 
významné, existujú bežne používané metódy 
ich merania.

c) pre rezíduá  pesticídov existujú bežne 
používané metódy ich merania, ktoré sú 
dostatočne citlivé vo vzťahu k stupňu obáv  
viacerých environmentálnych 
a biologických médií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 4 odsek 3 úvodná časť

3. Použitie prípravkov na ochranu rastlín po 
aplikácii v súlade so správnou praxou 
ochrany rastlín a so zreteľom na obvyklé
podmienky používania spĺňa tieto 
požiadavky:

3. Použitie prípravkov na ochranu rastlín, 
podľa podmienok aplikácie, ktoré sú v 
súlade so správnym používaním a so 
zreteľom na realistické podmienky 
používania, spĺňa tieto požiadavky:
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 4 odsek 3 písmeno b)

b) nemá bezprostredný alebo neskorší 
škodlivý účinok na zdravie ľudí alebo 
zvierat, priamo alebo prostredníctvom pitnej 
vody, potravy, krmiva alebo vzduchu alebo 
následky na mieste práce alebo cez iné 
nepriame účinky, pri zohľadnení 
kumulatívnych a synergických účinkov, ak 
sú metódy na hodnotenie takýchto účinkov 
dostupné, alebo na spodné vody;

b) nemá okamžitý alebo neskorší škodlivý 
účinok:

i) na zdravie ľudí, pričom sa venuje 
osobitná pozornosť zraniteľným skupinám 
obyvateľov, ako sú ženy v reprodukčnom 
veku, embryá, ľudský plod a deti do 
obdobia puberty;
ii) alebo na zdravie zvierat, priamo alebo 
prostredníctvom pitnej vody, potravy, 
krmiva alebo vzduchu, najmä pokiaľ ide 
o znečistenie na veľké vzdialenosti, ktoré sa 
týka napríklad polárnej oblasti, alebo 
následky na mieste práce alebo cez iné 
nepriame účinky, pri zohľadnení  známych
kumulatívnych a synergických účinkov, 
alebo na spodné vody;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Článok 4 odsek 3 písmeno e) bod ii)

ii) vplyv na necieľové druhy; ii) vplyv na necieľové druhy, najmä na 
správanie týchto druhov;

Odôvodnenie

Veľmi často sa skúma len úmrtnosť a nie účinok na správanie. Je teda potrebné spresnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Článok 4 odsek 3 písmeno e) bod iii)

iii) vplyv na biodiverzitu vypúšťa sa

Odôvodnenie
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Všetky prípravky na ochranu rastlín majú vplyv na biodiverzitu. Biodiverzita je veľmi široký 
pojem a nemá žiadne obmedzenia. Keďže diskusia o povoľovaní GMO ukazuje, že neexistuje 
žiaden vedecky založený postup na posudzovanie vplyvov na biodiverzitu ako celok. 
Navrhované znenie zodpovedá zneniu smernice o biocídoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Článok 8 odsek 2

2. Kompletná dokumentácia obsahuje plné 
znenie jednotlivých testovacích protokolov 
a správ zo štúdií, ktoré sa týkajú všetkých 
informácií uvedených v písmenách b) a c) 
odseku 1. Neobsahuje žiadne testovacie 
protokoly alebo správy zo štúdií, ktoré 
obsahujú zámerné podanie účinnej látky 
alebo prípravku na ochranu rastlín 
ľuďom.

2. Kompletná dokumentácia obsahuje úplné 
znenie jednotlivých testovacích protokolov a 
správ zo štúdií, ktoré sa týkajú všetkých 
informácií uvedených v písmenách b) a c) 
odseku 1.

Odôvodnenie

Odmietnutie údajov týkajúcich sa ľudí, ktoré sú už dostupné, vedecky dokázané a z etického 
hľadiska akceptované, je v rozpore s vedeckými zásadami a zhoršuje kvalitu rozhodnutí 
o riadení rizík.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Článok 9 odsek 2 pododsek 1

2. Ak jeden prvok alebo viaceré prvky 
stanovené v článku 8 chýbajú, členský štát 
informuje žiadateľa a stanoví mu lehotu na 
ich predloženie.

2. Ak jeden prvok alebo viaceré prvky 
stanovené v článku 8 chýbajú, členský štát 
informuje žiadateľa a stanoví mu lehotu na 
ich predloženie, ktorá je maximálne 3 
mesiace. Uplatňuje sa článok 7 ods. 3.

Odôvodnenie

Je nevyhnutné stanoviť lehotu na komplexné oznámenie o chýbajúcich prvkoch.

Informované členské štáty dodržiavajú rovnaké úrovne ochrany údajov a dôvernosti ako 
členský štát, ktorý je spravodajcom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Článok 9 odsek 3 pododsek 1
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3. Ak dokumentácia predložená so 
žiadosťou obsahuje všetky prvky stanovené 
v článku 8, spravodajský členský štát 
informuje žiadateľa, Komisiu, ostatné 
členské štáty a úrad o prijateľnosti žiadosti a 
začína hodnotenie účinnej látky.

3. Ak dokumentácia predložená so 
žiadosťou obsahuje všetky prvky stanovené 
v článku 8, spravodajský členský štát 
informuje žiadateľa, Komisiu, ostatné 
členské štáty a úrad o prijateľnosti žiadosti a 
začína hodnotenie účinnej látky. 
Spravodajský členský štát môže okamžite po 
prijatí dokumentácie začať hodnotiť 
účinnú látku.

Odôvodnenie

Na urýchlenie postupu je prijateľné, aby spravodajský členský štát bezodkladne začal s 
hodnotením danej látky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Článok 11 odsek 1

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

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

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

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

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

Uplatňuje sa článok 7 odsek 3.

Odôvodnenie

Navrhované zmeny sú zamerané na zrýchlenie postupu a zabezpečenie dostatočnej ochrany 
údajov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Článok 13 odsek 1 pododsek 1

1. Komisia do šiestich mesiacov po tom, ako 
jej boli doručené závery úradu stanovené v 
článku 12 ods. 2, predkladá správu (ďalej len 
„správa o preskúmaní“) výboru uvedenému 
v článku 76 ods. 1, pri zohľadnení návrhu 
hodnotiacej správy spravodajského 
členského štátu na základe článku 11 a 
záverov úradu na základe článku 12.

1. Komisia do troch mesiacov po tom, ako 
jej boli doručené závery úradu stanovené v 
článku 12 ods. 2, predkladá správu (ďalej len 
„správa o preskúmaní“) výboru uvedenému 
v článku 76 ods. 1, pri zohľadnení návrhu 
hodnotiacej správy spravodajského 
členského štátu na základe článku 11 a 
záverov úradu na základe článku 12.

Odôvodnenie

Komisia nepotrebuje pol roka na navrhovanie správy o plne preskúmanej dokumentácii. 
Postup treba zrýchliť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Článok 14 odsek 2

2. Obnovenie nie je časovo obmedzené. 2. Schválenie možno obnoviť raz alebo 
viackrát na obdobie nepresahujúce 10 
rokov.

Odôvodnenie

Po prvom obnovení by povolenie nemalo byť časovo neobmedzené. Látku treba podrobiť 
hodnoteniu a testom po ďalších desiatich rokoch v praxi tak, aby boli príslušné orgány 
schopné reagovať na možné dlhodobé účinky. V kontexte súčasných vedeckých a technických 
poznatkov by sa mali prijať rozhodnutia, ako sa uvádza v článku 4 ods. 10.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Článok 24 odsek 1

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

1. sa účinná látka, ktorá spĺňa kritériá 
stanovené v článku 4, a aspoň jedno z 
kritérií ustanovených v bode 4 prílohy II
klasifikuje a schvaľuje ako „látka, ktorá sa 
má nahradiť“.
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ktorá sa má nahradiť“.

Schvaľovacie obdobie trvá 10 rokov. 
Neuplatňuje sa článok 14 ods. 2.

Odôvodnenie

Schvaľovacie obdobie v prípade látok, ktoré sa majú nahradiť, trvá 10 rokov. Látka, ktorá sa 
má nahradiť, jej účinky na zdravie a životné prostredie sa plne preskúmajú v postupe 
povoľovania. Povoľovanie aktívnych látok sa prehodnocuje pravidelne a povoľovanie možno 
kedykoľvek odňať, ak vzniknú pochybnosti alebo ak sa na trhu vyskytne lepší výrobok. 
Výrobcovia a užívatelia prípravkov na ochranu rastlín potrebujú bezpečný právny základ.

(Posledná veta pozmeneného odseku platí len vtedy, ak rozhodujúci výbor neschváli 
pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Článok 27 odsek 2a (nový)

2a. Ak sa používa vedľajšia zložka v 
prípravku na ochranu rastlín, ktorý bol 
povolený podľa smernice 91/414/EHS1

alebo podľa tohto nariadenia, pokladá sa 
za registrovanú v súlade s článkom 15 ods. 
1 nariadenia (ES) č. 1907/20062 na 
osobitné použitie v prípravkoch na ochranu 
rastlín.
1 smernica Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o 
uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. 
ES L 230, 19.8.1991, s. 1).
2 Nariadenie(ES) č. 1907/2006 Európskeho 
parlamentu a Rady z 18. decembra 2006 
o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní 
chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej 
chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 
1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) 
č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, 
smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 
91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES 
(Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).

Odôvodnenie

Cieľom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je vyhnúť sa dvojitej právnej úprave 
vedľajších zložiek používaných v prípravkov na ochranu rastlín podľa tohto nariadenia a 
nariadenia o REACH-i.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Článok 28a (nový)

Článok 28a

Dočasné povolenie
1. Odchylne od článku 28 ods. 1 môže 
členský štát na základe návrhu hodnotiacej 
správy, na ktorú odkazuje článok 11, 
povoliť na dočasné obdobie nepresahujúce 
tri roky umiestnenie prípravkov na ochranu 
rastlín na trh, ktoré obsahujú ešte 
neschválenú účinnú látku, aby boli nové 
prípravky k dispozícii na použitie v 
poľnohospodárstve, za predpokladu, že 
dokumentácia o účinnej látke spĺňa 
požiadavky článku 4 a 8 a požiadavky 
súvisiace s plánovaným použitím. Povolenie 
prípadne obsahuje dočasné maximálne 
hladiny rezíduí v súlade s článkom 15 ods. 
1 písm. b) nariadenia (ES) č. 396/2005.
2. Členský štát bezodkladne informuje 
ostatné členské štáty a Komisiu o svojom 
hodnotení dokumentácie a o podmienkach 
dočasného povolenia.
3. Po hodnotení dokumentácie možno 
rozhodnúť v súlade s postupom 
ustanoveným v článku 76 ods. 3, že účinná 
látka nespĺňa požiadavky ustanovené v 
článku 4. V takýchto prípadoch členské 
štáty zabezpečia odňatie dočasného 
povolenia.
4. Ak rozhodnutie o povolení účinnej látky 
nebolo prijaté do skončenia trojročného 
obdobia, spravodajský členský štát môže 
požiadať o ďalšie dočasné povolenie na 
obdobie troch rokov.
Uplatňujú sa články 56 a 60.

Odôvodnenie

Spravodajca navrhuje ponechať článok 8 nariadenia ES č. 91/414 o dočasnom povolení. 
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Skúsenosť nepotvrdzuje jeho vypustenie. Neexistuje záruka, že povoľovanie nebude trvať 
dlhšie ako dva roky, alebo jeden a pol roka ako navrhuje spravodajca. Poľnohospodári 
potrebujú širokú ponuku prípravkov na kontrolu škodcov a na zabránenie vzniku odolnosti. 
Neopodstatnené obmedzenie ich možností výberu povedie k neželaným problémom so 
škodcami alebo k nezákonnému používaniu. Látka by sa malo poskytnúť hneď, ako sa určí 
prvé bezpečné použitie, aby sa poľnohospodárom mohli poskytnúť nové a inovatívne 
prípravky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Článok 29 odsek 6 pododsek 1a (nový)

Podľa jednotnej zásady sa náležite 
zohľadní vzájomné pôsobenie medzi 
účinnou látkou, safenermi, synergentmi a 
vedľajšími zložkami.

Odôvodnenie

Jasne treba uviesť, že sa v procese povoľovania vezme do úvahy interakcia medzi rozličnými 
látkami. Nestačí sa iba zaoberať príslušnými látkami osobitne.

Cieľom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je najmä objasnenie znenia. Uvedené je už 
nepriamo spomenuté v článku 25 odsek 2 v súvislosti s článkom 8 odsek 1 písmeno a), 
článkom 29 odsek 4 a v jednotných zásadách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Článok 30 názov a odsek 1

Obsah Obsah povolenia
1. V povolení sa definujú plodiny, na ktoré 
sa prípravok na ochranu rastlín môže 
používať, a účely použitia prípravku.

1. V povolení, ktoré musí byť presne 
formulované, sa definujú plodiny, na ktoré 
sa prípravok na ochranu rastlín môže 
používať, a účely použitia prípravku.

Odôvodnenie

Formulácia povolenia musí byť presná a rovnaká pre všetky členské štáty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Článok 30 odsek 2
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2. V povolení sa stanovujú požiadavky 
týkajúce sa uvedenia prípravku na ochranu 
rastlín na trh a jeho používania. Tieto 
požiadavky zahŕňajú podmienky používania, 
ktoré sú potrebné na splnenie podmienok a 
požiadaviek stanovených v nariadení, 
ktorým sa schvaľujú účinné látky, safenery a 
synergenty. Povolenie obsahuje klasifikáciu 
prípravku na ochranu rastlín na účely 
smernice 1999/45/ES.

2. V povolení sa stanovujú požiadavky 
týkajúce sa uvedenia prípravku na ochranu 
rastlín na trh a jeho používania. Tieto 
požiadavky zahŕňajú podmienky používania, 
ktoré sú potrebné na splnenie podmienok a 
požiadaviek stanovených v nariadení, 
ktorým sa schvaľujú účinné látky, safenery a 
synergenty.

Odôvodnenie

Vo viacerých členských štátoch sa klasifikácia podľa smernice 1999/45/ES často ponecháva 
na držiteľa povolenia. Malo by sa klasifikovať na úrovni Spoločenstva, aby sa dosiahlo 
harmonizované označovanie. Za klasifikáciu by mal byť zodpovedný oznamovateľ a nie 
spravodajský členský štát v danej zóne. Ak sa zodpovednosť ponechá spravodajskému 
členskému štátu v danej zóne, následkom bude značné oneskorenie v procese a prípadne 
rozličná klasifikácia v každej zóne a/alebo v každom členskom štáte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Článok 30 odsek 3 písmeno b)

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

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Potreba informovať susedov je jednoznačne byrokratické opatrenie, pretože smernica o trvalo 
udržateľnom používaní predpokladá všetky potrebné opatrenia na predchádzanie rizikám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Článok 32 odsek 1

1. Osoba, ktorá chce uviesť na trh prípravok 
na ochranu rastlín, žiada osobne alebo v 
zastúpení o povolenie každý členský štát, v 
ktorom zamýšľa prípravok na ochranu 
rastlín uviesť na trh.

1. Osoba, ktorá chce uviesť na trh prípravok 
na ochranu rastlín, žiada jeden členský štát 
EÚ osobne alebo v zastúpení o povolenie,
ktoré platí pre celú zónu.
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Odôvodnenie

Na konečné vytvorenie fungujúceho jednotného trhu pre prípravky na ochranu rastlín je 
potrebné zónové povolenie na úrovni celej EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Článok 34

Žiadosť skúma členský štát navrhnutý 
žiadateľom, ak sa iný členský štát tej istej 
zóny nepodujme na jej preskúmanie. 
Členský štát, ktorý žiadosť preskúma, 
informuje žiadateľa.

Žiadosť skúma referenčný členský štát za 
prizvania všetkých členských štátov určitej 
zóny. Všetky ostatné členské štáty určitej 
zóny by sa mali týchto činností povinne 
zúčastniť. Pracovné zaťaženie by sa malo 
rozdeliť podľa návrhu skúmajúceho 
členského štátu.

Na požiadanie členského štátu, ktorý 
žiadosť skúma, spolupracujú ostatné 
členské štáty tej istej zóny, v ktorej bola 
predložená žiadosť, aby sa zaručilo 
spravodlivé rozdelenie pracovného 
zaťaženia.
Ostatné členské štáty zóny, v ktorej bola 
žiadosť predložená, spis nevybavujú až do 
ukončenia hodnotenia členským štátom, 
ktorý žiadosť skúma.

Členské štáty z danej zóny môžu po dohode 
s Komisiou prijať podrobné pravidlá pre 
uplatnenie prvého odseku.

Odôvodnenie

Cieľom je zabezpečiť jednotnosť podmienok povolení. Členské štáty by si mali zachovať právo 
na určitý stupeň pružnosti za súhlase Komisie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Článok 35 odsek 2

2. Príslušné členské štáty zodpovedajúcim 
spôsobom udeľujú alebo zamietajú 
povolenia na základe záverov hodnotenia 
členským štátom, ktorý žiadosť skúma, ako 
je stanovené v článkoch 30 a 31. Členské 
štáty povoľujú príslušný prípravok na 
ochranu rastlín za rovnakých podmienok 

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

rovnakých podmienok.

Odôvodnenie

Cieľom je zabezpečiť jednotnosť povoľovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Článok 35 odsek 3

3. Odchylne od odseku 2 a s prihliadnutím 
na právne predpisy Spoločenstva možno 
zaviesť dodatočné podmienky v súvislosti s 
požiadavkami uvedenými v článku 30 ods. 
3.

3. Odchylne od odseku 2 a s prihliadnutím 
na právne predpisy Spoločenstva

a) členské štáty môžu stanoviť osobitné 
podmienky na povolenie a obmedziť 
používanie, ak existuje odôvodnený vedecký 
dôkaz, že podmienky a obmedzenia v 
pôvodnom povolení nie sú dostatočné v 
dôsledku osobitných podmienok 
používania, spôsobov použitia, stravovacích 
návykov alebo iných príslušných okolností.
b) možno zaviesť dodatočné podmienky 
v súvislosti s požiadavkami uvedenými v 
článku 30 ods. 3.

Odôvodnenie

Použitie a prípadné problémy pri používaní sa môžu do veľkej miery odlišovať v jednotlivých 
štátoch, dokonca i v tých, ktoré patria do tej istej zóny. Členské štáty by preto mali mať 
možnosť stanoviť dodatočné podmienky a obmedzenia používania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Článok 36 odsek 1 pododsek 2

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

Ak členský štát potrebuje dodatočné 
informácie, stanovuje žiadateľovi lehotu na 
ich predloženie. V takomto prípade sa 
dvanásťmesačná lehota predlžuje o 
dodatočnú lehotu poskytnutú členským 
štátom, ktorá nesmie presiahnuť štyri 
mesiace.
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Odôvodnenie

Je potrebné stanoviť lehotu, aby sa mohli presne vymedziť postupy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Článok 38 odsek 1a (nový)

1a. Členské štáty bezodkladne sprístupnia 
úradu spis s dokumentáciou, ako je 
stanovené v ods. 1 písm. a), b) a c). Úrad 
vedie register všetkých povolení v 
jednotlivých členských štátoch.

Odôvodnenie

Úrad ako ústredný orgán by mal sledovať rôzne povolenia udelené pre látky v jednotlivých 
členských štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Článok 38 odsek 2

2. Členské štáty na požiadanie bezodkladne 
sprístupňujú ostatným členským štátom, 
úradu a Komisii spis, ktorý obsahuje 
dokumentáciu stanovenú v písmenách a), b) 
a c) odseku 1.

2. Členské štáty na požiadanie bezodkladne 
sprístupňujú ostatným členským štátom a 
Komisii spis, ktorý obsahuje dokumentáciu 
stanovenú v písmenách a), b) a c) odseku 1.

Odôvodnenie

[Pozri odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k článku 38 ods. 1 a (nový)].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Článok 39 odsek 1 písmeno b)

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

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

Odôvodnenie

Vzájomné uznávanie medzi jednotlivými zónami by sa malo rozšíriť na ošetrovanie osiva, aby 
sa uľahčil obchod s osivom. Ošetrovanie osiva je malý a inovatívny trh, na ktorom majú 
rozhodujúce postavenie malé a stredné podniky. Vysoké náklady na povoľovanie a zložité 
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postupy by inak vytlačili z trhu mnohé technológie na ošetrovanie osiva, ktoré obyčajne 
používajú oveľa menšie množstvo prípravkov na ochranu rastlín ako sa používa pri bežnom 
ošetrovaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Článok 39 odsek 2

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

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Prípravky sa dôsledne hodnotia a povoľujú potom, ako členský štát skúmajúci žiadosť splní 
prísne podmienky.  Veľmi vysoký podiel prípravkov sa bude kvalifikovať ako látky, ktoré sa 
majú nahradiť. Vytvoria sa tak dva súbežné systémy povoľovania a nepotrebná 
administratívna záťaž pre členské štáty, čo by jednoznačne oslabilo koncepciu povoľovania 
podľa jednotlivých zón.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Článok 39 odsek 2a (nový)

2a. Členské štáty, ktoré patria do rozličných 
zón, môžu na základe dobrovoľnosti 
uplatniť postup vzájomného uznávania. V 
tomto prípade sa neuplatňuje odsek 1 
písmeno a).

Odôvodnenie

Na dobrovoľnom základe by medzi členskými štátmi, ktoré nepatria do rovnakej zóny, mala 
jestvovať možnosť vzájomného uznávania. V tomto prípade by nemalo byť potrebné rozšíriť 
vzájomné uznávanie na celú zónu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Článok 40 odsek 1
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1. Členský štát, ktorému bola predložená 
žiadosť na základe článku 39, povoľuje 
príslušný prípravok na ochranu rastlín za 
rovnakých podmienok vrátane klasifikácie 
na účely smernice 1999/45/ES ako 
referenčný členský štát.

1. Povolenie udelené na základe článku 39 
platí pre celú zónu.

Odôvodnenie

Strednodobým až dlhodobým cieľom musí byť vytvorenie skutočného povolenia na úrovni EÚ, 
t. j. povolenie v jednom členskom štáte platí vo všetkých ostatných členských štátoch. Len tak 
možno vytvoriť fungujúci jednotný trh pre prípravky na ochranu rastlín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Článok 40 odsek 1a (nový)

1a. Členský štát, ktorému bola predložená 
žiadosť na základe článku 39, môže povoliť 
príslušný prípravok na ochranu rastlín za 
rovnakých podmienok vrátane klasifikácie 
na účely smernice 1999/45/ES ako 
referenčný členský štát, ak referenčný 
členský štát nepatrí do tej istej zóny. V tom 
prípade členský štát zhodnotí, či bol 
schvaľovací postup v referenčnom 
členskom štáte zlučiteľný so schvaľovacím 
postupom v členskom štáte inej zóny. Každá 
časť postupu, ktorá nie je zlučiteľná, sa 
vykoná opäť.

Odôvodnenie

Členské štáty by mali mať právo dobrovoľne uznať povolenie, ktoré látka získala v členskom 
štáte, ktorý nepatrí do rovnakej zóny. V takom prípade by mali posúdiť, ktorá časť 
povoľovacieho postupu sa môže odkopírovať od referenčného štátu v inej zóne. Tie časti 
postupu, ktoré nie sú (dostatočne) vykonané, by sa mali ešte uskutočniť pred udelením 
povolenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Článok 40 odsek 2

2. Odchylne od odseku 1 a s prihliadnutím 
na právne predpisy Spoločenstva možno 
zaviesť dodatočné podmienky v súvislosti s 
požiadavkami uvedenými v článku 30 ods. 
3.

2. Odchylne od odseku 1 a s prihliadnutím 
na právne predpisy Spoločenstva

a) členské štáty môžu stanoviť osobitné 
podmienky na povolenie a obmedziť 
používanie, ak existuje odôvodnený vedecký 
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dôkaz, že podmienky a obmedzenia v 
pôvodnom povolení nie sú dostatočné v 
dôsledku osobitných podmienok 
používania, spôsobov použitia, stravovacích 
návykov alebo iných príslušných okolností,
b) možno zaviesť dodatočné podmienky 
v súvislosti s požiadavkami uvedenými v 
článku 30 ods. 3.

Odôvodnenie

Spôsoby použitia a environmentálne priority sa medzi členskými štátmi môžu veľmi odlišovať. 
Mali by mať preto možnosť podmieniť povolenie osobitnými podmienkami a obmedzeniami 
použitia. Obdobie povoľovania by predsa len nemalo presiahnuť 90 dní, aby boli členské štáty 
prinútené konať rýchlo a aby sa vzdali nepotrebných obmedzení a podmienok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Kapitola III oddiel 1 pododdiel 4 názov

OBNOVENIE A ODŇATIE OBNOVENIE, ZMENA A DOPLNENIE A 
ODŇATIE

Odôvodnenie

Tento názov lepšie zodpovedá obsahu pododdielu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Článok 42 odsek 3a (nový)

3a. Pri prvom povoľovaní sa uplatňujú 
pravidlá týkajúce sa dôvernosti informácií 
a ochrany údajov.

Odôvodnenie

Pravidlá o ochrane údajov a o dôvernosti by sa tiež mali vzťahovať na obnovu a 
prehodnotenie povolenia. Obdobie ochrany údajov je obmedzené na päť rokov (pozri článok 
56).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57



PE 382.298v03-00 28/61 AD\660810SK.doc

SK

Článok 43 odsek 2

2. Ak má členský štát v úmysle odňať alebo 
zmeniť a doplniť povolenie, informuje 
držiteľa povolenia a umožňuje mu, aby 
predložil pripomienky.

2. Ak má členský štát v úmysle odňať alebo 
zmeniť a doplniť povolenie, informuje 
držiteľa povolenia a ostatné členské štáty v 
tej istej zóne a umožňuje im, aby predložil 
pripomienky.

Členský štát môže požiadať držiteľa 
povolenia o predloženie ďalších informácií.

Členský štát môže požiadať držiteľa 
povolenia o predloženie ďalších informácií.

Pred odňatím alebo zmenou povolenia dá 
členský štát, ktorý uskutočnil preskúmanie, 
k dispozícii svoje hodnotenie ostatným 
členským štátom, ktoré vydali povolenie na 
ten istý prípravok alebo v ktorých prebieha 
povoľovanie tohto výrobku. Poskytne týmto 
členským štátom primerané obdobie na 
predloženie pripomienok.

Odôvodnenie

Keďže odňatie povolenia jedným členským štátom má ďalekosiahle dôsledky v celej zóne, do 
postupu odňatia povolenia by sa mali zapojiť i ostatné zainteresované členské štáty na 
rovnakej úrovni ako pri postupe povoľovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Článok 43 odsek 4

4. Ak členský štát odníme alebo zmení a 
doplní povolenie v súlade s odsekom 3,
bezodkladne informuje držiteľa povolenia, 
ostatné členské štáty, úrad a Komisiu. 
Ostatné členské štáty, ktoré patria do tej istej 
zóny, povolenie odnímajú alebo menia 
a dopĺňajú zodpovedajúcim spôsobom. 
Článok 45 sa uplatňuje v prípade potreby.

4. Ak členský štát odníme alebo zmení a 
doplní povolenie v súlade s odsekom 3, 
bezodkladne informuje držiteľa povolenia, 
ostatné členské štáty, úrad a Komisiu. 
Ostatné členské štáty, ktoré patria do tej istej 
zóny, povolenie odnímajú alebo menia 
a dopĺňajú zodpovedajúcim spôsobom. 
Článok 45 sa uplatňuje v prípade potreby.

Ak sa povolenie odníme v súlade s odsekom 
3 písmenom a), pretože požiadavky článku 
4 ods. 3 sa už nespĺňajú, predmetný členský 
štát sa môže vyhnúť odňatiu povolenia, ak 
existuje odôvodnený vedecký dôkaz o tom, 
že vzhľadom na osobitné podmienky 
používania, spôsoby použitia alebo iné 
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príslušné okolnosti sa v predmetnom 
členskom štáte ďalej spĺňajú požiadavky 
stanovené v článkoch 29 a 4. Článok 45 sa 
uplatňuje v prípade potreby.

Pri prvom povoľovaní sa uplatňujú 
predpisy týkajúce sa dôvernosti informácií 
a ochrany údajov.

Odôvodnenie

Odňatie povolenia by nemalo viesť k samozrejmému odňatiu povolenia v celej zóne. Členské 
štáty neboli konzultované vo veci rozhodnutia o odňatí povolenia. Podmienky používania 
mnohých prípravkov dostupných v rozličných členských štátoch tej istej zóny sa môžu výrazne 
odlišovať.

Mali by sa tiež uplatňovať i predpisy týkajúce sa ochrany údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh59
Článok 48 odsek 1 písmeno b)

b) prípravok na ochranu rastlín alebo 
nechemická metóda kontroly alebo 
prevencie uvedené v písmene a) 
nepredstavujú významné hospodárske alebo 
praktické nevýhody;

b) prípravok na ochranu rastlín alebo 
nechemická metóda kontroly alebo 
prevencie uvedené v písmene a) majú 
rovnaký účinok na cieľové organizmy a 
nepredstavujú významné hospodárske alebo 
praktické nevýhody;

Odôvodnenie

Objasnenie hľadísk, ktoré treba posúdiť v porovnávacom hodnotení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Článok 48 odsek 1 písmeno c)

c) chemická rôznosť účinných látok je
dostatočná na minimalizáciu vzniku 
odolnosti cieľového organizmu.

c) rôznosť účinných látok a všetky ostatné 
metódy a postupy v rámci riadenia 
pestovania plodín a prevencie chorôb 
musia byť dostatočné na minimalizáciu 
vzniku odolnosti cieľového organizmu. V 
porovnávacom hodnotení sa vezmú do 
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úvahy povolené vedľajšie použitia.

Odôvodnenie

Niektoré prípravky na ochranu rastlín ktoré by sa mohli pokladať za málo bezpečné pri 
používaní na plodiny pestované vo veľkom rozsahu môžu byť potrebné a bezpečné pri 
vedľajšom použití zvyčajne v prípade plodín pestovaných v malom rozsahu s veľmi osobitnými 
potrebami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
Článok 48 odsek 3

3. Členské štáty opakujú porovnávacie 
hodnotenie stanovené v odseku 1 pravidelne 
a najneskôr štyri roky po udelení povolenia 
alebo obnovenia povolenia.

Spravodajský členský štát  opakuje
porovnávacie hodnotenie stanovené v 
odseku 1 pravidelne a najneskôr štyri roky 
po udelení povolenia alebo obnovení
povolenia.

Členské štáty na základe výsledkov tohto 
porovnávacieho hodnotenia povolenie 
ponechávajú, odnímajú alebo menia a 
dopĺňajú.

Spravodajský členský štát na základe 
výsledkov tohto porovnávacieho hodnotenia 
povolenie ponechá, odníme alebo zmení a 
doplní.

Odôvodnenie

Členský štát, v ktorom prebehol postup schvaľovania, má zostať aj naďalej zodpovedný za 
povolenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Článok 48 odsek 4

4. Ak sa členský štát rozhodne povolenie 
odňať alebo zmeniť a doplniť podľa odseku 
3, toto odňatie alebo zmena a doplnenie 
nadobúdajú účinnosť štyri roky po 
rozhodnutí členského štátu alebo na konci 
doby schválenia látky, ktorá sa má nahradiť, 
ak toto obdobie skončí skôr. 

Ak sa spravodajský členský štát rozhodne 
povolenie odňať alebo zmeniť a doplniť 
podľa odseku 3, toto odňatie alebo zmena a 
doplnenie nadobúdajú účinnosť štyri roky po 
rozhodnutí členského štátu alebo na konci 
doby schválenia látky, ktorá sa má nahradiť, 
ak toto obdobie skončí skôr.

Odôvodnenie

Členský štát, v ktorom prebehol postup schvaľovania, má zostať aj naďalej zodpovedný za 
povolenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
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Článok 49 odsek 1

1. Na účely tohto článku vedľajšie použitie 
prípravku na ochranu rastlín v konkrétnom 
členskom štáte znamená používanie tohto 
prípravku na plodinu, ktorá sa nepestuje vo 
veľkom rozsahu v tomto členskom štáte, 
alebo na plodinu pestovanú vo veľkom 
rozsahu s cieľom uspokojiť výnimočnú 
potrebu.

1. Na účely tohto článku vedľajšie použitie 
prípravku na ochranu rastlín v konkrétnom 
členskom štáte znamená používanie tohto 
prípravku na plodinu, ktorá sa nepestuje vo 
veľkom rozsahu v tomto členskom štáte, 
alebo na plodinu pestovanú vo veľkom 
rozsahu s cieľom uspokojiť osobitnú a 
obmedzenú potrebu alebo obmedzený 
hospodársky záujem o ošetrovanie vrátane 
ošetrovania osiva, pokiaľ ide o držiteľa 
povolenia.

Odôvodnenie

Objasnenie vymedzenia pojmu vedľajšie použitie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
Článok 49 odsek 2

2. Držiteľ povolenia, úradné alebo vedecké 
orgány zapojené do poľnohospodárskych 
činností alebo profesionálne 
poľnohospodárske organizácie a
profesionálni používatelia môžu požiadať, 
aby sa povolenie prípravku na ochranu 
rastlín už povoleného v príslušnom 
členskom štáte rozšírilo na vedľajšie 
použitia, na ktoré sa povolenie ešte 
nevzťahuje.

2. Držiteľ povolenia, úradné alebo vedecké 
orgány, ktoré sú zapojené do 
poľnohospodárskych činností alebo ktoré 
členský štát osobitne vyhlásil za 
zodpovedné, profesionálne 
poľnohospodárske organizácie alebo
profesionálni používatelia môžu požiadať, 
aby sa povolenie prípravku na ochranu 
rastlín už povoleného v príslušnom 
členskom štáte rozšírilo na vedľajšie 
použitia, na ktoré sa povolenie ešte 
nevzťahuje.

Odôvodnenie

Objasnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
Článok 49 odsek 2a (nový)

2a. Členské štáty môžu so súhlasom 
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Komisie zaviesť konkrétne opatrenia 
uľahčujúce predkladanie žiadostí, ktoré sa  
týkajú rozšírenia povolenia na vedľajšie 
použitia.

Odôvodnenie

Zjednoduším administratívnych postupov a motivovaním zúčastnených strán k vedľajším 
použitiam prípravkov na ochranu rastlín by sa mali vyriešiť mnohé problémy týkajúce sa 
určitých plodín. Ukázalo sa, že držitelia povolení vôbec nie sú naklonení myšlienke rozšírenia 
na vedľajšie použitie z dôvodu slabého hospodárskeho záujmu, ktoré tieto plodiny predstavujú 
pre priemysel. V niektorých tretích krajinách sa uplatňujú opatrenia, ako je predĺženie 
ochrany údajov, ak bolo povolenie rozšírené na menej významné plodiny. Je potrebné 
uskutočniť analogické motivačné opatrenia pre EÚ s cieľom zabrániť nedostatku prípravkov 
na ochranu rastlín pre tento druh plodín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
Článok 49 odsek 3 písmeno c)

c) rozšírenie je vo verejnom záujme; c) rozšírenie je vo verejnom záujme vrátane 
zabraňovania vzniku odolnosti a potreby 
poskytnúť poľnohospodárom spoľahlivé a 
bezpečné prípravky na ochranu rastlín, 
ktoré boli preskúmané;

Odôvodnenie

Objasnenie pojmu verejný záujem.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
Článok 49 odsek 3 písmeno d)

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

d) osoby alebo orgány uvedené v odseku 2 
predložili dokumentáciu a informácie 
podporujúce rozšírenie použitia. Štúdie 
potrebné na stanovenie maximálnych 
hladín rezíduí môžu uskutočniť vedecké 
inštitúcie alebo úradné orgány.

Odôvodnenie

Náklady na vedecké štúdie predstavujú významný brzdiaci faktor pre rozvoj vedľajších 
použití. Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je poskytnúť ekonomicky 
výhodnejšie riešenia.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
Článok 49 odsek 3a (nový)

3a. Pri udeľovaní povolenia na vedľajšie 
použitia sa okrem iných kritérií zohľadňujú 
aj kritériá extrapolácie získaných údajov 
pre ďalšie plodiny, ktoré majú výrazne 
podobné znaky z botanického a 
poľnohospodárskeho hľadiska.

Odôvodnenie

V prípade plodín, ktoré majú výrazne podobné znaky, napríklad čerešňa a trnka, musia byť 
údaje pôvodného povolenia extrapolované s cieľom uľahčiť rozšírenie na vedľajšie použitia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
Článok 49 odsek 4a (nový)

4a. Členské štáty uvedú do účinnosti 
právne predpisy, nariadenia a 
administratívne ustanovenia potrebné na 
vyriešenie akýchkoľvek právnych a 
hospodárskych otázok najneskôr do [dátum 
nadobudnutia účinnosti + 18 mesiacov] 
vrátane čestného a spravodlivého 
rozdelenia nákladov, zodpovednosti a 
povinností medzi pôvodného držiteľa 
povolenia a verejné orgány.
Členský štát môže ustanoviť fond 
financovaný dotyčnými stranami a/alebo 
verejné fondy na sponzorovanie výskumu 
vedľajších použití a/alebo na úhradu 
nákladov na rozšírenie pôvodného 
povolenia. Bezodkladne predložia Komisii 
text uvedených ustanovení a poskytnú 
porovnávaciu tabuľku medzi týmito 
ustanoveniami a týmto nariadením.
Úrad, Komisia a členské štáty spolupracujú 
a koordinujú vedeckú prácu týkajúcu sa 
vedľajších použití.
V súlade s postupom uvedeným v článku 76 
ods. 3 sa prijme nariadenie ustanovujúce 
predĺženie obdobia ochrany údajov v súlade 
s článkom 56 ods. 2 na päť rokov v 
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závislosti od počtu predĺžení pre poskytnuté 
vedľajšie použitia.

Odôvodnenie

Povolenie prípravkov na ochranu rastlín v súvislosti s vedľajšími použitiami treba 
zjednodušiť. Používatelia majú tendenciu používať nepovolené prípravky na boj proti 
škodcom, ktoré neboli preskúmané, zatiaľ čo pre výrobcov majú vedľajšie použitia 
ekonomicky malý význam. Impulzom k podpore vedľajších použití je pre výrobcov možné 
predĺženie období ochrany údajov. Je dôležité, aby členské štáty a Komisia spolu úzko 
spolupracovali, najmä v oblasti výskumu vedľajších použití.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70
Článok 49 odsek 4b (nový)

4b. V súlade s postupom uvedeným v 
článku 76 ods. 3 sa môže prijať nariadenie 
na  zriadenie európskeho fondu, ktorého 
úlohou by bolo podporovať spoluprácu
medzi výskumnými inštitúciami v členských 
štátoch pri výskume použitia rastlín v 
súvislosti s pestovaním menej významných 
plodín.

Odôvodnenie

Fond pre aplikáciu v malom rozsahu, podobný fondom, ktoré existujú vo viacerých členských 
štátoch, by mal byť smerom k štrukturálnemu prístupu na podnietenie najlepších postupov a 
zvýšenie používania správnych prípravkov na ochranu rastlín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71
Článok 49 odsek 4c (nový)

4c. V súlade s postupom uvedeným v 
článku 76 ods. 3 sa prijme nariadenie 
ustanovujúce predĺženie obdobia ochrany 
údajov v súlade s článkom 56 ods. 2 na päť 
rokov v závislosti od počtu predĺžení pre 
poskytnuté vedľajšie použitia.
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Odôvodnenie

Impulzom k podpore vedľajších použití je pre výrobcov možné predĺženie období ochrany 
údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72
Článok 49 odsek 5

5. Ak členské štáty vyhovejú žiadosti o 
rozšírenie povolenia na vedľajšie použitie, 
informujú držiteľa povolenia a žiadajú ho,
aby zodpovedajúcim spôsobom zmenil
označenie.

5. Ak členské štáty vyhovejú žiadosti o 
rozšírenie povolenia na vedľajšie použitie, 
informujú držiteľa povolenia, ktorý 
zodpovedajúcim spôsobom zmení označenie.

Ak držiteľ povolenia odmietne, členské 
štáty zabezpečujú, aby boli používatelia 
plne a podrobne informovaní o návode na 
použitie prostredníctvom úradného 
zverejnenia alebo oficiálnej webovej 
stránky.

Na označení sa uvádza, že držiteľ povolenia 
nezaručuje bezpečnosť ani účinnosť 
rozšíreného používania.

Odôvodnenie

Správne označovanie má zásadný význam pre bezpečné používanie prípravkov na ochranu 
rastlín. Najlepším spôsobom na informovanie používateľa je uviesť vedľajšie použitia na 
označenie a jasne napísať, že za uvedené spôsoby použitia nie je zodpovedný výrobca.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73
Článok 49 odsek 6

6. Členské štáty zostavujú a pravidelne 
aktualizujú zoznam vedľajších použití.

6. Členské štáty zostavujú a pravidelne 
aktualizujú zoznam vedľajších použití. 
Tento zoznam sa dá k dispozícii verejnosti 
prostredníctvom oficiálnych internetových 
stránok členského štátu a Komisie.

Odôvodnenie

Aby sa uľahčila výmena informácií a zlepšila informovanosť verejnosti, členské štáty a 
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Komisia sprístupnia zoznam na oficiálnych internetových stránkach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74
Článok 49a (nový)

Článok 49a
Súbežný dovoz

1. Odchylne od článku 28 ods. 1 môžu 
členské štáty umožniť dovoz prípravkov na 
ochranu rastlín a ich uvedenie na trh na 
svojom území prostredníctvom súbežného 
obchodu iba na základe administratívneho 
postupu, ktorým sa overí, či je príslušný 
prípravok totožný s prípravkom na ochranu 
rastlín, ktorý je už povolený („referenčný 
prípravok na ochranu rastlín”). V takomto 
prípade získa dovezený prípravok na 
ochranu rastlín osvedčenie o totožnosti od 
príslušného úradu určeného členského 
štátu.
2. Dovozca prípravkov na ochranu rastlín 
požiada príslušný úrad určeného členského 
štátu o osvedčenie o totožnosti pre 
prípravok na ochranu rastlín, ktorý chce 
dovážať, a to ešte pred prvým dovezením a 
uvedením tohto prípravku na trh.
3. Príslušný úrad určeného členského štátu 
rozhodne do 45 dní, či sú požiadavky 
uvedené v tomto odseku splnené. Ak tento 
úrad zistí, že sú tieto požiadavky splnené, 
dovozca získa pre príslušný prípravok 
osvedčenie o totožnosti.
4. Na žiadateľa sa nevzťahuje povinnosť 
poskytnúť informácie a testovacie 
protokoly a správy zo štúdií, ktoré sú 
potrebné na získanie povolenia prípravkov 
na ochranu rastlín.
5. Príslušný úrad, ktorý dostane žiadosť, 
musí požiadať príslušný úrad krajiny 
pôvodu o:
a) presné zloženie prípravku, ktoré 
preukáže jeho totožnosť s referenčným 
prípravkom na ochranu rastlín povoleným 
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v členskom štáte, a
b) overenie, že je tento prípravok povolený v 
príslušnom členskom štáte v súlade s 
postupom udeľovania povolenia 
ustanoveným v smernici 91/414/EHS alebo 
v tomto nariadení.
6. Prípravky dovezené prostredníctvom 
súbežného dovozu nie je možné 
prebaľovať.
7. Platnosť osvedčenia o totožnosti končí v 
momente skončenia platnosti povolenia 
referenčného prípravku alebo skončením 
platnosti povolenia dovezeného prípravku v 
členskom štáte, z ktorého sa prípravok 
dováža. V prípade odňatia povolenia 
referenčného prípravku z dôvodov iných 
ako zdravotných alebo ekologických môže 
dovozca naďalej predávať dovezený 
prípravok počas jedného roka odo dňa 
odňatia povolenia.

Odôvodnenie

Spravodajca oprávnene obhajuje ustanovenie jasných a prísnych predpisov na úrovni 
Spoločenstva regulujúcich súbežný obchod s cieľom dosiahnuť  vyššiu úroveň harmonizácie, 
bezpečnosti a kontroly. Vzhľadom na potrebu zabezpečenia totožnosti dovezeného prípravku s 
referenčným prípravkom by sa však nemalo povoliť prebaľovanie. Na druhej strane je za 
vykonanie administratívneho postupu na overenie totožnosti prípravku a jeho povolenia vo 
vývoznej krajine zodpovedný príslušný úrad prijímacieho členského štátu a nie žiadateľ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75
Článok 50 odsek 4a (nový)

4a. Odseky 1 až 3 a článok 49 sa tiež 
vzťahujú na prípravky na ochranu rastlín, 
ktoré sú požadované na vedľajšie použitia, 
ak neexistuje iný spôsob na zabezpečenie 
ochrany rastlín ekonomicky prijateľným 
spôsobom. Odchylne od odseku 1, obdobie 
povoľovania nepresiahne tri roky.

Odôvodnenie

Môže byť potrebné, aby sa prípravku na vedľajšie použitie poskytlo povolenie na obmedzené 
obdobie, dokonca i vtedy, ak účinná látka ešte nebola povolená alebo ak prípravok na 
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ochranu rastlín bol povolený v inom členskom štáte, ale výrobca neprejavuje záujem uviesť 
svoje výrobky na trh v príslušnom členskom štáte. Zdá sa, že je to najlepšie riešenie, pretože 
výber prípravkov na ochranu rastlín pre vedľajšie použitie je veľmi obmedzený a používané 
množstvá a riziká sú pomerne malé. Prípravok by sa mal používať iba pod kontrolou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76
Článok 51 odsek 1 pododsek 1

1. Odchylne od článku 28 možno vykonať 
experimenty alebo testy na účely výskumu 
alebo vývoja, ktoré zahŕňajú uvoľnenie 
nepovoleného prípravku na ochranu rastlín 
do životného prostredia, ak členský štát, na 
území ktorého sa má experiment alebo test 
vykonať, zhodnotil dostupné údaje a udelil
povolenie na testovacie účely. Povolením
možno obmedziť množstvo, ktoré sa má 
použiť, a oblasti, ktoré sa majú ošetriť, ako 
aj zaviesť ďalšie podmienky, aby sa 
zabránilo akýmkoľvek škodlivým účinkom 
na zdravie ľudí alebo zvierat alebo 
neprijateľnému nepriaznivému účinku na 
životné prostredie, napríklad ak je potrebné 
zabrániť vstupu krmív alebo potravín 
obsahujúcich rezíduá do potravinového 
reťazca, s výnimkou prípadu, keď je 
príslušné ustanovenie už stanovené v rámci 
nariadenia (ES) č. 396/2005.

1. Odchylne od článku 28 možno vykonať 
experimenty alebo testy na účely výskumu 
alebo vývoja, ktoré zahŕňajú uvoľnenie 
nepovoleného prípravku na ochranu rastlín 
do životného prostredia, ak členský štát, na 
území ktorého sa má experiment alebo test 
vykonať, zhodnotil dostupné údaje a vydal
licenciu na testovacie účely. Licenciou
možno obmedziť množstvo, ktoré sa má 
použiť, a oblasti, ktoré sa majú ošetriť, ako 
aj zaviesť ďalšie podmienky, aby sa 
zabránilo akýmkoľvek škodlivým účinkom 
na zdravie ľudí alebo zvierat alebo 
neprijateľnému nepriaznivému účinku na 
životné prostredie, napríklad ak je potrebné 
zabrániť vstupu krmív alebo potravín 
obsahujúcich rezíduá do potravinového 
reťazca, s výnimkou prípadu, keď je 
príslušné ustanovenie už stanovené v rámci 
nariadenia (ES) č. 396/2005.

Odôvodnenie

Pre experimenty a testy nie je potrebné vydať povolenie, ale len jednoduchú licenciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77
Článok 52

Prípravky na ochranu rastlín sa musia 
používať správnym spôsobom.

Prípravky na ochranu rastlín sa musia 
používať správnym spôsobom.

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

Správne používanie zahŕňa splnenie 
podmienok stanovených v súlade s článkom 
30 a uvedených na označení a uplatňovanie 
zásad správnej praxe ochrany rastlín i podľa 
možnosti zásad integrovanej ochrany proti 
škodcom.
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praxe.
Najneskôr k 1. januáru 2014 je správne 
používanie prípravkov na ochranu rastlín 
v súlade so zásadami integrovanej ochrany 
proti škodcom vrátane správnej praxe 
ochrany rastlín a správnej 
environmentálnej praxe.
Podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku 
vrátane minimálnych požiadaviek týkajúcich 
sa týchto zásad možno prijať v súlade s 
postupom uvedeným v článku 76 ods. 2.

Podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku 
vrátane minimálnych požiadaviek týkajúcich 
sa týchto zásad možno prijať v súlade s 
postupom uvedeným v článku 76 ods. 3.

Smernica 2004/35/ES sa neuplatňuje, ak 
poľnohospodár môže dokázať náležité 
používanie prípravku na ochranu rastlín, 
ako ustanovuje toto nariadenie, ďalšie 
právne predpisy Spoločenstva a právne 
predpisy príslušného členského štátu.

Odôvodnenie

Správna environmentálna prax je časťou správnej praxe ochrany rastlín a integrovanej 
ochrany proti škodcom. Zásady správnej praxe ochrany rastlín by sa mali uplatňovať vždy, 
keď je to možné, nie je potrebný termín ich uplatňovania. Zodpovednosť za životné prostredie 
sa neuplatňuje u poľnohospodárov, ktorý konajú v súlade so všetkými platnými predpismi pre 
používanie prípravkov na ochranu rastlín. Nemožno ich považovať za vinných alebo 
konajúcich z nedbanlivosti podľa článku 3 odsek 1 bod b) smernice 2004/35/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78
Článok 53 odsek 1 pododsek 1

1. Držiteľ povolenia prípravku na ochranu 
rastlín bezodkladne oznamuje členským 
štátom, ktoré povolenie udelili, všetky nové 
informácie týkajúce sa prípravku na ochranu 
rastlín alebo účinnej látky, safenera alebo 
synergenta, ktoré prípravok na ochranu 
rastlín obsahuje, naznačujúce, že prípravok 
na ochranu rastlín má škodlivé účinky, čo by 
mohlo znamenať, že prípravok na ochranu 
rastlín alebo účinná látka, safener alebo 
synergent už nespĺňajú kritériá stanovené v 
článku 29 resp. článku 4.

1. Držiteľ povolenia prípravku na ochranu 
rastlín bezodkladne oznamuje členským 
štátom všetky nové informácie týkajúce sa 
prípravku na ochranu rastlín alebo účinnej 
látky, safenera alebo synergenta, ktoré 
prípravok na ochranu rastlín obsahuje, 
naznačujúce, že prípravok na ochranu rastlín 
má škodlivé účinky, čo by mohlo znamenať, 
že prípravok na ochranu rastlín alebo účinná 
látka, safener alebo synergent už nespĺňajú 
kritériá stanovené v článku 29 resp. článku 
4.
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Odôvodnenie

Informácie o prípravku na ochranu rastlín by mali byť k dispozícii všetkým dotknutým 
členským štátom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79
Článok 53 odsek 1 pododsek 3

Držiteľ povolenia na tieto účely 
zaznamenáva a hlási všetky suspektné
nežiaduce reakcie na ľuďoch spojené s 
použitím prípravku na ochranu rastlín.

Držiteľ povolenia na tieto účely 
zaznamenáva a hlási všetky podozrivé
nežiaduce reakcie na ľuďoch, zvieratách a 
na životnom prostredí spojené s použitím 
prípravku na ochranu rastlín.

Odôvodnenie

Informácie musia zahŕňať negatívne vplyvy na človeka, zvieratá aj životné prostredie. 
Posledný odsek sa vypúšťa, pretože v tretích krajinách existujú odlišné právne predpisy, ktoré 
sťažujú porovnanie s použitím prípravkov na ochranu rastlín v rámci EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80
Článok 53 odsek 1 pododsek 4

Povinnosť oznamovania sa vzťahuje na 
náležité informácie o rozhodnutiach alebo 
hodnoteniach verejných orgánov, ktoré 
povoľujú prípravky na ochranu rastlín 
alebo účinné látky v tretích krajinách.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Informácie musia zahŕňať negatívne vplyvy na človeka, zvieratá aj životné prostredie. 
Posledný odsek sa vypúšťa, pretože v tretích krajinách existujú odlišné právne predpisy, ktoré 
sťažujú porovnanie s použitím prípravkov na ochranu rastlín v rámci EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81
Článok 53 odsek 4

4. Držiteľ povolenia prípravku na ochranu 
rastlín každý rok hlási príslušnému orgánu 
členského štátu, ktorý povolil jeho 
prípravok na ochranu rastlín, všetky 
dostupné informácie, ktoré sa týkajú menšej 
účinnosti ako sa očakávalo, vývoja odolnosti 
a akéhokoľvek neočakávaného účinku na 
rastliny, rastlinné výrobky alebo životné 
prostredie.

4. Držiteľ povolenia prípravku na ochranu 
rastlín každý rok hlási príslušným orgánom 
členských štátov všetky dostupné 
informácie, ktoré sa týkajú menšej účinnosti,
ako sa očakávalo, vývoja odolnosti a 
akéhokoľvek neočakávaného účinku na 
rastliny, rastlinné výrobky alebo životné 
prostredie.
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Odôvodnenie

Informácie o prípravku na ochranu rastlín by mali byť k dispozícii všetkým dotknutým 
členským štátom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 82
Článok 56 odsek 1 pododsek 2 úvodná časť

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

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

Odôvodnenie

Ochrana údajov by sa mala zaručiť informáciám, ktoré úrady  zozbierali v postupoch 
obnovenia a preskúmania povolenia. Ochrana údajov by sa mala vzťahovať na všetky 
príslušné údaje, nielen na tie, ktoré boli získané v súlade so zásadami správnej laboratórnej 
praxe (GLP) alebo správnej environmentálnej praxe (GEP).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 83
Článok 56 odsek 1 pododsek 2 písmeno a)

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

a) potrebné na povolenie alebo zmenu a 
doplnenie podmienok platného povolenia,

Odôvodnenie

Je takisto potrebné predvídať prípady, keď je oblasť uplatňovania odlišná, napríklad pri 
rozšírení použitia (z plodiny pestovanej na poliach, na plodinu pestovanú v skleníku), pre 
ktoré sa musia predložiť doplnkové údaje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 84
Článok 56 odsek 1 pododsek 2 písmeno b)

b) uznané, že spĺňajú zásady správnej vypúšťa sa
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laboratórnej praxe alebo správnej 
experimentálnej praxe v súlade s 
požiadavkami na údaje o prípravkoch na 
ochranu rastlín uvedenými v článku 8 ods. 
1 písm. c).

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k článku 56 odsek 1 pododsek 2 úvod (PDN 43).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85
Článok 56 odsek 1 pododsek 3

Ak je protokol chránený, členský štát, 
ktorému bol doručený, ho nesmie použiť 
v prospech iných žiadateľov o povolenie 
prípravkov na ochranu rastlín, s výnimkou 
stanovenou v odseku 2, článku 59 alebo v 
článku 77.

Ak je protokol vrátane jeho zhrnutia
chránený, žiadny členský štát, ktorému bol 
doručený, ho nesmie použiť v prospech 
iných žiadateľov o povolenie prípravkov na 
ochranu rastlín, s výnimkou stanovenou v 
odseku 2, článku 59 alebo v článku 77.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k článku 56 odsek 1 pododsek 2 úvod (PDN 43).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86
Článok 56 odsek 1 pododsek 5

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

Štúdia vrátane jej zhrnutia nie je chránená, 
ak bola potrebná iba na obnovenie alebo 
preskúmanie povolenia. Obdobie ochrany 
údajov trvá päť rokov. Prvý až štvrtý 
pododsek sa uplatňuje mutandis mutandis.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k článku 56 odsek 1 pododsek 2 úvod (PDN 43).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 87
Článok 56 odsek 1 pododsek 5a (nový)

Ochrana údajov sa tiež vzťahuje na tretie 
strany, ktoré predkladajú testovacie 
protokoly a správy zo štúdií na účely 
vedľajšieho použitia. Obdobie ochrany 
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údajov možno predĺžiť v súlade s článkom 
49 ods. 4c.

Odôvodnenie

Údaje poskytnuté k postupom týkajúcim sa vedľajších použití prípravkov treba rovnako 
chrániť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 88
Článok 56 odsek 3 úvod

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

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

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k článku 56 odsek 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 89
Článok 56 odsek 3 písmeno a)

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

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

Odôvodnenie

Návrh Európskej komisie predstavuje vzhľadom na súčasnú situáciu veľmi dôležitý krok vpred 
smerujúci k zabezpečeniu životaschopnosti európskych malých a stredných podnikov. Cieľom 
tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je jasnejšie formulovať obsah tohto ustanovenia.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 90
Článok 56 odsek 3a (nový)

3a. Odchylne od prvého odseku, ak už testy 
a správy o štúdiách boli použité na vydanie 
povolenia pre prípravok a ak sa ešte 
neskončila ochranná lehota, tieto štúdie sú 
chránené počas trvajúcej lehoty.

Odôvodnenie

Tento odkaz na predĺženie obdobia ochrany štúdií sa považuje za nevyhnutný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 91
Článok 58 odsek 1 pododsek 1

1. Všetky osoby, ktoré majú v úmysle 
požiadať o povolenie prípravku na ochranu 
rastlín, pred vykonaním testov alebo štúdií 
zisťujú u príslušného orgánu členského 
štátu, ktorému zamýšľajú žiadosť podať, či 
bolo v tomto členskom štáte už udelené 
povolenie pre prípravok na ochranu rastlín, 
ktorý obsahuje rovnakú účinnú látku, safener 
alebo synergent. Takéto zisťovanie zahŕňa 
oboznámenie sa s informáciami dostupnými 
podľa článku 54.

1. Všetky osoby, ktoré majú v úmysle 
požiadať o povolenie prípravku na ochranu 
rastlín, o obnovenie alebo preskúmanie 
tohto hodnotenia pred vykonaním testov 
alebo štúdií zisťujú u príslušného orgánu 
členského štátu, ktorému zamýšľajú žiadosť 
podať, či bolo v tomto členskom štáte už 
udelené povolenie pre prípravok na ochranu 
rastlín, ktorý obsahuje rovnakú účinnú látku, 
safener alebo synergent. Takéto zisťovanie 
zahŕňa oboznámenie sa s informáciami 
dostupnými podľa článku 54. Takéto 
zisťovanie zahŕňa oboznámenie sa s 
informáciami dostupnými podľa článku 54.

Odôvodnenie

Ochrana údajov sa tiež musí rozšíriť na údaje pre obnovu a preskúmanie povolenia, aby sa 
chránili stredné podniky a odvetvia priemyslu ochrany rastlín, ktorých činnosť je  založená na 
výskume.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 92
Článok 58 odsek 1 pododsek 2

Potenciálny žiadateľ predkladá všetky 
údaje, ktoré sa týkajú identity a nečistôt 
účinnej látky, ktorú navrhuje používať. 
Zisťovanie je doplnené o dôkazy, že 

vypúšťa sa
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potenciálny žiadateľ má v úmysle požiadať 
o povolenie.

Odôvodnenie

Preskúmanie žiadosti pred jej oficiálnym podaním sa nepovažuje za potrebné. Informácie 
uvedené v článku 54 sú postačujúce.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 93
Článok 58 odsek 2

2. Ak sa príslušný orgán členského štátu 
presvedčí, že potenciálny žiadateľ má 
v úmysle požiadať o povolenie, poskytuje 
mu meno a adresu držiteľa alebo držiteľov 
príslušných predchádzajúcich povolení a 
zároveň oznamuje držiteľom povolení meno 
a adresu žiadateľa.

2. Ak sa príslušný orgán členského štátu 
presvedčí, že potenciálny žiadateľ má 
v úmysle požiadať o povolenie alebo o jeho 
obnovenie alebo preskúmanie, poskytuje 
mu meno a adresu držiteľa alebo držiteľov 
príslušných predchádzajúcich povolení a 
zároveň oznamuje držiteľom povolení meno 
a adresu žiadateľa.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k článku 58 odsek 1 pododsek 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 94
Článok 58 odsek 3

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

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

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k článku 58 odsek 1 pododsek 1.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 95
Článok 58 odsek 3a (nový)

3a. V prípade, že členský štát predpokladá 
riziko vzniku monopolného postavenia, ak 
potenciálny žiadateľ a držiteľ alebo 
držitelia príslušných povolení prípravkov 
na ochranu rastlín, ktoré obsahujú 
rovnakú účinnú látku, rovnaký safener 
alebo synergent, nedosiahnu dohodu o 
spoločnom využívaní testovacích protokolov 
a správ zo štúdií týkajúcich sa stavovcov, 
potenciálny žiadateľ o tom informuje 
príslušný úrad členského štátu. Obe strany 
však na základe dohody určia súdy 
kompetentné v otázke zásad uvedených v 
druhom pododseku.

Odôvodnenie

Nové nariadenie by malo obsahovať špeciálne ustanovenia s cieľom zabrániť vzniku 
monopolného postavenia na trhu s prípravkami na ochranu rastlín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 96
Článok 59 odsek 2

2. Potenciálny žiadateľ a držiteľ alebo 
držitelia príslušných povolení vynakladajú 
maximálne úsilie, aby zaistili spoločné 
využívanie testov a štúdií, ktoré sa 
vykonávajú na stavovcoch. Náklady na 
spoločné využívanie testovacích protokolov 
a správ zo štúdií sa stanovujú spravodlivým, 
transparentným a nediskriminačným 
spôsobom. Od potenciálneho žiadateľa sa 
len požaduje, aby sa podieľal na nákladoch
na informácie, ktoré musí predložiť, aby 
splnil požiadavky na udelenie povolenia.

2. Potenciálny žiadateľ a držiteľ alebo 
držitelia príslušných povolení vynakladajú 
maximálne úsilie, aby zaistili spoločné 
využívanie testov a štúdií, ktoré sa 
vykonávajú na stavovcoch. Náklady na 
spoločné využívanie testovacích protokolov 
a správ zo štúdií sa stanovujú spravodlivým, 
transparentným a nediskriminačným 
spôsobom. Od potenciálneho žiadateľa sa 
požaduje, aby sa v plnej miere podieľal na 
nákladoch na získavanie spoločných 
informácií, Nariadenie sa prijme v súlade s 
postupom uvedeným v článku 76 ods. 3 
týkajúcim sa nákladov, ktoré treba vziať do 
úvahy.

Odôvodnenie
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Ak je základ na výpočet spoločných nákladov podľa tohto ustanovenia príliš obmedzený, 
podniky investujúce vo významnej miere do výskumu a testovania sú znevýhodnené. Postihlo 
by to najinovatívnejšie podniky v tejto oblasti. Podniky, ktoré majú v úmysle využívať údaje 
ďalších podnikov prinajmenšom preukážu, že ponúkli značnú finančnú odmenu, a to predtým, 
ako budú môcť používať príslušné údaje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 97
Článok 59 odsek 3 pododsek 1

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

3. Ak potenciálny žiadateľ a držiteľ alebo 
držitelia príslušných povolení prípravkov na 
ochranu rastlín, ktoré obsahujú rovnakú 
účinnú látku, safener alebo synergent, 
nemôžu dosiahnuť dohodu o spoločnom 
vyžívaní testovacích protokolov a správ zo 
štúdií, ktoré sa týkajú stavovcov, uplatňuje 
sa postup uvedený v článku 58 ods. 3 a 3 a 
(nový).

Odôvodnenie

Na účely spoločného využívania testov a štúdií, ktoré sa týkajú stavovcov, sa ustanovuje 
rovnaký režim obchodu a systém spravodlivého vyrovnania stanoveného vo všeobecných 
predpisoch na zabránenie opakovaniu testovaní. Tento režim poskytuje taktiež riešenie 
prípadov, keď strany nedosiahnu dohodu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 98
Článok 60 odsek 2 úvodná časť

2. Pokiaľ ide o obchodné záujmy uvedené v 
odseku 1, za dôverné sa považujú iba tieto 
prvky:

2. Pokiaľ ide o obchodné záujmy uvedené v 
odseku 1, za dôverné sa vždy považujú tieto 
prvky:

Odôvodnenie

Nemalo by sa vylúčiť, že ďalšie príslušné údaje – okrem tých, ktoré sú uvedené v bodoch a) až 
c), sa považujú za dôverné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 99
Článok 60 odsek 2 písmeno ca) (nové)
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ca) Názvy a adresy inštitúcií a osôb 
zapojených do testovania na stavovcoch.

Odôvodnenie

Osobné údaje inštitúcií a osôb by sa mali pokladať za dôverné, pretože často sú cieľom 
radikálnych skupín ochrancov zvierat.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 100
Článok 60 odsek 2a (nový)

2a. Údaje týkajúce sa testovania vrátane 
správ zo štúdií, ktoré poskytol žiadateľ, aby 
podporil rozhodnutie o udelení povolenia 
alebo o zmene prípravku na ochranu 
rastlín, si môžu podľa tohto nariadenia 
prehliadnuť zainteresované strany na 
osobitných miestach určených Komisiou, 
úradom alebo členskými štátmi. Tieto údaje 
nemožno sprístupniť prostredníctvom 
poskytnutia kópií alebo prostredníctvom 
akýchkoľvek iných spôsobov uverejnenia 
(vrátane elektronického uverejnenia).

Odôvodnenie

Verejnosť má oprávnený záujem o prístup k informáciám, ktorý by sa mal zabezpečiť podľa 
tohto nariadenia v súlade s Aarhuským dohovorom. Koncepcia informovania verejnosti by 
však mala zabrániť zneužitiu a nečestnej hospodárskej súťaži. Koncepcia navrhovanej 
čitateľskej miestnosti zabezpečí náležitú rovnováhu, pretože zainteresované tretie strany budú 
mať prístup ku dôverným informáciám, ale prípadní konkurenti nemôžu zneužiť systém na 
získanie citlivých obchodných údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 101
Článok 63 odsek 2a (nový)

2a. Členské štáty môžu zakázať alebo 
obmedziť reklamu prípravkov na ochranu 
rastlín v niektorých médiách.

Odôvodnenie

Je potrebné ponechať možnosť  zachovania eventuálnych vnútroštátnych obmedzení v tejto 
oblasti.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 102
Článok 64 odsek 1 pododsek 1

1. Výrobcovia, dodávatelia, distribútori a 
profesionálni používatelia prípravkov na 
ochranu rastlín vedú záznamy o prípravkoch 
na ochranu rastlín, ktoré vyrábajú, skladujú 
alebo používajú.

1. Výrobcovia, dodávatelia, distribútori a 
profesionálni používatelia prípravkov na 
ochranu rastlín vedú záznamy o prípravkoch 
na ochranu rastlín, ktoré vyrábajú, skladujú 
alebo používajú. Povinnosť viesť záznamy 
určená pre profesionálnych užívateľov 
nekladie väčšie požiadavky, ako stanovuje 
nariadenie (ES) č. 852/2004.

Odôvodnenie

Byrokratická záťaž súvisiaca s vedením záznamov by nemala presiahnuť požiadavky 
nariadenia (ES) č. 852/2004.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 103
Článok 64 odsek 1 pododsek 2

Podstatné informácie uvedené v týchto 
záznamoch sprístupňujú na požiadanie 
príslušnému orgánu. Tieto údaje poskytujú 
aj susedom alebo odvetviu zásobovania 
pitnou vodou, ktorí o prístup k nim 
požiadali.

Podstatné informácie uvedené v týchto 
záznamoch sprístupňujú na požiadanie 
príslušnému orgánu.

Odôvodnenie

Uchovávanie informácií o ochrane rastlín pre orgán postačuje. Záväzok, ktorý prekračuje 
rámec už existujúceho záväzku k vedeniu záznamov, je v rozpore s úsilím o odbúranie 
byrokracie a zníženie administratívnych nákladov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 104
Článok 73 odsek 1 písmeno ia) (nové)

ia) uskutočnenia experimentov týkajúcich 
sa menej významných plodín.

Odôvodnenie

Ukázalo sa, že držitelia povolení vôbec nie sú naklonení rozšíreniu na vedľajšie použitia z 
dôvodu vysokých nákladov. Je nevyhnutné uskutočniť motivačné opatrenia s cieľom zabrániť 
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nedostatku prípravkov na ochranu rastlín pre tento druh plodín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 105
Článok 74a (nový)

Článok 74a

Komisia podá Európskemu parlamentu a 
Rade do 3 rokov po dátume uvedenom v 
článku 80 ods. 1 správu, v ktorej objasní, 
aké sú skúsenosti so vzájomným uznávaním 
rozhodnutí o povoleniach v rámci zóny a za 
jej hranicami a do akej miery možno na 
základe týchto skúseností nahradiť 
povolenie vzťahujúce sa na zóny 
mimoriadne žiaducim systémom 
celoeurópskych povolení. Komisia priloží k 
správe v danom prípade i zodpovedajúce 
legislatívne návrhy.

Odôvodnenie

Harmonizácia povoľovania prípravkov na ochranu rastlín sa považuje za cieľ tohto 
nariadenia. Pravidelná správa Európskej komisie Rade a Európskemu parlamentu by k tomu 
prispela.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 106
Článok 74b (nový)

Článok 74b
Európska komisia preverí účinnosť tohto 
nariadenia a jeho zhodu so zásadami 
jednotného trhu a do troch rokov po 
zverejnení tohto nariadenia a následne 
každých päť rokov predloží Európskemu 
parlamentu a Rade správu, ku ktorej 
prípadne priloží vhodné pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy. Osobitne sa 
zohľadňuje, do akej miery sa zrealizovalo 
vytvorenie jednotného trhu v oblasti 
prípravkov na ochranu rastlín.

Odôvodnenie

Európska komisia má preveriť zhodu tohto nariadenia so zásadami jednotného trhu a v 
prípade nezhôd predložiť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy s cieľom zabezpečiť zhodu s 
týmito zásadami.



AD\660810SK.doc 51/61 PE 382.298v03-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 107
Článok 77 odsek 2 zarážka 3

- päť rokov odo dňa obnovenia zaradenia 
alebo obnovenia schválenia pri účinných 
látkach, ktorých zaradenie do prílohy I k 
smernici sa skončí najneskôr dva roky odo 
dňa uverejnenia tohto nariadenia. Toto 
ustanovenie sa uplatňuje iba na údaje, 
ktoré sú potrebné na obnovenie schválenia 
a boli najneskôr dva roky od uverejnenia 
nariadenia uznané za spĺňajúce zásady 
správnej laboratórnej praxe.

— päť rokov odo dňa obnovenia zaradenia 
alebo obnovenia schválenia pri účinných 
látkach, ktorých zaradenie do prílohy I k 
smernici sa skončí najneskôr dva roky odo 
dňa uverejnenia tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Ochrana údajov a dôvernosť by sa mala uplatňovať na všetky príslušné údaje, nielen na tie, 
ktoré sú v súlade so zásadami správnej laboratórnej praxe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 108
Článok 77 odsek 3

3. Ak sa článok 13 smernice uplatňuje podľa 
odseku 1 alebo odseku 2, podlieha všetkým 
osobitným pravidlám týkajúcim sa smernice 
stanoveným v Akte o pristúpení, ktorým 
členský štát vstúpil do Spoločenstva.

3. V prípadoch uvedených v tomto článku 
ods. 1 a 2 sa uplatňuje článok 58. Ak sa 
článok 13 smernice uplatňuje podľa odseku 
1 alebo odseku 2, podlieha všetkým 
osobitným pravidlám týkajúcim sa smernice 
stanoveným v Akte o pristúpení, ktorým 
členský štát vstúpil do Spoločenstva.

Odôvodnenie

Nemal by existovať priestor na pochybnosti v súvislosti s účinným využívaním povinných 
rokovaní a spravodlivého kompenzačného systému stanoveného v tomto nariadení, pokiaľ ide 
o účinné látky a "existujúce" výrobky vyrobené na základe receptúr – t.j. tie, ktoré už boli na 
trhu pred 26. júlom 1993 a ktoré upravujú prechodné opatrenia. Zabránenie malým a 
stredným podnikom získať prístup – vždy na základe rokovaní a finančnej kompenzácie – k 
údajom, ktoré sú dôležité na udržanie povolení pre výrobky vyrobené na základe receptúr 
obsahujúce „existujúce účinné látky“, by malo veľmi vážne dôsledky na ich životnosť a vplyv 
na poľnohospodárstvo tým, že by vytvorilo medzery v odvetví prípravkov na ochranu rastlín v 
dôsledku stiahnutia látok a výrobkov na ochranu rastlín, ktoré sú dôležité pre potláčanie 
chorôb kľúčových plodín. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 109
Príloha I

Táto príloha sa vypúšťa.

Odôvodnenie

Tento typ rozdelenia na zóny sa javí ako neprimeraný, pretože nezodpovedá dostatočne 
homogénnym zónam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 110
Príloha II bod 3.6.1

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

3.6.1. V prípade potreby sa stanovia ADI, 
AOEL a ArfD. Pri stanovení týchto hodnôt 
sa zabezpečuje vhodné bezpečnostné 
rozpätie pri zohľadnení druhu a závažnosti 
účinkov a zraniteľnosti špecifických skupín 
obyvateľstva, ako sú ženy v reprodukčnom 
veku, embryá, ľudský plod a deti do konca 
obdobia puberty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 111
Príloha II 3.6.2 - 3.6.5

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

3.6.3. Účinná látka sa schvaľuje iba vtedy, 
ak sa na základe hodnotenia testovania 
karcinogenicity vykonaného v súlade s 
požiadavkami na údaje o účinných látkach 
a prípravkoch na ochranu rastlín a s 
ostatnými dostupnými údajmi a 
informáciami neklasifikuje alebo nemusí 

3.6.2. 3.6.2. Účinná látka sa schvaľuje iba 
vtedy, ak hodnotenie uskutočnené v súlade 
s jednotnými zásadami zabezpečuje podľa 
odporučených podmienok používania 
prijateľnú ochranu užívateľom, 
pracovníkom, okolostojacim a 
spotrebiteľom, a to na základe aspoň 
jedného reprezentatívneho použitia 
najmenej jedného prípravku na ochranu 
rastlín.
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klasifikovať v súlade s ustanoveniami 
smernice 67/548/EHS ako karcinogén 
kategórie 1 alebo 2, s výnimkou prípadu, 
keď je vystavenie ľudí tejto účinnej látke v 
prípravku na ochranu rastlín za realisticky 
navrhnutých podmienok používania 
zanedbateľné.

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

3.6.5. Účinná látka sa schvaľuje iba vtedy, 
ak sa na základe hodnotenia testov v súlade 
s usmerneniami Spoločenstva alebo s 
medzinárodne dohodnutými usmerneniami 
nepovažuje za látku, ktorá má vlastnosti 
endokrinného rozvracača, ktoré môžu byť 
toxikologicky významné pre ľudí, 
s výnimkou prípadu, keď je vystavenie ľudí 
tejto účinnej látke v prípravku na ochranu 
rastlín za realisticky navrhnutých 
podmienok používania zanedbateľné.

Odôvodnenie

Hraničné kritériá značne obmedzujú výber povolených prípravkov. Postup schvaľovania, 
ktorý neberie do úvahy skutočné používanie a skutočnú expozíciu, narúša zásadu prijímania 
rozhodnutí založenú na posudzovaní rizika. V dôsledku uvedeného by sa postupne prestali 
vyrábať mnohé bezpečné prípravky/použitia. Tieto kritériá by sa mali použiť na určenie látok, 
ktoré sa majú nahradiť, a nezamietnuť látky bez náležitého posúdenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 112
Príloha II bod 3.7.1 pododsek 2 písmeno c) bod ii)
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ii) Monitorovacie údaje dokazujúce, že sa 
prostredníctvom ovzdušia, vody alebo 
migrujúcich druhov mohol uskutočniť 
diaľkový prenos účinnej látky v životnom 
prostredí s možným prenosom do 
prijímateľského prostredia; alebo

ii) Monitorovacie údaje dokazujúce, že sa 
prostredníctvom ovzdušia alebo vody  
mohol uskutočniť diaľkový prenos účinnej 
látky v životnom prostredí s možným 
prenosom do prijímateľského prostredia; 
alebo

Odôvodnenie

Odkaz na migrujúce druhy nie je vedecky odôvodnený.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 113
Príloha II 3.7.2 - 3.7.3

3.7.2. Účinná látka sa schvaľuje iba vtedy, 
ak sa nepovažuje za perzistentnú, 
bioakumulatívnu a toxickú (PBT) látku.

Látka, ktorá spĺňa všetky tri kritériá 
nasledujúcich oddielov, je PBT látkou.

3.7.2.1. Perzistencia
Účinná látka spĺňa kritérium perzistencie, 
ak:
- polčas rozpadu v morskej vode je vyšší ako 
60 dní alebo
- polčas rozpadu v sladkej vode alebo vode 
v ústí je vyšší ako 40 dní,
- polčas rozpadu v morskom sedimente je 
vyšší ako 180 dní alebo
- polčas rozpadu v sedimente v sladkej vode 
alebo vode v ústí je vyšší ako 120 dní alebo
- polčas rozpadu v pôde je vyšší ako 120 
dní.
Hodnotenie perzistencie v životnom 
prostredí je založené na dostupných 
údajoch o polčasoch rozpadu získaných za 
primeraných podmienok, ktoré opisuje 
žiadateľ.
3.7.2.2. Účinná látka spĺňa kritérium 
bioakumulácie, ak faktor biokoncentrácie 
(BCF) je vyšší ako 2 000. Hodnotenie 
bioakumulácie je založené na nameraných 
údajoch o biokoncentrácii u vodných 

vypúšťa sa
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druhov. Možno použiť údaje týkajúce sa 
sladkovodných i morských druhov.

3.7.2.3. Toxicita
Účinná látka spĺňa kritérium toxicity, ak:
– dlhodobá hladina bez pozorovaného 
účinku (NOEC) pre morské alebo 
sladkovodné organizmy je nižšia ako 0,01 
mg/l alebo
– látka je klasifikovaná ako karcinogénna 
(kategória 1 alebo 2), mutagénna 
(kategória 1 alebo 2) alebo toxická z 
hľadiska reprodukcie (kategória 1, 2 alebo 
3), alebo
– existuje iný dôkaz o chronickej toxicite, 
ako ju určujú klasifikácie: T, R48 alebo 
Xn, R48 podľa smernice 67/548/EHS.

3.7.3. Účinná látka sa nepovažuje za látku, 
ktorá je v súlade s článkom 4, ak je veľmi 
perzistentná, veľmi bioakumulatívna 
(vPvB).
Látka, ktorá spĺňa obidve kritériá 
nasledujúcich oddielov je vPvB látkou.

3.7.3.1. Perzistencia
Účinná látka spĺňa kritérium vysokej 
perzistencie, ak:
- polčas rozpadu v morskej, sladkej vode 
alebo vode v ústí je vyšší ako 60 dní,
- polčas rozpadu v sedimente v morskej, 
sladkej vode alebo vode v ústí je vyšší ako 
180 dní alebo
- polčas rozpadu v pôde je vyšší ako 180 
dní.

Odôvodnenie

Povoľovanie by sa malo zakladať na posúdení rizika. Skutočné riziká pre prípravky na 
ochranu rastlín, ako aj pre ktorékoľvek iné prípravky vyplývajú zo skutočného použitia a tiež z 
dávkovania a ďalších faktorov. Navrhované kritériá nevyjadrujú skutočné riziká pre životné 
prostredie. V dôsledku uvedeného by sa postupne prestali vyrábať mnohé bezpečné 
prípravky/použitia. Tieto kritériá by sa mali použiť na určenie látok, ktoré sa majú nahradiť, 
a nezamietnuť látky bez náležitého posúdenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 114
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Príloha II 3.8.2

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

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Neexistuje žiadne vedecké odôvodnenie toho, aby sa účinky narušenia činnosti žliaz s 
vnútorným vylučovaním posudzovali inak ako ostatné toxikologické účinky. Na toxické účinky 
prejavujúce sa narušením činnosti žliaz s vnútorným vylučovaním sa už vzťahujú maximálne 
hodnoty expozície určené tak, aby boli bezpečné pre ľudí a životné prostredie. Narušenie 
činnosti žliaz s vnútorným vylučovaním nesmie byť náhodným kritériom na zamietnutie 
účinných látok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 115
Príloha II 4

Účinná látka sa schvaľuje ako látka, ktorá sa 
má nahradiť, podľa článku 24, ak:
– jej ADI, ArfD alebo AOEL sú značne 
nižšie ako pri väčšine schválených 
účinných látok,
– spĺňa dve z kritérií na zaradenie ako látka 
PBT;

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

– existujú dôvody na obavy súvisiace s 
charakterom kritických účinkov, ktoré 
v spojení s prvkami použitia/vystavenia 
vedú pri použití k situáciám, ktoré by mohli 
stále vyvolávať obavy, dokonca pri veľmi 
obmedzujúcich opatreniach riadenia rizika 
(ako napríklad rozsiahle osobné ochranné 
vybavenie alebo veľmi veľké nárazníkové 
zóny),

— existujú dôvody na obavy súvisiace s 
charakterom kritických účinkov, ktoré 
v spojení s prvkami použitia/vystavenia 
vedú pri použití k situáciám, ktoré by mohli 
stále vyvolávať obavy, dokonca pri veľmi 
obmedzujúcich opatreniach riadenia rizika 
(ako napríklad rozsiahle osobné ochranné 
vybavenie alebo veľmi veľké nárazníkové 
zóny),
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– obsahuje značný podiel neúčinných 
izomérov.

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

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

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

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

— je veľmi perzistentná a veľmi 
bioakumulatívna (vPvB).
Látka, ktorá spĺňa obidve kritériá 
nasledujúcich oddielov je vPvB látkou.
Perzistencia
Účinná látka spĺňa kritérium vysokej
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perzistencie, ak:
— polčas rozpadu v morskej, sladkej vode 
alebo vode v ústí je vyšší ako 60 dní alebo
— polčas rozpadu v sedimente morskej, 
sladkej vode alebo vode v ústí je vyšší ako 
180 dní alebo
— polčas rozpadu v pôde je vyšší ako 180 dní 
alebo
Bioakumulácia
Účinná látka spĺňa kritérium vysokej
bioakumulácie, ak je faktor 
biokoncentrácie vyšší ako 5000.

Odôvodnenie

Právne úpravy v oblasti prípravkov na ochranu rastlín, ktoré vychádzajú z vlastností ich 
účinných látok a neberú do úvahy ich skutočné použitie a expozíciu, oslabujú zásadu 
prijímania rozhodnutí na základe hodnotenia rizika. Výsledkom bude postupné vyraďovanie 
mnohých bezpečných prípravkov/použití. Tieto kritériá by sa mali používať na určovanie 
látok, ktoré sa majú nahradiť, a nie na zamietnutie látok bez riadneho vyhodnotenia. 
Presunutý z prílohy II body 3.6 a 3.7.
Kritériá na určovanie látok, ktoré sa majú nahradiť, používané v súčasnom návrhu 
nariadenia majú len malý alebo žiadny vzájomný vzťah k reálnym rizikám, ktoré vyplývajú z 
používania prípravkov na ochranu rastlín.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 116
Príloha IV bod 3 pododsek 1

Podstatné praktické alebo hospodárske 
nevýhody pre používateľa sú definované ako 
závažné kvantifikovateľné narušenie 
pracovných postupov alebo podnikateľskej 
činnosti, ktoré vedie k neschopnosti udržať 
dostatočnú kontrolu nad cieľovým 
organizmom. Takéto závažné narušenie by 
napríklad mohlo vzniknúť, ak sú technické 
zariadenia na používanie alternatívnej(-ych) 
látky(-ok) nedostupné alebo ekonomicky 
nerealizovateľné.

Podstatné praktické alebo hospodárske 
nevýhody pre používateľa sú definované ako 
závažné kvantifikovateľné narušenie 
pracovných postupov alebo podnikateľskej 
činnosti, ktoré vedie k neschopnosti udržať 
dostatočnú kontrolu nad cieľovým 
organizmom alebo narušuje  
konkurencieschopnosť poľnohospodárskej 
činnosti. Takéto závažné narušenie by 
napríklad mohlo vzniknúť, ak sú technické 
zariadenia na používanie alternatívnej(-ych) 
látky(-ok) nedostupné alebo ekonomicky 
nerealizovateľné.

Odôvodnenie

Je potrebné dbať na konkurencieschopnosť poľnohospodárstva Spoločenstva.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 117
Príloha IV 3 pododsek 2a (nový)

V porovnávacom hodnotení sa vezmú do 
úvahy užívatelia povolených vedľajších 
použití.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu k článku 48 odsek 1 písmeno c).
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