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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

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

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

Vzhľadom na súčasnú situáciu Komisia navrhuje niekoľko podstatných zmien:
§ Schvaľovanie látok bude prebiehať centralizovanejšou formou a bude sa vykonávať na 

európskej úrovni, čím získa väčšiu úlohu Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, zatiaľ 
čo Komisia sa zameria priamo na dohľad.

§ V troch zónach členských štátov (sever, stred a juh) sa prípravky na ochranu rastlín budú 
schvaľovať na základe vzájomného uznávania – pokiaľ prípravok nebude obsahovať 
žiadnu látku, ktorú je potrebné obmedziť.

§ Zavedú sa stimuly zamerané na vývoj menej škodlivých prípravkov: látky 
s nízkorizikovým profilom získajú dlhšie obdobie na ochranu údajov a predĺži sa 
počiatočná fáza ich schvaľovania.

§ Existuje aj ustanovenie týkajúce sa menej významných plodín: členské štáty môžu 
schváliť použitie prípravku na ochranu rastlín, ktorý sa používa na hlavné plodiny, aj pre 
iné plodiny, pokiaľ sa na nich prejaví ako dokázateľne účinný.

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

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

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko má na návrh Komisie pozitívny názor.
Obsahuje totiž v porovnaní so súčasnou situáciou značné zlepšenie. Napriek tomu by rada 
vykonala niekoľko ďalších vylepšení:
§ V prvom rade je potrebné stanoviť jasné a objektívne kritériá na vymedzenie tých 

látok, ktorých profil sa dá klasifikovať ako nízkorizikový. S cieľom podporiť vývoj 
menej škodlivých prípravkov na ochranu rastlín možno u prípravkov obsahujúcich 
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nízkorizikové látky požadovať dlhšie obdobie na ochranu údajov, a tým aj dlhšie 
obdobie na vykrytie nákladov. Zavádza sa tiež nová nízkoriziková kategória.

§ Po druhé je potrebné podporiť vývoj prípravkov pre menej významné plodiny.
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko preto navrhuje tri zmeny a 
doplnenia. Postup schvaľovania sa môže uskutočniť bezplatne, žiadatelia môžu 
počítať s predĺžením obdobia na ochranu údajov a zároveň sa zriadi európsky 
podporný fond zameraný na schvaľovanie menšieho rozsahu.

§ Tretí – kontroverzný – bod sa týka vzájomného uznávania. To by malo byť 
prirodzenou súčasťou systému, v ktorom budú látky schvaľované na európskej úrovni.
Odoprieť členským štátom vydanie záverečného rozhodnutia o schválení používania 
látky na ich území sa však môže prejaviť aj ako nevhodné, pretože prírodné 
podmienky (pôda, voda alebo podnebie) sa môžu značne líšiť, dokonca aj v rámci 
jedného pásma.

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

§ Napokon sa spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko zamýšľa nad postavením 
priemyslu, konkrétne výrobcov žiadajúcich o povolenie. Kratšie obdobie schvaľovania 
a povoľovania je pre priemysel významným prínosom. V niektorých prípadoch však 
môže byť obdobie schvaľovania skrátené, čím sa ešte viac posilní pozícia žiadateľov.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

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

Text predložený Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 8a (nové)

8a) Na účely tohto nariadenia by sa testy na 
stavovcoch mali vykonávať len v krajnom 
prípade, aby sa zabránilo testovaniu na 
zvieratách. Existujúce výsledky testov na 
stavovcoch musia byť v procese vývoja 
nových prípravkov na ochranu rastlín 
využívané spoločne. V súlade so smernicou 
Rady 86/609/EHS z 24. novembra 1986 o 
aproximácii zákonov, iných právnych 
predpisov a  správnych opatrení členských 

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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štátov o ochrane zvierat použitých na 
experimentálne a iné vedecké účely* je 
potrebné nahradiť, obmedziť alebo 
spresniť aj testy na stavovcoch.
Implementácia tohto nariadenia sa musí, 
pokiaľ je to možné, zakladať na používaní 
náležitých alternatívnych testovacích 
metód. Najneskôr sedem rokov po 
nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia 
musí Komisia preskúmať pravidlá ochrany 
údajov týkajúcich sa výsledkov testov na 
stavovcoch a v prípade nutnosti tieto 
pravidlá zmeniť.
* Ú. v. ES L 358, 18.12.1986, s. 1. Smernica 
zmenená a doplnená smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady 2003/65/ES (Ú. v. EÚ L 230, 
16.9.2003, s. 32).

Odôvodnenie

Treba sprísniť opatrenia na prevenciu opakovania pokusov na zvieratách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 15a (nové)

15a) Na podporu vývoja prípravkov na 
ochranu rastlín treba zaviesť stimuly 
uvádzania na trh nízkorizikových 
prípravkov alebo prípravkov, ktoré sú 
menej rizikové než prípravky už existujúce 
na trhu. Treba stanoviť jasné a objektívne 
kritériá na vymedzenie produktov, ktoré 
majú takýto profil.

Odôvodnenie

Návrh zahŕňa stimuly na použitie prípravkov s nízkorizikovým profilom. Vymedzenie pojmu 
však nestanovuje, ktoré látky by prichádzali do úvahy. Článok 22 navrhuje veľmi široké 
vymedzenie pojmu, ktoré sa dá vysvetľovať rôznymi spôsobmi. Výrobcovia však potrebujú 
jednoznačnosť a právnu istotu, predovšetkým vzhľadom na nákladné investície do výskumu, 
ktorý je súčasťou vývoja nových látok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Článok 1
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Predmet úpravy Predmet a cieľ 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, 
podpory vývoja prípravkov s menej 
škodlivým účinkom na životné prostredie a 
ich používania a kontroly v Spoločenstve.
Nariadenie má tiež za cieľ podporiť vývoj 
prípravkov zameraných na obmedzené 
použitie.

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. Cieľom tohto nariadenia je zabezpečiť 
vysoký stupeň ochrany zdravia ľudí a 
zvierat a životného prostredia.

Odôvodnenie

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

V predloženom návrhu je cieľ nariadenia uvedený len v odôvodneniach. Cieľ by mal byť 
objasnený v prvých článkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 3 bod 9a (nový)

9a) „paralelný obchod“

je dovoz prípravku na ochranu rastlín 
z členského štátu, v ktorom je tento 
prípravok povolený v súlade 
s ustanoveniami smernice 91/414/EHS 
alebo tohto nariadenia, s cieľom uviesť 
tento prípravok na trh v dovážajúcom 
členskom štáte, v ktorom bol daný 
prípravok alebo identický referenčný 
prípravok povolený v súlade 
s ustanoveniami smernice 91/414/EHS 
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alebo tohto nariadenia;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 3 bod 9b (nový)

9b) „identický“
Prípravky na ochranu rastlín sa považujú 
za identické, ak:
• majú spoločný pôvod,
ich vyrobila tá istá spoločnosť, pridružený 
podnik alebo držiteľ licencie, a
ak boli vyrobené aspoň podľa toho istého 
vzorca, s použitím tej istej účinnej látky a 
ak majú rovnaké účinky, najmä vzhľadom 
na rozdiely, ktoré sa môžu vyskytnúť 
v súvislosti s podmienkami týkajúcimi sa 
poľnohospodárstva, zdravia rastlín a 
životného prostredia, a predovšetkým 
s klimatickými podmienkami;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 3 bod 20a (nový)

20a) „správna experimentálna prax“
Prax v súlade so smernicou 2004/10/ES.

Odôvodnenie

Definícia pojmu použitého v kapitole V.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 3 bod 21a) (nový)

21a) „správna poľnohospodárska prax“
Neškodné spôsoby používania prípravkov 
na ochranu rastlín povolené v jednotlivých 
členských štátoch, a to v rámci faktických 
podmienok, ktorým musí účinná ochrana 
proti rastlinným škodcom zodpovedať. Táto 
prax zahŕňa používanie prípravkov na 
ochranu rastlín na určitej úrovni až po 
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najvyššiu povolenú úroveň, pričom treba 
prípravky na ochranu rastlín používať tak, 
aby bolo množstvo rezíduí čo najmenšie.
Povolené neškodné používanie sa určuje na 
úrovni jednotlivých členských štátov 
a obsahuje vnútroštátne zaregistrované 
alebo doporučené spôsoby používania, 
v rámci ktorých sú zohľadnené aspekty 
ochrany verejného zdravia, zdravia na 
pracovisku a životného prostredia.
Faktické podmienky sa vzťahujú na všetky 
štádiá výroby, skladovania a distribúcie 
potravín a krmiva.

Odôvodnenie

Nariadenie by malo prebrať definíciu „správnej poľnohospodárskej praxe“ stanovenú 
Organizáciou OSN pre výživu a poľnohospodárstvo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 3 bod 21b (nový)

21b) „vedľajšie použitia“
Používanie prípravku na ochranu rastlín 
na plodinu, ktorá sa nepestuje vo veľkom 
rozsahu v členskom štáte, alebo na plodinu 
pestovanú vo veľkom rozsahu s cieľom 
uspokojiť obmedzenú alebo sporadickú a 
výnimočnú potrebu, alebo jeho používanie 
na osivo.

Odôvodnenie

Definícia pojmu „vedľajšie použitia“ použitého v článku 49.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 4 odsek 1

1. Účinná látka sa schvaľuje v súlade s 
prílohou II, ak vzhľadom na súčasné 
vedecké a technické poznatky možno 
očakávať, že pri zohľadnení kritérií 
schválenia stanovených v bodoch 2 a 3 
uvedenej prílohy bude prípravok na ochranu 
rastlín, ktorý účinnú látku obsahuje, spĺňať 

1. Účinná látka sa schvaľuje v súlade s 
prílohou II, ak vzhľadom na súčasné 
vedecké a technické poznatky možno 
očakávať, že pri zohľadnení kritérií 
schválenia stanovených v bodoch 2 a 3 
uvedenej prílohy bude prípravok na ochranu 
rastlín, ktorý účinnú látku obsahuje, spĺňať 
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podmienky stanovené v odsekoch 2 a 3. podmienky stanovené v odsekoch 2 a 3.
Tieto podmienky sa musia uplatňovať ako 
kritériá nepripustenia.

Odôvodnenie

Všetky látky, ktoré majú karcinogénne, mutagénne, reprodukčno-toxické, endokrinologicky 
rušivé, senzibilizačné vlastnosti, alebo sa to o nich predpokladá, a látky, ktoré sú perzistentné, 
bioakumulatívne, toxické, alebo existuje iný dôvod na obavu, by nemali byť schválené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
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, predovšetkým v prípade zraniteľných 
skupín ako sú napr. tehotné ženy, embryá a 
deti, alebo na zdravie zvierat, pri zohľadnení 
známych kumulatívnych a synergických 
účinkov, ak sú metódy na hodnotenie 
takýchto účinkov dostupné, alebo na spodné 
vody;

Odôvodnenie

Látky by nemali mať v súlade so zásadou predbežnej opatrnosti negatívny účinok na ľudské 
zdravie, najmä zraniteľných skupín ako embryá a deti. Je to v súlade s reakciou EP 
(Uznesenie EP P5_TA(2002)0276) na predchádzajúce oznámenie Komisie o revízii smernice 
91/414.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 7 odsek 1a (nový)

1a. Žiadosť môžu spoločne posudzovať 
viaceré členské štáty, ktoré v rámci 
„systému spoluspravodajcov“ vystupujú 
ako spravodajcovia.

Odôvodnenie

Táto úprava sa týka aj posudzovania žiadostí podľa smernice 91/414/EHS a má veľký vplyv 
na kvalitu hodnotiacej správy o účinnej látke ako aj na čas, v ktorom je správa vypracovaná.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 11 odsek 1



PE 382.540v02-00 10/22 AD\661411SK.doc

SK

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

1. Spravodajský členský štát do 10 mesiacov 
od dátumu oznámenia stanoveného v prvom 
pododseku odseku 3 článku 9 pripravuje a 
predkladá úradu správu (ďalej len „návrh 
hodnotiacej správy“), v ktorej zhodnotí, či 
možno očakávať, že účinná látka spĺňa 
požiadavky článku 4.

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

Ak členský štát potrebuje dodatočné 
informácie, stanovuje žiadateľovi primeranú 
lehotu na ich predloženie. V tomto prípade 
sa desaťmesačná lehota predlžuje o 
dodatočnú lehotu poskytnutú členským 
štátom. Členský štát informuje Komisiu a 
úrad, ktoré to potom informujú ostatné 
členské štáty.

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

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 14 odsek 2

2. Obnovenie nie je časovo obmedzené. 2. Obnovenie sa udeľuje maximálne na 
obdobie 10 rokov. Schválenie sa môže 
obnoviť viackrát.

Odôvodnenie

Povolenie by nemalo byť po prvom obnovení časovo neobmedzené. Bolo by to v rozpore 
so zásadou predbežnej opatrnosti. Rozhodovať by sa malo vzhľadom na aktuálne vedecké a 
technické poznatky ako ustanovuje článok 4 ods. 10.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 15 odsek 1

1. Žiadosť stanovenú v článku 14 predkladá 
výrobca účinnej látky členskému štátu, s 
kópiou pre ostatné členské štáty, Komisiu a 
úrad najneskôr tri roky pred uplynutím 
platnosti prvého schválenia.

1. Žiadosť stanovenú v článku 14 predkladá 
výrobca účinnej látky príslušnému 
členskému štátu s kópiou pre ostatné členské 
štáty, Komisiu a úrad najneskôr tri roky pred 
uplynutím platnosti prvého schválenia.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 22 odsek 1

1. Odchylne od článku 5 sa účinná látka, 
ktorá spĺňa kritériá stanovené v článku 4, 
schvaľuje na obdobie, ktoré nepresahuje 15 
rokov, ak možno očakávať, že prípravky na 
ochranu rastlín, ktoré takúto látku obsahujú, 
budú predstavovať iba nízke riziko pre 
zdravie ľudí a zvierat a životného prostredia,
ako sa stanovuje v článku 46 ods. 1.

1. Odchylne od článku 5 sa účinná látka, 
ktorá spĺňa kritériá stanovené v článku 4, 
schvaľuje na obdobie, ktoré nepresahuje 15 
rokov, ak možno očakávať, že prípravky na 
ochranu rastlín, ktoré takúto látku obsahujú, 
budú predstavovať iba nízke riziko pre 
zdravie ľudí a zvierat a pre životné 
prostredie.

Táto výnimka neplatí pre účinné látky 
klasifikované v súlade so smernicou 
67/548/EHS ako:
– karcinogénne,
– mutagénne,
– toxické z hľadiska reprodukcie,
– senzibilizujúce,
alebo pre látky kvalifikované ako:
– perzistentné, ktorých polčas rozpadu je 
dlhší ako 60 dní,
– endokrinné rozvracače obsiahnuté v 
zozname domnelých endokrinných 
rozvracačov EÚ,
– toxické,
– bioakumulatívne a biologicky ťažko 
rozložiteľné.
Najneskôr  ...* Komisia prehodnotí a v 
prípade potreby spresní kritériá 
zaobchádzania s účinnými látkami ako s 
nízkorizikovými, prípadne predloží návrhy.
___________________

* Rok po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia

Odôvodnenie

Je potrebné stanoviť jasné a objektívne kritériá na vymedzenie látok, ktoré sa dajú 
klasifikovať ako nízkorizikové. V tomto návrhu sa nenachádza žiadne vymedzenie tohto 
pojmu. S cieľom podporiť výskum zameraný na menej škodlivé látky a prípravky je dôležité, 
aby sa pre podniky vnieslo jasno a právna istota do pojmu nízkorizikový profil. Kritériá 
uvedené v tomto odseku sú čiastočne prevzaté zo smernice 98/8/ES o biocídoch. Na základe 
týchto kritérií by sa dalo 25 až 30 % účinných látok považovať za nízkorizikové.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
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.

1. Účinná látka, ktorá spĺňa kritériá 
stanovené v článku 4 a kritériá stanovené 
v bode 4 prílohy II sa klasifikujú ako 
„látka, ktorá sa má nahradiť“ a schvaľujú sa 
ako takáto látka.

Takáto látka sa ďalej označuje ako „látka, 
ktorá sa má nahradiť“.

Doba platnosti povolenia je 10 rokov.
Neuplatňuje sa ustanovenie článku 14 
ods. 2.

Odôvodnenie

Pri klasifikácii účinných látok ako „látok, ktoré sa majú nahradiť“ je dôležité, aby boli 
splnené kritériá stanovené v návrhu nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 32 odsek 5a (nový)

5a. Vo všetkých členských štátoch sa 
používajú rovnaké formuláre žiadosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 36 odsek 1 pododsek 2

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

Ak členský štát potrebuje dodatočné 
informácie, stanovuje žiadateľovi lehotu na 
ich predloženie. V tomto prípade sa 
dvanásťmesačná lehota predlžuje o 
dodatočnú lehotu poskytnutú členským 
štátom. Tá závisí od času, ktorý žiadateľ 
potrebuje na poskytnutie dodatočných 
informácií.
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Odôvodnenie

Žiadateľovi musí byť poskytnutý dostatočný čas na poskytnutie dodatočných informácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 40 odsek 1

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

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

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 46a (nový)

Článok 46a
Uvádzanie prípravkov so zníženým rizikom 
na ochranu rastlín na trh a ich používanie

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

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 49 odsek 3 písmeno d)
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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. Vedecké 
ustanovizne alebo verejné orgány môžu 
uskutočniť potrebné preskúmanie s cieľom 
stanoviť horné hranice rezíduí.

Odôvodnenie

Náklady na vedecké výskumy predstavujú veľkú prekážku vo vývoji vedľajších použití. Tento 
pozmeňujúci a doplňujúci návrh má prispieť k nájdeniu riešení, ktorých realizácia bude 
z finančného hľadiska jednoduchšia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 49 odsek 3a (nový)

3a Pri povoľovaní vedľajších použití sa 
zohľadnia okrem iného extrapolácia 
údajov získaných v súvislosti s plodinami, 
ktoré vykazujú veľmi podobné vlastnosti 
z hľadiska botaniky a kultivačnej 
technológie.

Odôvodnenie

V prípade veľmi podobných plodín, ako sú napríklad čerešne a plazivé slivky, by sa mali pri 
povoľovaní extrapolovať údaje, aby sa uľahčilo rozšírenie na vedľajšie použitia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 49 odsek 6a (nový)

6a. Komisia najneskôr * predloží 
Európskemu parlamentu a Rade návrh na 
zriadenie Európskeho fondu na podporu 
vedľajšieho použitia plodín. Fond môže byť 
financovaný z príjmov z daní z prípravkov 
na kontrolu škodcov. Fond bude mať tiež 
oprávnenie financovať dodatočné testy 
zvyškov na vedľajšie použitie.
* Rok po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby bol k dispozícii dostatok prípravkov na ochranu rastlín pre obmedzené 
využitie. Tu by mohol zohrávať významnú úlohu Európsky fond na podporu vedľajšieho 
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použitia plodín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 49a (nový)

Článok 49a
Paralelný dovoz

1. Odchylne od článku 28 ods. 1 povoľujú 
členské štáty v paralelnom obchode dovoz a 
uvedenie prípravku na ochranu rastlín na 
trh na ich území iba na základe 
administratívneho postupu, 
prostredníctvom ktorého sa preskúma, či je 
tento prípravok totožný s prípravkom, ktorý 
už bol schválený (referenčný prípravok na 
ochranu rastlín). V kladnom prípade
vystaví príslušný orgán daného členského 
štátu osvedčenie o totožnosti.
2. Dovozcovia prípravku na ochranu rastlín 
požiadajú príslušný orgán daného 
členského štátu o osvedčenie o totožnosti 
prípravku na ochranu rastlín, ktorý chcú 
doviezť, a to pred prvým dovozom alebo 
pred prvým uvedením prípravku na trh.
3. Príslušný orgán daného členského štátu 
rozhodne v lehote 45 dní, či sú splnené 
požiadavky uvedené v tomto článku. Ak sa 
príslušný orgán ubezpečí o tom, že tieto 
požiadavky sú splnené, dovozca získa 
osvedčenie o totožnosti pre predmetný 
prípravok.
4. Žiadateľ je oslobodený od povinnosti 
predložiť informácie a testovacie protokoly 
a správy zo štúdií požadované pre povolenie 
prípravku na ochranu rastlín.
5. Príslušný orgán, ktorému sa predloží 
žiadosť, požiada príslušný orgán krajiny 
pôvodu:
a) aby poskytol presné zloženie prípravku, 
aby bolo možné overiť, či je totožný s 
referenčným prípravkom povoleným v 
členskom štáte a
b) aby overil, či je príslušný prípravok 
povolený v členskom štáte pôvodu v súlade 
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s postupom schvaľovania ustanovenom v 
smernici 91/414/EHS alebo v tomto 
nariadení.
6. Paralelne dovezené prípravky sa nesmú 
prebaľovať.
7. Platnosť osvedčenia o totožnosti zaniká 
so skončením platnosti povolenia 
referenčného prípravku, prípadne so 
skončením platnosti povolenia dovezeného 
prípravku v členskom štáte, z ktorého bol 
prípravok vyvezený. Ak sa povolenie zruší 
z iných ako zo zdravotných alebo 
z environmentálnych dôvodov, dovozca je 
oprávnený naďalej predávať dovezené 
prípravky počas jedného roka odo dňa 
zrušenia príslušného povolenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 56 odsek 1 pododsek 4

Doba ochrany údajov je desať rokov, pričom 
začína plynúť dňom prvého povolenia 
v danom členskom štáte, s výnimkou 
stanovenou v odseku 2, článku 59 alebo v 
článku 77. Pre prípravky na ochranu rastlín, 
na ktoré sa vzťahuje článok 46, je táto doba 
predĺžená na 12 rokov.

Doba ochrany údajov je desať rokov, pričom 
začína plynúť odo dňa prvého povolenia v 
danom členskom štáte, s výnimkou 
stanovenou v odseku 2, článku 59 alebo v 
článku 77. Pre prípravky na ochranu rastlín, 
na ktoré sa vzťahuje článok 46, je táto doba 
predĺžená na 15 rokov a na 12 rokov pre 
prípravky, na ktoré sa vzťahuje článok 46 
a).

Odôvodnenie

S cieľom podporiť výskum zameraný na menej škodlivé látky a prípravky je potrebné, aby sa 
kvôli ochrane údajov, a tým aj kvôli návratnosti investícií, rozšírilo použitie prípravkov 
s nízkou alebo nižšou rizikovosťou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 56 odsek 1 pododsek 5

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

Štúdia, ktorá sa predloží na obnovenie 
alebo preskúmanie povolenia nie je 
chránená, s výnimkou prípadov, kedy je 
potrebná na účely zmeny a doplnenia 
právnych predpisov.
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Odôvodnenie

Návrh Komisie predstavuje významný pokrok v porovnaní so súčasnou situáciou, čo sa týka 
zabezpečenia životaschopnosti malých a stredných európskych podnikov. Cieľom tohto 
pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zabezpečiť väčšiu jednoznačnosť obsahu návrhu 
Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Článok 56 odsek 1a (nový)

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

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Článok 56 odsek 2 písmeno ba) (nové)

ba) v prípade vzniknutia monopolnej 
situácie.

Odôvodnenie

Nové nariadenie by malo obsahovať osobitné ustanovenia, prostredníctvom ktorých sa 
zabráni vzniku monopolných situácií na trhu s prípravkami na ochranu rastlín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Článok 56 odsek 3a (nový)

3a. Ak sa členský štát domnieva, že môže 
vzniknúť monopolná situácia, a 
potenciálny žiadateľ a držiteľ alebo 
držitelia príslušných povolení prípravkov 
na ochranu rastlín, ktoré obsahujú 
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rovnakú účinnú látku, safener alebo 
synergent, nemôžu dosiahnuť dohodu 
o spoločnom využívaní testovacích 
protokolov a správ zo štúdií, ktoré sa týkajú 
stavovcov, potenciálny žiadateľ o tom 
informuje príslušný orgán členského štátu.
Obidve strany sa však dohodnú, ktoré súdy 
sú príslušné na účely druhého pododseku 
článku 59 ods. 3.

Odôvodnenie

Nové nariadenie by malo obsahovať osobitné ustanovenia, prostredníctvom ktorých sa 
zabráni vzniku monopolných situácií na trhu s prípravkami na ochranu rastlín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Článok 58 odsek 3

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

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

Odôvodnenie

S cieľom zabrániť zbytočnej duplicite testov je potrebné zaviesť rozhodcovský mechanizmus a 
mechanizmus spoločnej účasti na nákladoch, čo by mohlo žiadateľom a držiteľom povolenia 
pomôcť dosiahnuť dohodu. Tieto ustanovenia boli zavedené rovnako aj do smernice REACH.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Článok 59 odsek 3a (nový)
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3a. Do...* Komisia preskúma ustanovenia 
tohto nariadenia týkajúce sa ochrany 
údajov pri testoch a štúdiách 
uskutočňovaných na stavovcoch. Komisia 
predloží Európskemu parlamentu a Rade 
svoje hodnotenie, ako aj akékoľvek 
navrhnuté zmeny a doplnenia pre 
obmedzenia ochrany údajov so zreteľom na 
pokusy na zvieratách, .
*Sedem rokov po nadobudnutí účinnosti tejto 
smernice.

Odôvodnenie

V súlade s týmto návrhom podliehajú výsledky testov na stavovcoch ochrane údajov, prístup 
k týmto údajom musí byť však spoločný. Tento kompromis je v súčasnosti nutný z praktických 
dôvodov (inak nebude možný predaj mnohých nových prípravkov), mal by byť ale patrične 
priebežne prehodnocovaný. Aj menej prísny režim ochrany údajov zníži počet testov na 
stavovcoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Článok 60 odsek 1a (nový)

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

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Článok 60 odsek 2 písmená ca) (nové) a cb) (nové)

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

Odôvodnenie

Dôvernosť informácií s cieľom ochrany obchodných záujmov musí byť posudzovaná 
jednotlivo so zreteľom na argumenty poskytnuté dotknutým žiadateľom. V každom prípade sú 
informácie o výskume a vývoji často veľmi háklivé a preto by sa s nimi malo spravidla 
zaobchádzať ako s dôvernými.

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