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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Předkládaný návrhem nařízení má být nahrazena směrnice 91/414/EHS o uvádění přípravků 
na ochranu rostlin na trh a zrušena směrnice Rady 79/117/EHS, kterou se zakazuje uvádění 
na trh a používání přípravků na ochranu rostlin obsahujících určité účinné látky.

Používání přípravků na ochranu rostlin má dopad na zemědělské ekosystémy, může být 
nebezpečné pro zdraví uživatele, ovlivnit kvalitu potravin a mít negativní dopad na zdraví 
spotřebitelů, pokud v potravinách zůstávají rezidua přípravků na ochranu rostlin. Na druhou 
stranu přispívá používání přípravků na ochranu rostlin k ochraně a je v zájmu zdraví 
rostlinných kultur a umožňuje zemědělcům zdvojnásobení jejich výnosů a pružnější pěstování 
kultur. To zajišťuje spolehlivou a místně blízkou výrobu cenově výhodných zemědělských 
produktů, snižuje potřebu ploch pro produkci potravin a zajišťuje evropským zemím vysokou 
míru nezávislosti na zemědělských dovozech.

Podstatným požadavkem návrhu je posílení harmonizace schvalování přípravků na ochranu 
rostlin v EU a tím další posílení vnitřního trhu. Navrhovatelka podporuje přístup, že má být 
vedle řádného schvalovacího řízení v členských státech zaveden postup povinného 
vzájemného uznávání povolení v členských státech ve stejné zóně, neboť to zabrání 
zbytečnému zdvojování práce v členských státech a výsledně povede k rychlejší dostupnosti 
inovací a ekologičtějších přípravků na ochranu rostlin. Mimoto navrhuje, že za určitých 
podmínek by mělo být možné vzájemné uznávání povolení nad rámec zón. Na druhou stranu 
musí být zajištěno, aby při schvalování v jednotlivých případech mohly být zohledněny 
zemědělské a klimatické rozdíly členských států jedné zóny.

V oblasti ochrany údajů studií, které musí být pro povolení přípravků na ochranu rostlin 
předloženy, předkládá navrhovatelka úpravu, která zajistí konkurenceschopnost evropského 
hospodářství a inovační schopnost pěstitelů rostlin zabývajících se výzkumem a zároveň 
umožní výrobcům generik přístup na trh. Přitom jsou zohledněny zejména zvláštní podmínky 
pro schvalování přípravků na ochranu rostlin a obsažených účinných látek, hlavně 
automatické časové omezení prvního povolení na deset let.

Navrhovatelka se domnívá, že je zapotřebí na úrovni EU právně upravit paralelní dovoz 
přípravků na ochranu rostlin. V současné době existuje velká právní nejistota způsobená 
protichůdnými rozsudky soudů a velkými rozdíly mezi členskými státy, pokud jde 
o zacházení s dovozy.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné 
zdraví a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto 
pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu
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Pozměňovací návrh 1
Právní východisko 1

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na čl. 
37 odst. 2 a čl. 152 odst. 4 písm. b) této 
smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
čl. 37 odst. 2, čl. 152 odst. 4 písm. b) a čl. 95 
odst. 1 této smlouvy,

Odůvodnění

Cílem nařízení je zajistit na vnitřním trhu prostřednictvím harmonizovaných pravidel 
o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh volný pohyb zboží v oblasti přípravků 
na ochranu rostlin (srov. bod odůvodnění 7 a kapitolu III). Z tohoto důvodu by se nařízení 
mělo opírat také o čl. 95 odst. 1 Smlouvy o ES jakožto o právní základ.

Pozměňovací návrh 2
Článek 1

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

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

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

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

3. Účelem tohoto nařízení je zajistit 
vysokou úroveň ochrany zdraví lidí i zvířat 
a životního prostředí. 
4. Účelem tohoto nařízení je rovněž sladit 
pravidla pro uvedení přípravků na ochranu 
rostlin na trh, aby byly dostupné pro 
zemědělce v různých členských státech. 

Pozměňovací návrh 3
Čl. 3 bod 18

(18) „správnou rostlinolékařskou praxí“ (18) „správnou rostlinolékařskou praxí“
rozumí praxe, při níž se ošetření dané 
plodiny pomocí přípravků na ochranu rostlin
v souladu s podmínkami jejich povoleného 

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

použití volí, dávkuje a časuje tak, aby
byla zaručena co největší účinnost při 
minimálním nezbytném množství a aby byly
zohledněny místní podmínky, potřeba 
zabránit vytvoření odolnosti a možnosti 
kulturní a biologické kontroly.

Odůvodnění

Pro zajištění optimální ochrany rostlin při současné minimalizaci rizik pro zdraví lidí a zvířat 
a životní prostředí je zásadní vyhýbat se vytváření odolnosti. Pokud dojde k vytvoření 
odolnosti, může to vest k nutnosti použít přípravky k ochraně rostlin s větším dopadem 
na zdraví lidí a zvířat a životní prostředí. Prevence vytváření odolnosti proto musí být 
zahrnuta v definici postupů správné ochrany rostlin.

Pozměňovací návrh 4
Čl. 3 bod 19

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

vypouští se

Odůvodnění

Tato nově zavedená definice je nadbytečná a v praxi by vedla ke sporům a problémům, jak ji 
vykládat, neboť požadavek používání přípravků na ochranu rostlin způsobem, kterým „je 
životní prostředí kontaminováno v co nejmenším možném rozsahu“, patří již k základním 
požadavkům zásad správné rostlinolékařské praxe. Navíc je nová definice příliš vágní.

Pozměňovací návrh 5
Čl. 3 bod 22 (nový)

 (22) „správnou pokusnou praxí“
rozumí praxi ve smyslu směrnice 
2004/10/ES o harmonizaci právních 
a správních předpisů týkajících 
se používání zásad správné laboratorní 
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praxe a ověřování jejich používání při 
zkouškách chemických látek1

Odůvodnění

Definice pojmu použitého v kapitole V.

Pozměňovací návrh 6
Čl. 3 bod 23 (nový)

(23) „zkouškami a studiemi“
rozumí zkoumání a pokusy, jejichž účelem 
je určit vlastnosti a chování účinné látky 
nebo přípravků na ochranu rostlin, určit 
expozice účinným látkám a/nebo jejich 
relevantním metabolitům, určit bezpečné 
limity expozice a stanovit podmínky 
bezpečného používání přípravků 
na ochranu rostlin.

Odůvodnění

Terminologie protokolů o zkouškách a studiích je používána v tomto nařízení opakovaně. Je 
potřeba vložit definici, která bude zahrnovat nejen protokoly o studiích, ale také ostatní 
informace relevantní pro posouzení rizik.

Pozměňovací návrh 7
Čl. 3 bod 24 (nový)

 (24) „správnou zemědělskou praxí“
rozumí správnou zemědělskou praxi 
v používání přípravků na ochranu rostlin 
(GAP) zahrnující vnitrostátně povolené 
bezpečné používání přípravků na ochranu 
rostlin za platných podmínek nezbytných 
k účinné ochraně proti škůdcům. Ta 
zahrnuje řadu úrovní používání přípravků 
na ochranu rostlin až po nejvyšší povolené 
používání, a to způsobem, který ponechává 
rezidua v co nejmenším možném rozsahu.

  
1 Úř.věst. L 50, 20.2.2004, s. 44.



AD\662526CS.doc 7/37 PE 382.584v02-00

CS

Povolené bezpečné používání je stanoveno 
na vnitrostátní úrovni a zahrnuje 
vnitrostátně registrované nebo doporučené 
používání, které zohledňuje veřejné zdraví, 
zdraví při práci a bezpečnost životního 
prostředí.

Současné podmínky zahrnují všechny fáze 
výroby, skladování, přepravy a distribuce 
potravinového zboží a potravy pro zvířata.

Odůvodnění

Do nařízení by měla být začleněna definice „správné zemědělské praxe“, jak ji vymezila 
Organizace pro výživu a zemědělství.

Pozměňovací návrh 8
Čl. 3 bod 25 (nový)

 (25) „Méně významnými použitími”
rozumí pro účely tohoto nařízení použití 
přípravku na ochranu rostlin v určitém 
členském státě na plodinu, která se v tomto 
členském státě nepěstuje ve velkém 
rozsahu, nebo která se pěstuje ve velkém 
rozsahu za účelem uspokojení omezené 
nebo ojedinělé a výjimečné potřeby nebo 
na semeno.

Odůvodnění

Definice pojmu „méně významného použití“ (Minor uses) použitého v článku 49.

Pozměňovací návrh 9
Čl. 4 odst. 1

1. Účinná látka se schválí v souladu 
s přílohou II, pokud lze na základě 
současných vědeckotechnických poznatků 
očekávat, že s ohledem na kritéria pro 
schválení stanovená v bodech 2 a 3 uvedené 
přílohy splní přípravky na ochranu rostlin 
obsahující danou účinnou látku podmínky 
stanovené v odstavcích 2 a 3.

1. Účinná látka se schválí v souladu 
s přílohou II, pokud lze na základě 
současných vědeckotechnických poznatků 
očekávat, že s ohledem na kritéria pro 
schválení stanovená v bodech 2 a 3 uvedené 
přílohy splní přípravky na ochranu rostlin 
obsahující danou účinnou látku podmínky 
stanovené v odstavcích 2 a 3.
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Odůvodnění

Jazykové vyjasnění, které se týká pouze německého znění.

Pozměňovací návrh 10
Čl. 4 odst. 2 písm. a)

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

a) nemají škodlivý účinek na zdraví lidí, a to 
obzvláště na zranitelné skupiny, jako jsou 
těhotné ženy, nenarozené děti, mladší i 
starší děti, nebo na zdraví zvířat, přičemž 
se vezmou v úvahu známé kumulativní 
a synergické účinky, nebo na podzemní
vody;

Pozměňovací návrh 11
Článek 10

Článek 10
Přístup k souhrnné dokumentaci

vypouští se 

Úřad neprodleně zpřístupní veřejnosti 
souhrnnou dokumentaci uvedenou v čl. 8 
odst. 1, přičemž vyjme veškeré informace, 
jež jsou důvěrné podle článku 60.

Odůvodnění

Předběžný charakter takových informací v této rané fázi způsobuje, že nejsou vhodné pro 
zveřejnění. Vhodnější je zpřístupnění revizní zprávy úřadů, neboť již byla úředně potvrzena.

Pozměňovací návrh 12
Čl. 11 odst. 1

1. Do dvanácti měsíců od data oznámení 
podle čl. 9 odst. 3 prvního pododstavce 
zpravodajský členský stát vypracuje a 
předloží úřadu zprávu (dále jen „návrh 
zprávy o posouzení“), v níž posoudí, zda lze 
očekávat, že účinná látka splní požadavky 
podle článku 4. 

1. Zpravodajský členský stát může 
přistoupit k posouzení protokolů 
o zkouškách a studiích, jakmile jsou 
žadatelem předloženy, a to i před datem 
oznámení stanoveným v čl. 9 odst. 3 prvním 
pododstavci. Do osmi měsíců od data 
oznámení podle čl. 9 odst. 3 prvního 
pododstavce zpravodajský členský stát 
vypracuje a předloží úřadu zprávu (dále jen 
„návrh zprávy o posouzení“), v níž posoudí, 
zda lze očekávat, že účinná látka splní 
požadavky podle článku 4.

Pokud členský stát potřebuje dodatečné Pokud členský stát potřebuje dodatečné 
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informace, stanoví lhůtu, ve které je má 
žadatel předložit. V takovém případě 
členský stát prodlouží dvanáctiměsíční lhůtu 
o dodatečné období. Informuje o tom 
Komisi a úřad. Členský stát může úřad 
konzultovat.

informace, stanoví přiměřenou lhůtu, ve 
které je má žadatel předložit. V takovém
případě členský stát prodlouží osmiměsíční 
lhůtu o dodatečné období. Informuje o tom 
Komisi a úřad. Žadatel při poskytování 
dodatečných informací současně předloží 
veškeré požadavky na ochranu údajů podle 
článku 56. Členský stát může úřad 
konzultovat.

Odůvodnění

Započetí posouzení dostupných informací před kompletací dokumentace urychlí přístup 
nových, inovativních produktů na trh. Proto by zpravodajský členský stát měl vydat revizní 
zprávu do osmi měsíců od okamžiku, kdy je posouzení stávajících účinných látek na základě 
směrnice 91/414/EHS dokončeno.

Je třeba, aby existoval mechanismus požadavku ochrany údajů pro dodatečné informace.

Definice zón a vzájemné uznávání v rámci zón je v oblasti povolování přípravků k ochraně 
rostlin nové a mělo by být po pěti letech přezkoumáno za účelem buď vytvořit jediné povolení 
pro celou EU, nebo změnit počet a definici jednotlivých zón.

Pozměňovací návrh 13
Čl. 11 odst. 1a (nový)

 1a. Zpravodajský členský stát rovněž 
poskytne Komisi a úřadu zprávu stanovící 
všechna použití, která byla posouzena 
a jsou způsobilá pro povolení v souladu 
s požadavky článku 29. 

Odůvodnění

Látka by měla být schválena, jakmile byla identifikována první bezpečná použití. To umožní, 
aby byly nové, inovativní přípravky dříve dostupné pro zemědělce.

Pozměňovací návrh 14
Čl. 12 odst. 1 až 3

1. Úřad předá návrh zprávy o posouzení, 
který obdržel od zpravodajského členského 
státu, žadateli, ostatním členským státům a 
Komisi. 

1. Úřad předá návrh zprávy o posouzení, 
který obdržel od zpravodajského členského 
státu, žadateli, ostatním členským státům a 
Komisi. 

Zpřístupní jej veřejnosti poté, co dal žadateli 
dva týdny na to, aby v souladu s článkem 60 

Zpřístupní jej veřejnosti poté, co dal žadateli 
dva týdny na to, aby v souladu s článkem 60 
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požádal o zachování důvěrnosti určitých 
částí návrhu zprávy o posouzení. 

požádal o zachování důvěrnosti určitých 
částí návrhu zprávy o posouzení. 

Na předložení písemných připomínek úřad 
ponechá lhůtu devadesáti dnů. 

Na předložení písemných připomínek úřad 
ponechá lhůtu šedesáti dnů. 

Je-li to vhodné, zorganizuje úřad konzultace 
s odborníky, a to včetně odborníků ze 
zpravodajského členského státu. 

Je-li to vhodné, zorganizuje úřad konzultace 
s odborníky, a to včetně odborníků ze 
zpravodajského členského státu. 

2. Úřad přijme závěry o tom, zda lze 
očekávat, že účinná látka splní požadavky 
podle článku 4, do devadesáti dnů po 
uplynutí lhůty stanovené v odstavci 1 tohoto 
článku a sdělí je žadateli, členským státům a 
Komisi. 

Je-li to vhodné, zmíní úřad ve svých 
závěrech také možnosti uplatnění opatření 
ke zmírnění rizika uvedené v návrhu zprávy 
o posouzení. 

2. Úřad přijme závěry o tom, zda lze 
očekávat, že účinná látka splní požadavky 
podle článku 4, do šedesáti dnů po uplynutí 
lhůty stanovené v odstavci 1 tohoto článku a 
sdělí je žadateli, členským státům a Komisi. 

Je-li to vhodné, zmíní úřad ve svých 
závěrech také možnosti uplatnění opatření 
ke zmírnění rizika uvedené v návrhu zprávy 
o posouzení.

3. Pokud úřad potřebuje dodatečné 
informace, stanoví lhůtu, ve které je má 
žadatel předložit. V takovém případě úřad 
prodlouží devadesátidenní lhůtu stanovenou 
v odstavci 2 o dodatečné období. Informuje 
o tom Komisi a členské státy.

3. Pokud úřad potřebuje dodatečné 
informace, stanoví lhůtu, ve které je má 
žadatel předložit. V takovém případě úřad 
prodlouží šedesátidenní lhůtu stanovenou v 
odstavci 2 o dodatečné období. Informuje o 
tom Komisi a členské státy.

Úřad může Komisi požádat o konzultaci 
referenční laboratoř Společenství, která byla
určena podle nařízení (ES) č. 882/2004, aby 
ověřil, zda je analytická metoda
stanovení reziduí, kterou žadatel navrhuje, 
uspokojivá a zda splňuje požadavky podle
čl. 29 odst. 1 písm. f) tohoto nařízení. Na 
žádost referenční laboratoře Společenství
poskytne žadatel vzorky a analytické normy.

Úřad může Komisi požádat o konzultaci 
referenční laboratoř Společenství, která byla
určena podle nařízení (ES) č. 882/2004, aby 
ověřil, zda je analytická metoda
stanovení reziduí, kterou žadatel navrhuje, 
uspokojivá a zda splňuje požadavky podle
čl. 29 odst. 1 písm. f) tohoto nařízení. Na 
žádost referenční laboratoře Společenství
poskytne žadatel vzorky a analytické normy.

Odůvodnění

Za účelem zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a životního prostředí je vhodné co 
nejvíce zkrátit délku schvalovacího řízení pro nové aktivní látky, safenery, synergenty 
a formulační přísady (aniž to ovlivní hodnotící kriteria). To umožní rychlejší zahájení 
používání nových přípravků na ochranu rostlin s menším dopadem na zdraví lidí či zvířat 
nebo na životní prostředí. 

Pozměňovací návrh 15
Čl. 13 odst. 1
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1. Do šesti měsíců poté, co od úřadu 
obdržela závěry podle čl. 12 odst. 2, Komise
předloží zprávu (dále jen „zpráva o 
přezkoumání“) výboru uvedenému v čl. 76
odst. 1, v níž zohlední návrh zprávy o 
posouzení předložený zpravodajským
členským státem podle článku 11 a závěry 
úřadu podle článku 12.

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

Žadateli se umožní, aby ke zprávě o 
přezkoumání předložil připomínky.

Žadatel dostane příležitost, aby ke zprávě o 
přezkoumání předložil připomínky.

Odůvodnění

Zkrácení prodlevy v realizaci této fáze hodnocení poskytne zemědělcům časný přístup 
k novým a inovativním přípravkům.

Za účelem zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a životního prostředí je vhodné co 
nejvíce zkrátit délku schvalovacího řízení pro nové aktivní látky, safenery, synergenty 
a formulační přísady (aniž to ovlivní hodnotící kriteria). To umožní rychlejší zahájení 
používání nových přípravků na ochranu rostlin s menším dopadem na zdraví lidí či zvířat 
nebo na životní prostředí.

Pozměňovací návrh 16
Článek 13a (nový)

Článek 13a
 Do tří měsíců od obdržení zprávy uvedené 

v čl. 11 odst. 1 předloží Komise návrh 
na omezené povolení účinné látky, 
ve kterém uvede:
- použití, která mají být povolena
- dobu trvání povolení nepřesahující pět 

let.

Odůvodnění

Urychlení povolení pro použití nových látek by mělo umožnit zemědělcům brzký přístup 
k novým a inovativním přípravkům.

Pozměňovací návrh 17
Čl. 22 odst. 2

2. Použijí se čl. 4 odst. 4 a články 6 až 21. 2. Bez ohledu na článek 5 budou schváleny 
na období nepřesahující 15 let aktivní látky 
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založené na látkách biologické kontroly, 
které splňují kriteria článku 4, v případech, 
kdy se očekává, že přípravky na ochranu 
rostlin obsahující takové látky biologické 
kontroly budou představovat pouze nízké 
riziko pro zdraví lidí a rostlin a pro životní 
prostředí podle definice v čl. 46 odst. 1. 
3. Použijí se čl. 4 odst. 4 a články 6 až 21.

Odůvodnění

Používání látek na ochranu rostlin založených na látkách biologické kontroly nabízí výborné 
perspektivy pro ochranu zdraví lidí a zvířat a životního prostředí a mělo by být plně 
podporováno. S ohledem na své nízké riziko mají tyto látky biologické kontroly velké 
potenciální výhody. Jelikož má ochrana rostlin na základě látek biologické kontroly často 
poměrně malou oblast použití, je nezbytné patnáctileté schvalovací období, které umožní 
podporu dostatečného výzkumu a vývoje těchto přípravků.

Pozměňovací návrh 18
Čl. 24 odst. 1

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

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

Odůvodnění

Pokud látky, které lze použít jako náhradu, splňují všechny požadavky na bezpečnost 
stanovené v článku 4, není důvod omezovat období jejich schválení na sedm místo na deset 
let. Stejně jako u ostatních látek může být schválení přezkoumáno kdykoli podle čl. 21 odst.1. 
Z toho důvodu není třeba takové látky přezkoumávat každých sedm let.

Pozměňovací návrh 19
Čl. 27 odst. 2a (nový)

 2a. Pokud se v přípravku na ochranu 
rostlin používá formulační přísada 
povolená podle směrnice 91/414/EHS či 
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tohoto nařízení, bude posuzován jako 
registrovaný v souladu s čl. 15 odst. 1 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 
o registraci, hodnocení, povolování 
a omezování chemických látek (REACH)1

pro konkrétní použití v přípravcích 
na ochranu rostlin.
1 Úř. věst. L 396, 30. 12. 2006, str. 1.

Odůvodnění

Zamezení dvojí regulaci formulačních přísad používaných v přípravcích na ochranu rostlin 
podle tohoto nařízení a podle REACH.

Pozměňovací návrh 20
Článek 28 a (nový)

 Článek 28a
Paralelní dovozy

(1) Odchylně od čl. 28 odst. 1 může být 
přípravek na ochranu rostlin v členském 
státě uveden na trh a používán, aniž by tam 
byl povolen, pokud subjekt, který chce 
přípravek na ochranu rostlin uvést na trh, 
disponuje osvědčením o způsobilosti 
uvedení přípravku na ochranu rostlin 
na trh uděleným členským státem.
(2) Členské státy udělí na žádost osvědčení
o způsobilosti uvedení přípravku 
na ochranu rostlin na trh ve smyslu 
odstavce 1, pokud přípravek na ochranu 
rostlin, který má být dovezen z jiného 
členského státu, již disponuje povolením 
v jiném členském státě, a pokud je ve státě 
dovozu povolen látkově shodný referenční 
přípravek (paralelní dovoz).
(3) Látková shoda ve smyslu tohoto článku 
je dána, pokud dovážený a referenční 
přípravek obsahují stejné účinné látky 
ve srovnatelném množství s odpovídajícím 
stupněm čistoty účinné látky a s určitými 
nečistotami stejné povahy a odpovídajícího 
maximálního obsahu a pokud se shodují ve 
způsobu formulace. Ohledně ostatních 
aspektů složení jsou rozdíly přípustné, 
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pokud tyto kvalitativní nebo množstevní 
rozdíly ve formulačních přísadách nemají 
žádné dopady s ohledem na biologickou 
účinnost, dopady na ošetřované rostliny 
nebo na člověka, zvířata nebo ekosystém. 
Podle postupu stanoveného v čl. 76 odst. 2 
mohou být kritéria a postup zkoušky 
látkové shody upraveny blíže.
(4) K žádosti o vydání osvědčení 
o způsobilosti k uvedení přípravku 
na ochranu rostlin na trh je třeba přiložit 
následující informace:
– členský stát původu dováženého 
přípravku na ochranu rostlin
– jméno a adresa dovozce
– označení, pod kterým má být dovážený 
přípravek na ochranu rostlin ve státě 
dovozu prodáván
– označení a povolení dováženého 
přípravku na ochranu rostlin v členském 
státě původu
– jméno a adresa držitele povolení 
v členském státě původu
– původní návod k použití, se kterým je 
dovážený přípravek na ochranu rostlin 
prodáván ve státě původu
– předpokládané označení a návod 
k použití, se kterým má být dovážený 
přípravek na ochranu rostlin prodáván
– označení a povolení referenčního 
přípravku
– jméno držitele povolení referenčního 
přípravku
(5) Přípravek na ochranu rostlin, pro který 
bylo vydáno osvědčení o způsobilosti 
uvedení na trh, musí být používán stejným 
způsobem jako referenční přípravek.
(6) Osvědčení o způsobilosti k uvedení 
na trh platí po dobu povolení referenčního 
přípravku. Požádá-li držitel povolení 
referenčního přípravku o odejmutí povolení 
podle čl. 44 odst. 1 a jsou-li dále splněny 
požadavky článku 29, skončí platnost 
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osvědčení o způsobilosti k uvedení na trh 
jeden rok po odejmutí povolení, nejpozději 
však k okamžiku, ke kterému by povolení 
skončilo uplynutím doby.
(7) Ustanovení článků 43, 45 a čl. 53 odst. 4 
a kapitoly VII se na paralelní dovozy 
použijí přiměřeně.

Odůvodnění

Návrh Komise neobsahuje žádnou úpravu k paralelnímu dovozu přípravků na ochranu 
rostlin. Právní úprava na úrovni EU je však nezbytně nutná, aby byla ukončena stávající 
právní nejistota. Protichůdná rozhodnutí soudů a rozdílné zacházení s paralelními dovozy ze 
strany členských států vytvářejí potřebu doplnit návrh úpravou o paralelním dovozu.

Pozměňovací návrh 21
Čl. 29 odst. 6

6. Jednotné zásady pro hodnocení a 
povolování přípravků na ochranu rostlin se 
definují v nařízení přijatém postupem podle 
čl. 76 odst. 2 a budou zahrnovat požadavky 
podle přílohy VI směrnice 91/414/EHS a 
jakékoli jejich nutné změny.

6. Jednotné zásady pro hodnocení a 
povolování přípravků na ochranu rostlin se 
definují v nařízení Evropského Parlamentu 
a Rady a budou zahrnovat požadavky podle 
přílohy VI směrnice 91/414/EHS a jakékoli 
jejich nutné změny.

Odůvodnění

Jednotné zásady nelze stanovit postupem projednávání ve výborech. V roce 1996 musel 
Evropský parlament předstoupit před soud, protože první jednotné zásady, stanovené Komisí, 
nebyly v souladu se směrnicí č. 91/414. Soudní dvůr (případ C-303/94) potvrdil názor 
Parlamentu a byla provedena změna zásad, obzvláště v kritériích pro pitnou vodu. Nařízení 
stanovující nové jednotné zásady musí přijmout Evropský parlament a Rada prostřednictvím 
příslušného legislativního postupu, nikoli postupem projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh 13
Čl. 30 odst. 3 písm. b)

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

vypouští se

Odůvodnění

Odstavec vychází z toho, že testy pro účely povolení jsou jako takové nedostatečné k tomu, 
aby zajistily bezpečné zacházení s přípravky na ochranu rostlin a že z tohoto důvodu musí 
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sousedé přijímat dodatečná bezpečnostní opatření. To je ve zřetelném rozporu s přísnými 
evropskými povolovacími standardy a podkopává veřejnou důvěru v evropské povolovací 
řízení.

Aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí, je vhodné co 
nejvíce zkrátit schvalování nových účinných látek, safenerů, synergentů a formulačních přísad 
(aniž by tím byla dotčena hodnotící kritéria), což umožní, aby se nové přípravky na ochranu 
rostlin s menším dopadem na zdraví osob a zvířat a na životní prostředí rychleji dostaly do 
užívání.

Pozměňovací návrh 23
Čl. 35 odst. 1 pododstavec 1

1. Členský stát, který žádost vyšetřuje, 
provede nezávislé, objektivní a 
transparentní posouzení s ohledem na 
současné vědeckotechnické poznatky. 
Uplatní přitom jednotné zásady pro 
hodnocení a povolování přípravků na 
ochranu rostlin uvedené v čl. 29 odst. 6, aby 
určil, zda přípravek na ochranu rostlin při 
použití v souladu s článkem 52 a za všech 
realistických běžných podmínek použití 
splňuje požadavky stanovené v článku 29, a 
stanovil následky jeho použití za 
povolených podmínek.

1. Členský stát, který žádost vyšetřuje, 
provede nezávislé, objektivní a 
transparentní posouzení s ohledem na 
vědeckotechnické poznatky a pokyny 
existující v době žádosti. Uplatní přitom 
jednotné zásady pro hodnocení a povolování 
přípravků na ochranu rostlin uvedené v čl. 
29 odst. 6, aby určil, zda přípravek na 
ochranu rostlin při použití v souladu s 
článkem 52 a za všech realistických 
běžných podmínek použití splňuje 
požadavky stanovené v článku 29, a stanovil 
následky jeho použití za povolených 
podmínek.

Odůvodnění

Uvedení nových přípravků na ochranu rostlin na trh je velmi významnou investicí. Takováto 
investice vyžaduje předvídatelný systém úpravy. Změna požadavků na údaje po podání žádosti 
je nepřiměřená a odrazuje investice a inovace.

Pozměňovací návrh 24
Čl. 35 odst. 2

2. Příslušný členský stát následně udělí či 
zamítne povolení na základě závěrů 
posouzení členského státu vyšetřujícího 
žádost, jak stanoví články 30 a 31. Členský 
stát povolí příslušný přípravek na ochranu 
rostlin za stejných podmínek, včetně 
klasifikace pro účely směrnice 1999/45/ES,
jako členský stát provádějící šetření žádosti.

2. Příslušný členský stát následně udělí či 
zamítne povolení na základě závěrů 
posouzení členského státu vyšetřujícího 
žádost, jak stanoví články 30 a 31. Členský 
stát podle možnosti povolí příslušný 
přípravek na ochranu rostlin za stejných 
podmínek, jako členský stát provádějící 
šetření žádosti, pokud není třeba vzít 
v úvahu odlišné podmínky použití, včetně 
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nesrovnatelných zemědělských, 
rostlinolékařských nebo environmentálních 
podmínek.

Odůvodnění

Zemědělské a klimatické podmínky, stejně jako působení škůdců, se v každé zemi liší. Proto by 
mělo být členským státům povoleno vzít v úvahu při schvalování přípravků na jejich území 
místní podmínky. 

V několika členských státech je klasifikace a označování odpovědností držitele povolení. Toto 
by mělo za účelem dosažení harmonizovaného označování platit i na úrovni Společenství . 
Za klasifikaci by měl být odpovědný ohlašovatel, a nikoli zpravodajský členský stát zóny. 
Uložení odpovědnosti zpravodajskému členskému státu zóny povede k závažným prodlevám 
řízení a může vést k rozdílné klasifikaci v každé zóně a/nebo v každém členském státě.

Pozměňovací návrh 25
Čl. 35 odst. 3

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

vypouští se

Odůvodnění

Toto ustanovení je zbytečné, pokud je členským státům povoleno vzít při povolování přípravků 
v úvahu místní podmínky.

Pozměňovací návrh 26
Článek 39

1. Držitel povolení může požádat o povolení 
téhož přípravku na ochranu rostlin a téhož 
použití v jiném členském státě postupem 
vzájemného uznávání podle tohoto 
pododdílu, a to v těchto případech:

Držitel povolení či subjekt tímto držitelem 
určený jako jeho zástupce může požádat o 
povolení téhož přípravku na ochranu rostlin 
a téhož použití v jiném členském státě 
postupem vzájemného uznávání podle 
tohoto pododdílu, a to v těchto případech: 

a) povolení bylo uděleno členským státem 
(referenční členský stát), který patří do
téže zóny; nebo

a) povolení bylo uděleno členským státem 
(referenční členský stát), který patří do
téže zóny; nebo

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

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

a na základě dobrovolnosti mezi členskými 
státy v odlišných zónách, které mají 
podobné podmínky, pokud jde o 
zemědělství, zdraví rostlin a životní 
prostředí, zejména klimatické podmínky 
relevantní pro použití přípravku.

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

Odůvodnění

Místní držitel povolení se může v každé zemi lišit.

Současný návrh je příliš omezující. Pokud to dovolí podmínky, mělo by mezi zónami být 
povoleno vzájemné uznávání.

Odstavec 2: Pro toto omezení neexistuje žádný platný důvod. Přípravky jsou důkladně 
posuzovány a povolovány za přísných podmínek v členském státě, který posuzuje žádost. 
Ostatní členské státy by měly být schopny uznat toto rozhodnutí, pokud si to přejí. Velmi 
vysoký podíl látek se zařadí mezi látky, které lze použít jako náhradu. To by vytvořilo dva 
paralelní schvalovací systémy a zbytečné administrativní zatížení pro členské státy.

Pozměňovací návrh 27
Čl. 39 odst. 2

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

vypouští se

Odůvodnění

Pokud již nebude postup vzájemného uznávání použitelný pro produkty obsahující látky, jež 
lze použít jako náhradu, ohrozí to dosažení jednoho z cílů harmonizace.

Pozměňovací návrh 28
Čl. 40 odst. 1 

1. Členský stát, jemuž je předložena žádost 
podle článku 39, povolí příslušný přípravek 
na ochranu rostlin za stejných podmínek, 
včetně klasifikace pro účely směrnice 
1999/45/ES, jako referenční členský stát.

1. Členský stát, jemuž je předložena žádost 
podle článku 39, povolí příslušný přípravek 
na ochranu rostlin za stejných podmínek, 
včetně klasifikace pro účely směrnice 
1999/45/ES, jako referenční členský stát, 
pokud není třeba vzít v úvahu odlišné 
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podmínky použití s ohledem na 
nesrovnatelné podmínky zemědělství, zdraví 
rostlin a životního prostředí.
Pokud si členský stát, jemuž byla 
předložena žádost podle článku 39, přeje 
povolit přípravek na ochranu rostlin 
za podmínek odlišných od referenčního 
členského státu, musí neprodleně uvědomit 
Komisi o těchto odlišných podmínkách 
a poskytnout podrobné informace 
o důvodech odchylnosti. 
Komise zváží povolení příslušného 
členského státu. Pokud usoudí, že 
pro odchylnost neexistují důvody, vyzve 
příslušný členský stát k povolení přípravku 
na ochranu rostlin za stejných podmínek 
jako v referenčním členském státě.

Odůvodnění

Zemědělské a klimatické podmínky i tlak škůdců se v rámci zemí liší. Proto by měly členské 
státy mít možnost přihlédnout k místním podmínkám při povolování přípravků pro vlastní 
území.

Měly by existovat pojistky proti zneužití vzájemného uznávání členskými státy.

Pozměňovací návrh 29
Čl. 42 odst. 3 písm. a) a b)

a) veškeré nové informace požadované v 
důsledku změn požadavků na údaje či
kritérií;

a) veškeré nové informace uvedené 
v nařízení o obnovení, jak je uvedeno 
v článku 20, nebo požadované v důsledku 
změn požadavků na údaje či
kritérií;

b) zdůvodnění, že nově předložené údaje 
jsou výsledkem požadavků na údaje či
kritérií, které nebyly v platnosti v okamžiku 
udělení povolení přípravku na
ochranu rostlin;

b) zdůvodnění, že nově předložené údaje 
jsou výsledkem požadavků na údaje či
kritérií, které nebyly v platnosti v okamžiku 
udělení povolení přípravku na
ochranu rostlin či jsou nezbytné pro 
doplnění podmínek schválení;

Odůvodnění

Ujasnění ve vztahu k údajům, které mají být po obnovení povolení aktivní látky chráněny.
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Pozměňovací návrh 30
Článek 43

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

2. Je-li to vhodné, členský stát odejme či 
změní povolení, pokud:

Členský stát může držitele povolení požádat 
o předložení dalších informací.

a) přestaly být plněny požadavky uvedené 
v článku 29;

b) byly předloženy nepravdivé nebo 
zavádějící údaje týkající se skutečností, 
na základě nichž bylo povolení uděleno;

c) držitelem povolení nebyla splněna 
jakákoli podmínka uvedená v povolení.

3. Je-li to vhodné, členský stát odejme či 
změní povolení, pokud:

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

a) přestaly být plněny požadavky uvedené 
v článku 29;

Členský stát může držitele povolení požádat 
o předložení dalších informací.

b) byly předloženy nepravdivé nebo 
zavádějící údaje týkající se skutečností, na
jejichž základě bylo povolení uděleno;

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

4. Pokud členský stát hodlá i po uplatnění 
odstavce 3 odejmout či změnit povolení 
v souladu s odstavcem 2, neprodleně o tom 
informuje držitele povolení, ostatní členské 
státy, úřad a Komisi.

Odůvodnění

Jednotlivé zneužití by mělo být předmětem opravných opatření, ale nemělo by systematicky 
vést k odejmutí povolení, jak vyplývá z odst. 2 písm. c).

Důvody jednoho členského státu způsobující odejmutí povolení se nutně nepoužijí ve všech 
ostatních členských státech zóny. Proto by ostatní členské státy měly být oprávněny ponechat 
povolení, pokud jsou požadavky článku 4 splněny.
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Pozměňovací návrh 31
Čl. 48 odst. 1

1. Členské státy nepovolí přípravek na 
ochranu rostlin, jenž obsahuje látku, kterou 
lze použít jako náhradu, pokud ze 
srovnávacího posouzení rizik a výhod podle 
přílohy IV vyplývá, že:

1. Členské státy nepovolí přípravek na 
ochranu rostlin, jenž obsahuje látku, kterou 
lze použít jako náhradu, pokud ze 
srovnávacího posouzení rizik a výhod podle 
přílohy IV vyplývá, že:

a) pro použití upřesněné v žádosti již 
existuje povolený přípravek na ochranu 
rostlin či nechemická metoda kontroly nebo 
prevence, která je pro zdraví lidí a zvířat a 
pro životní prostředí výrazně bezpečnější;

a) pro použití upřesněné v žádosti je již 
povolen povolený přípravek na ochranu 
rostlin či nechemická metoda kontroly nebo 
prevence, který je obdobně účinný a pro 
zdraví lidí a zvířat a pro životní prostředí 
výrazně bezpečnější;

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

b) náhrada přípravky na ochranu rostlin či 
nechemickými metodami kontroly nebo 
prevence uvedenými v písmeni a) nejsou 
z hospodářského či praktického hlediska 
příliš nevýhodné;

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

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

Odůvodnění

V průběhu srovnávacího posuzovacího postupu je třeba se ujistit, že případná alternativa 
vykazuje obdobnou účinnost při potírání škůdců. Jinak by zemědělci byli ponecháni 
bez přiměřených prostředků na ochranu své sklizně.
Nevyžaduje vysvětlení.

Pozměňovací návrh 32
Čl. 49 odst. 4 pododstavec 1a (nový)

Rozšíření na základě tohoto článku je třeba 
zvlášť vyznačit a na omezení ručení je třeba 
zvlášť poukázat.

Odůvodnění

Nezávisle na tom, jak je udělováno rozšíření povolení pro méně významná použití v jednom 
členském státě, musí být zřetelně vidět, že se jedná o rozšíření podle článku 49, aby byl zřejmý 
rozdílný právní status ve srovnání s povolením podle článku 4.

Pozměňovací návrh 33
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Čl. 49 odst. 5 pododstavec 2a a 2b (nový)

Tyto informace musí výslovně uvádět, že 
zkouška účinnosti přípravku v požadované 
oblasti použití a případné škody 
na kulturních plodinách v zásadě nejsou 
předmětem povolovacího řízení. 
Tyto informace musí mimoto držitele 
povolení výslovně zprošťovat jakéhokoli 
ručení za možné škody způsobené 
nedostatečnou účinností nebo za škody 
na kulturních plodinách.

Odůvodnění

Otázka ručení je základní otázkou pro fungování postupu pro odhalení mezer. Výrobcům by 
mělo být uděleno osvobození od ručení výhradně za ty oblasti, které jsou při odhalování 
mezer přezkoumávány do menší hloubky ve srovnání s obvyklým povolovacím řízením (viz čl. 
4 odst. 3a a 3c, které při rozšíření podle článku 49 nemusí být hodnoceny).

Pozměňovací návrh 34
Čl. 49 odst. 6

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

6. Členské státy povedou aktuální seznam 
povolení k méně významným použitím 
a poskytnou jej v elektronické formě veřejnosti. 

Odůvodnění

Pro zamezení duplicitě a zrychlení povolování méně významných použití by měly členské státy 
vytvořit aktuální seznam méně významných použití povolených v příslušné zemi. Pokud bude 
tento seznam veřejně dostupný v elektronické podobě, mohou zainteresované strany rychle 
získat informace o povolených méně významných použitích v různých členských státech. To 
usnadní plnění speciálních potřeb povolení pro méně významná použití.

Pozměňovací návrh 35
Článek 49a (nový)

Článek 49a
Dočasné vnitrostátní povolení

 Odchylně od článku 28 může členský stát 
povolit uvedení přípravku na ochranu 
rostlin na trh až na tři roky s cílem 
usnadnit přístup uživatelů k novým 
přípravkům na ochranu rostlin, pokud 
z procesně technických důvodů dva a půl 
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roku po doručení žádosti podle čl. 7 odst. 1 
ještě nebylo vydáno rozhodnutí o účinné 
látce a nejsou dány důvody, které by 
svědčily proti účinné látce nebo přípravku 
na ochranu rostlin.

Odůvodnění

Podle dosavadních zkušeností se směrnicí 91/414/EHS je předpoklad Komise o možnosti 
zápisu účinných látek do seznamu účinných látek do 25 měsíců nereálný. Do této doby je 
potřeba pro zápis nové účinné látky do přílohy I směrnice 91/414/EHS v průměru 55 měsíců. 
Existující možná vnitrostátní dočasná povolení se v uplynulých letech osvědčila a dovolují 
uživatelům včasný přístup k inovativním a ekologičtějším přípravkům na ochranu rostlin. 
Proto je alespoň po překročení lhůt navrhovaných Komisí třeba umožnit dočasné povolení.

Pozměňovací návrh 36
Čl. 52 odst. 1a (nový) 

 Řádné používání má zahrnovat nejméně:
i) dodržování požadavků a podmínek 
stanovených v souladu s článkem 30 
a specifikovaných na označení podle 
ustanovení o označování v článcích 61 a 63 
a se směrnicí č. 1999/45/EHS;
ii) dodržování nařízení (ES) č. 396/2005; 
iii) plnění požadavků směrnic o ochraně 
pracovníků. 

Odůvodnění

Definice řádného používání by měla stanovovat minimální požadavky. Rovněž by měla 
zahrnovat potřebu respektovat konkrétní legislativu společenství.

Pozměňovací návrh 37
Čl. 56 odst. 1

1. Protokoly o zkouškách a studiích požívají 
ochrany údajů za podmínek stanových 
v tomto článku.

1. Protokoly o zkouškách a studiích požívají 
ochrany údajů za podmínek stanových 
v tomto článku.

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

Ochrana se vztahuje na protokoly o 
zkouškách a studiích, které žadatel 
předkládá členskému státu pro účely 
povolení podle tohoto nařízení (dále jen 
„první žadatel“), pokud jsou tyto protokoly 
o zkouškách a studiích:
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a) nezbytné pro povolení či změnu povolení 
s cílem umožnit použití na jiné plodině a

nezbytné pro povolení stanovených 
podmínek či změnu povolení s cílem 
umožnit použití na jiné plodině.

b) ověřeny jako splňující zásady správné 
laboratorní praxe a správné pokusné praxe 
v souladu s požadavky na údaje o přípravku 
na ochranu rostlin podle čl. 8 odst. 1 
písm. c).
Pokud je protokol chráněn, nesmí jej členský 
stát, který jej obdržel, použít ve prospěch 
jiných žadatelů o přípravky na ochranu 
rostlin, kromě případů podle odstavce 2, 
článku 59 nebo článku 77.

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

Období ochrany údajů je deset let počínaje 
datem prvního povolení v daném členském 
státě kromě případů podle odstavce 2, 
článku 59 nebo článku 77. V případě 
přípravků na ochranu rostlin, na které se 
vztahuje článek 46, se toto období prodlouží 
na 12 let.

Období ochrany údajů je deset let počínaje 
datem prvního povolení v daném členském 
státě kromě případů podle odstavce 2, 
článku 59 nebo článku 77. V případě 
přípravků na ochranu rostlin, na které se 
vztahuje článek 46, se toto období prodlouží 
na 12 let.

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

Studie je chráněna po období pěti let 
následujících po období uvedeném 
ve čtvrtém pododstavci, pokud byla 
nezbytná pouze pro obnovení či 
přezkoumání povolení.

Odůvodnění

Na rozdíl od jiných přípravků musí být přípravky na ochranu rostlin znovu posouzeny a znovu 
povoleny deset let po jejich prvním povolení. Pro opětovné povolení jsou požadovány nové 
studie. Poskytování těchto údajů představuje velkou investici pro držitele povolení. Pokud tato 
nová data nebudou chráněna, mnoho přípravků nebude podloženo a povolení vyprší. Také 
generické společnosti, které si nemohou tuto investici dovolit, nebudou schopny zůstat na trhu 
bez povolení. U nových studií je zapotřebí přiměřeného období ochrany údajů, aby se 
opětovné povolení vyplatilo.

Pozměňovací návrh 38
Čl. 56 odst. 3

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

3. Ochrana údajů podle odstavce 1 se udělí 
pouze tehdy, požádal-li první žadatel o 
ochranu údajů současně s předložením 
dokumentace nebo dodatečných informací
a poskytl příslušnému členskému státu o 
každém protokolu o zkoušce nebo studii tyto 
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informace:
a) odůvodnění, proč jsou předložené 
protokoly o zkouškách nebo studiích 
nezbytné k prvním povolení nebo změně 
povolení přípravku na ochranu rostlin;

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

b) potvrzení, že neuplynulo období ochrany 
údajů udělené protokolu o zkoušce či studii.

b) potvrzení, že neuplynulo období ochrany 
údajů udělené protokolu o zkoušce či studii.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh vycházející z pozměňovacího návrhu k čl. 56 odst. 1: přiměřené období 
ochrany údajů v délce pěti let u studií, které jsou nezbytné pro obnovení povolení po deseti 
letech.

Pozměňovací návrh 39
Čl. 56 odst. 3a (nový)

 3a. Členský stát povolující přípravky na 
ochranu rostlin podle čl. 35 odst. 2 nebo 
vzájemným uznáním podle článku 40 
ochrání v rámci každé zóny stanovené 
v příloze I údaje nezbytné pro povolení 
v posuzujícím členském státě v souladu 
s odstavci 1, 2 a 3. Ochrana začne datem 
povolení v každém členském státě.

Odůvodnění

Povolovací systém v rámci zón by měl poskytovat ochranu údajů ve všech členských státech.

Pozměňovací návrh 40
Čl. 56 odst. 3b (nový)

 3b. Období ochrany uvedené v odstavci 1 by 
mělo být prodlouženo v případech povolení 
pro méně významná použití: 

a) na jeden rok, pokud první žadatel zapíše 
tři méně významná použití v průběhu sedmi 
let po prvním povolení, nebo 

b) na tři roky, pokud první žadatel zapíše 
šest méně významných použití v průběhu 
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sedmi let po prvním povolení, nebo

c) na pět let, pokud první žadatel zapíše 
devět a více méně významných použití 
v průběhu sedmi let po prvním povolení.

Ochrana údajů podle odstavce 1 se použije 
také na třetí strany, které předloží protokol 
o zkouškách a studiích pro účely méně 
významných použití.

Odůvodnění

U méně významných použití, resp. použití menšího celohospodářského významu, pro která 
neexistují odpovídající kontrolní postupy nebo pro která povolené přípravky na ochranu 
rostlin  nepředstavují odpovídající řešení (odhalování mezer), musí být pro žadatele vytvořeny 
finanční pobídky, aby se žadatelé zapojili do odhalování mezer. Zvláště v ekologickém 
zemědělství a ovocnářství existují mezery, které je nutno zacelit, aby byla těmto uživatelům 
zajištěna obživa.

Pozměňovací návrh 41
Čl. 57 odst. 3

3. Seznam podle odstavců 1 a 2 
obsahuje informace o tom, zda byly 
uvedené protokoly o zkouškách a 
studiích osvědčeny jako splňující 
zásady správné laboratorní praxe nebo 
správné pokusné praxe.

vypouští se 

Odůvodnění

Neexistuje žádný platný důvod omezovat ochranu údajů na pouhé údaje v souladu se 
správnou laboratorní praxí (GLP) nebo správnou experimentální praxí (GEP). 

Například hodnocení rizik nejsou informace podle GLP ani GEP, avšak ve vysoké míře 
spoléhají na vysoce kvalifikované odborné vědomosti a je nutno je chránit.

Pozměňovací návrh 42
Čl. 58 odst. 3

3. Budoucí žadatel o povolení a držitel nebo 
držitelé povolení učiní veškeré rozumné 
kroky, aby dosáhli dohody o sdílení 

3. Budoucí žadatel o povolení a držitel nebo 
držitelé povolení učiní veškeré rozumné 
kroky, aby dosáhli dohody o sdílení 
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protokolů o zkouškách a studiích 
chráněných podle článku 56, o něž žadatel 
žádá pro účely povolení přípravku na 
ochranu rostlin.

protokolů o zkouškách a studiích 
chráněných podle článku 56, o něž žadatel 
žádá pro účely získání, obnovení nebo 
přezkumu povolení přípravku na ochranu 
rostlin.

Pokud budoucí žadatel a držitel nebo 
držitelé příslušného povolení přípravku 
na ochranu rostlin obsahujícího stejnou 
účinnou látku, safener či synergent 
nemohou dosáhnout dohody o sdílení 
protokolů o zkouškách a zpráv o studiích, 
budoucí žadatel o tom informuje příslušný 
orgán členského státu.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh vycházející z pozměňovacího návrhu k čl. 56 odst. 1: : přiměřené období 
ochrany údajů v délce pěti let u studií, které jsou nezbytné pro obnovení povolení po deseti 
letech.

Pozměňovací návrh 43
Čl. 60 odst. 1a (nový)

 1a. Poté, co byla žadateli dána příležitost 
formulovat své názory, přijme příslušný 
úřad rozhodnutí a uvědomí dotčeného 
žadatele o důvěrnosti údajů, přičemž 
rozhodnutí bude závazné pro všechny 
členské státy, úřad i Komisi a bude 
obsahovat náležité vyjádření důvodů, 
na základě nichž bylo učiněno. Před 
provedením takového rozhodnutí má 
žadatel příležitost zahájit před příslušným 
soudem řízení za účelem kontroly posudku 
a rozhodnutí úřadu a s cílem zabránit 
zveřejnění dotčených údajů.

Odůvodnění

Zveřejnění informací může mít významný dopad na obchodní zájmy. Proto musí vlastník 
informací dostat příležitost vyjádřit své názory na zveřejnění a mít právo je zákonně bránit.

Pozměňovací návrh 44
Čl. 60 odst. 2a (nový)

 2a. Pokud se týká údajů o zkouškách, 
včetně protokolů o studiích, které byly 
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poskytnuty žadatelem na podporu 
rozhodnutí o povolení nebo změně 
přípravku na ochranu rostlin podle tohoto 
nařízení, mohou do těchto údajů nahlížet 
zúčastněné strany ve zvláštních prostorách 
určených Komisí, orgánem nebo členským 
státem. Tyto údaje nebudou zveřejněny 
pořízením kopií ani jinými prostředky 
publikace (včetně elektronické publikace).

Odůvodnění

Veřejnost má oprávněný zájem na přístupu k informacím, jenž by měl být zajištěn na základě 
tohoto nařízení v souladu s Aarhuskou úmluvou. Způsob informování široké veřejnosti by 
však měl zamezit zneužití a nekalé soutěži. Navrhovaná místnost pro čtení bude dobře 
vyvážený způsob, neboť zúčastněné třetí strany mají přístup k důvěrným informacím, avšak 
potenciální konkurenti nemohou systém zneužít k získání citlivých obchodních údajů.

Pozměňovací návrh 45
Čl. 65 odst. 1

Členské státy provádějí úřední 
kontroly, aby vymáhaly dodržování 
tohoto nařízení. Do šesti měsíců po 
konci roku, k němuž se kontroly 
vztahují, dokončí a předají Komisi 
zprávu o rozsahu a výsledcích těchto 
kontrol. 

Členské státy provádějí úřední kontroly, aby 
vymáhaly dodržování tohoto nařízení. Mezi 
tyto kontroly patří kontroly na farmách 
s cílem ověřit dodržování omezeného 
použití. Členské státy do šesti měsíců 
po konci roku, k němuž se kontroly vztahují, 
dokončí a předají Komisi zprávu o rozsahu 
a výsledcích těchto kontrol.

Pozměňovací návrh 46
Článek 79a (nový) 

 Článek 79a
Revize

Komise do ….* zreviduje definici zón 
pro povolování přípravků na ochranu 
rostlin a zohlední nejnovější vědecké 
poznatky. Obzvláště posoudí, zda je třeba 
počet zón a členské státy náležející 
do příslušných zón měnit.
* pěti let od vstoupení tohoto nařízení v platnost.

Odůvodnění

Definice zón a vzájemné uznávání v rámci zón je v oblasti povolování přípravků k ochraně 
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rostlin nové a mělo by být po pěti letech zhodnoceno za účelem buď vytvořit jediné povolení 
pro celou EU, nebo změnit počet a definici různých zón.

Pozměňovací návrh 47
Příloha II bod 3.6.2.

3.6.2. Účinná látka se schválí pouze tehdy, 
pokud na základě posouzení genotoxicity 
vyššího stupně provedeného v souladu 
s požadavky na údaje o účinné látce a 
přípravku na ochranu rostlin a jinými 
dostupnými údaji a informacemi není podle 
ustanovení směrnice 67/548/EHS 
klasifikována jako mutagen kategorie 1 či 
2, je-li expozice lidí této účinné látce 
v přípravku na ochranu rostlin za 
realistických navrhovaných podmínek 
používání zanedbatelná.

3.6.2. Účinná látka se schválí pouze tehdy, 
pokud hodnocení podle jednotných zásad 
na základě doporučených podmínek použití 
prokáže přijatelnou míru ochrany 
uživatelů, pracovníků, přítomných osob 
a spotřebitelů alespoň pro jedno 
reprezentativní použití alespoň jednoho 
přípravku na ochranu rostlin.

Pozměňovací návrh 48
Příloha II bod 3.6.3.

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

vypouští se

Pozměňovací návrh 49
Příloha II bod 3.6.4.

3.6.4. Účinná látka se schválí pouze tehdy, 
pokud na základě posouzení reprodukční 
toxicity provedeného v souladu s požadavky 
na údaje o účinné látce a přípravku na 
ochranu rostlin a jinými dostupnými údaji 

vypouští se
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a informacemi není či nemusí být podle 
ustanovení směrnice 67/548/EHS 
klasifikována jako toxická pro reprodukci 
kategorie 1 či 2, je-li expozice lidí této 
účinné látce v přípravku na ochranu rostlin 
za realistických navrhovaných podmínek 
používání zanedbatelná.

Pozměňovací návrh 50
Příloha II bod 3.6.5.

3.6.5. Účinná látka se schválí pouze tehdy, 
pokud na základě posouzení v souladu se 
zkušebními pokyny Společenství nebo 
mezinárodně uznávanými zkušebními 
pokyny není považována za látku 
s vlastnostmi, které potenciálně narušují 
činnost žláz s vnitřní sekrecí a mohly by být 
pro člověka toxikologicky významné, je-li 
expozice lidí této účinné látce v přípravku 
na ochranu rostlin za realistických 
navrhovaných podmínek používání 
zanedbatelná.

vypouští se

Odůvodnění (Pozměňovací návrh 29-32)

V souladu s článkem 4 mohou být účinné látky schváleny, pouze pokud bylo posouzením rizik 
shledáno jejich bezpečné používání. Navrhovaný nový odstavec odráží tuto skutečnost. 
Odpovídá příloze II bodu 3.8.1.

Úprava přípravků na ochranu rostlin na základě vlastností jejich účinných látek bez 
zohlednění jejich skutečného použití a projevu podkopává zásadu rozhodování založeného 
na posouzení rizik a v důsledku toho dojde k omezování mnoha bezpečných přípravků / 
způsobů použití. Tato kritéria by měla být používána za účelem určení látek, které lze použít 
jako náhradu, a nikoli k zamítnutí látek bez řádného posouzení.

Pozměňovací návrh 51
Příloha II bod 3.7.2.

3.7.2. Účinná látka se schválí pouze tehdy, 
pokud není považována za perzistentní 
bioakumulační a toxickou (PBT) látku. 
Látkou PBT je látka splňující všechna tři 
kritéria stanovená v níže uvedených 
oddílech.

vypouští se
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3.7.2.1. Perzistence:
Účinná látka splňuje kritérium perzistence, 
pokud:
– je poločas rozpadu v mořské vodě delší 
než 60 dnů; nebo
– je poločas rozpadu ve sladké vodě nebo ve 
vodě v ústí řek delší než 40 dnů; nebo
– je poločas rozpadu v mořské usazenině 
delší než 180 dnů;nebo
– je poločas rozpadu v usazenině ve sladké 
vodě nebo ve vodě v ústí řek delší než 120 
dnů; nebo
– je poločas rozpadu v půdě vyšší než 120 
dnů.

Posouzení perzistence v životním prostředí 
vychází z dostupných údajů o poločasu 
rozpadu shromážděných za vhodných 
podmínek popsaných žadatelem.
3.7.2.2 Bioakumulace
Účinná látka splňuje kritérium 
bioakumulace, pokud je faktor 
biokoncentrace vyšší než 2 000. Posouzení 
bioakumulace vychází z údajů o měření 
biokoncentrace u vodních druhů. Lze 
použít o vodních druzích žijících ve sladké i 
v slané vodě.
3.7.2.3. Toxicita
Účinná látka splňuje kritérium toxicity, 
pokud: 
– je dlouhodobá koncentrace bez 
pozorovaného účinku u mořských i 
sladkovodních organismů menší než 
0,01 mg/l; nebo
– látka je klasifikována jako karcinogenní 
(kategorie 1 nebo 2), mutagenní (kategorie 
1 nebo 2) nebo toxická pro reprodukci 
(kategorie 1, 2 nebo 3); nebo
– existují důkazy o chronické toxicitě, jak 
jsou určeny klasifikacemi: T, R48 nebo Xn, 
R48 podle směrnice 67/548/EHS.
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Pozměňovací návrh 52
Příloha II bod 3.7.3.

3.7.3. Nemá se za to, že účinná látka 
splňuje odstavec 4, pokud je příliš 
perzistentní a příliš bioakumulující.
Látkou příliš perzistentní a příliš 
kumulující je látka splňující obě kritéria 
stanovená v níže uvedených oddílech.

vypouští se

3.7.3.1. Perzistence:
Účinná látka splňuje kritérium přílišné 
perzistence, pokud:
– je poločas rozpadu ve slané či sladké vodě 
nebo ve vodě v ústí řek delší než 60 dnů; 
nebo
– je poločas rozpadu v usazenině ve slané či 
sladké vodě nebo ve vodě v ústí řek delší 
než 180 dnů; nebo
– je poločas rozpadu v půdě vyšší než 180 
dnů.
3.7.3.2. Bioakumulace
Účinná látka splňuje kritérium přílišné 
bioakumulace, pokud je faktor 
biokoncentrace vyšší než 5 000.

Odůvodnění (Pozměňovací návrh 33-34)

Úprava přípravků na ochranu rostlin na základě vlastností jejich účinných látek bez 
zohlednění jejich skutečného použití a projevu podkopává zásadu rozhodování založeného na 
posouzení rizik a v důsledku toho dojde k omezování mnoha bezpečných přípravků / způsobů 
použití. Tato kritéria by měla být používána za účelem určení látek, které lze použít jako 
náhradu, a nikoli k zamítnutí látek bez řádného posouzení.

Pozměňovací návrh 53
Příloha II odst. 3.8.2.

3.8.2. Má se za to, že účinná látka splňuje 
článek 4 pouze tehdy, pokud na základě 
posouzení v souladu se zkušebními pokyny 
Společenství nebo mezinárodně 
uznávanými zkušebními pokyny není 
považována za látku s vlastnostmi, které 
potenciálně narušují činnost žláz s vnitřní 

vypouští se
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sekrecí a mohly by být toxikologicky 
významné pro necílové organismy, je-li 
expozice necílových organismů této účinné 
látce v přípravku na ochranu rostlin za 
realistických navrhovaných podmínek 
používání zanedbatelná.

Odůvodnění

Neexistuje vědecké opodstatnění, aby se účinky narušení činnosti žláz s vnitřní sekrecí léčily 
jiným způsobem než ostatní toxikologické účinky. Toxické účinky s následným narušením 
činnosti žláz s vnitřní sekrecí jsou již kryty maximálními mírami expozice, které jsou pro 
člověka a životní prostředí stanoveny jako bezpečné. Narušení činnosti žláz s vnitřní sekrecí 
nesmí být plošné kritérium pro zamítnutí účinných látek.

Pozměňovací návrh 54
Příloha II bod 4

4. Kritéria pro schválení látky, kterou lze 
použít jako náhradu
Účinná látka se schválí jako látka, kterou lze 
použít jako náhradu podle článku 24, pokud:

4. Kritéria pro schválení látky, kterou lze 
použít jako náhradu
Účinná látka se schválí jako látka, kterou lze 
použít jako náhradu podle článku 24, pokud:

– její přijatelný denní příjem, přijatelná 
úroveň expozice uživatelů a akutní 
referenční dávka jsou nižší než u většiny 
schválených účinných látek;
– splňuje dvě kritéria, která se zvažují u 
látky PTB;
– existují důvody k obavám v souvislosti 
s povahou kritických účinků, které 
v kombinaci se způsoby použití/expozice 
vedou k situacím, jež by mohly být důvodem 
k obavám, a to i za uplatnění velice 
přísných opatření ke zmírnění rizik (např. 
rozsáhlé osobní ochranné vybavení nebo 
široké nárazníkové zóny);
– obsahuje velký podíl neaktivních izomerů.

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

– na základě posouzení karcinogenity 
provedeného v souladu s požadavky 
na údaje o účinné látce a přípravku 
na ochranu rostlin a jinými dostupnými 
údaji a informacemi je či musí být podle 
ustanovení směrnice 67/548/EHS 
klasifikována jako karcinogen kategorie 1 
či 2, je-li expozice lidí této účinné látce 
v přípravku na ochranu rostlin 
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za realistických navrhovaných podmínek 
používání zanedbatelná, nebo
– na základě posouzení reprodukční 
toxicity provedeného v souladu s požadavky 
na údaje o účinné látce a přípravku 
na ochranu rostlin a jinými dostupnými 
údaji a informacemi je či musí být podle 
ustanovení směrnice 67/548/EHS 
klasifikována jako toxická pro reprodukci 
kategorie 1 či 2, je-li expozice lidí této 
účinné látce v přípravku na ochranu rostlin 
za realistických navrhovaných podmínek 
používání zanedbatelná, nebo
– pokud je považována za perzistentní 
bioakumulační a toxickou (PBT) látku.
Látkou PBT je látka splňující všechna tři 
kritéria stanovená v níže uvedených 
oddílech.

a) Perzistence:
Účinná látka splňuje kritérium perzistence, 
pokud:
– je poločas rozpadu v mořské vodě delší 
než 60 dnů; nebo
– je poločas rozpadu ve sladké vodě nebo 
ve vodě v ústí řek delší než 40 dnů; nebo
– je poločas rozpadu v mořské usazenině 
delší než 180 dnů; nebo
– je poločas rozpadu v usazenině ve sladké 
vodě nebo ve vodě v ústí řek delší než 120 
dnů; nebo
– je poločas rozpadu v půdě vyšší než 120 
dnů.
Posouzení perzistence v životním prostředí 
vychází z dostupných údajů o poločasu 
rozpadu shromážděných za odpovídajících 
podmínek popsaných žadatelem.

b) Bioakumulace
Účinná látka splňuje kritérium 
bioakumulace, pokud je faktor 
biokoncentrace vyšší než 2 000.
Posouzení bioakumulace vychází z údajů 
o měření biokoncentrace u vodních druhů. 
Lze použít o vodních druzích žijících 
ve sladké i slané vodě.
c) Toxicita
Účinná látka splňuje kritérium toxicity, 
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pokud:
– je dlouhodobá koncentrace bez 
pozorovaného účinku u mořských 
i sladkovodních organismů menší než 0,01 
mg/l; nebo
– je látka klasifikována jako karcinogenní 
(kategorie 1 nebo 2), mutagenní (kategorie 
1 nebo 2) nebo toxická pro reprodukci 
(kategorie 1, 2 nebo 3); nebo
– existují důkazy o chronické toxicitě, jak 
jsou určeny klasifikacemi: T, R48 nebo Xn, 
R48 podle směrnice 67/548/EHS.
–nebo pokud je příliš
perzistentní a příliš bioakumulující.
Látkou příliš perzistentní a příliš 
bioakumulující je látka splňující obě 
kritéria stanovená v níže uvedených 
oddílech.

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

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

Odůvodnění

Úprava přípravků na ochranu rostlin na základě vlastností jejich účinných látek bez 
zohlednění jejich skutečného použití a projevu podkopává zásadu rozhodování založeného na 
posouzení rizik a v důsledku toho dojde k omezování mnoha bezpečných přípravků / způsobů 
použití. Tato kritéria by měla být používána za účelem určení látek, které lze použít jako 
náhradu, a nikoli k zamítnutí látek bez řádného posouzení. Převzato z přílohy II bodů 3.6 a 
3.7.

Kritéria používaná v současnosti v návrhu nařízení pro „látky, které lze použít jako 
náhradu“, nemají žádnou nebo jen malou souvislost se skutečnými riziky vyplývajícími 
z používání přípravků na ochranu rostlin.
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