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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Týmto návrhom nariadenia sa nahrádza smernica 91/414/EHS o o uvádzaní prípravkov na 
ochranu rastlín na trh a zrušuje sa smernica Rady 79/117/EHS, ktorou sa zakazuje uvedenie 
na trh a používanie prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich určité účinné látky.

Používanie prípravkov na ochranu rastlín má vplyv na poľnohospodárske ekosystémy, môže 
byť nebezpečné pre zdravie používateľa, zhoršiť kvalitu potravín a mať negatívne následky na 
zdravie spotrebiteľov v prípade, že v potravinách zostanú škodlivé zvyšky prípravkov na 
ochranu rastlín. Na druhej strane má používanie prípravkov na ochranu rastlín význam pre 
ochranu a podporu zdravia plodín, pričom umožňuje poľnohospodárom zdvojnásobenie ich 
výnosov a flexibilnejšie pestovanie plodín. Toto zabezpečuje, že poľnohospodársku výrobu 
možno uskutočňovať na miestnej úrovni, lacno a spoľahlivo, znižuje plochu pôdy potrebnú na 
produkciu potravín a zaručuje európskym krajinám vysokú mieru nezávislosti od 
poľnohospodárskeho dovozu.

Zásadnou požiadavkou návrhu je lepšia harmonizácia povoľovania prípravkov na ochranu 
rastlín v celej EÚ a tým aj ďalšie posilňovanie vnútorného trhu. Spravodajkyňa výboru 
požiadaného o stanovisko podporuje úsilie o to, aby sa okrem zvyčajného postupu 
povoľovania zaviedol aj postup povinného vzájomného uznávania povolení v členských 
štátoch v rámci rovnakej zóny. Predíde sa tak nepotrebnému zdvojeniu činnosti členských 
štátov a nakoniec to bude viesť k rýchlejšej dostupnosti inovatívnych prípravkov na ochranu 
rastlín, priaznivejších pre životné prostredie. Navyše navrhuje, aby bolo za určitých 
podmienok možné aj vzájomné uznávanie povolení medzi jednotlivými zónami. Na druhej 
strane treba zabezpečiť, aby sa pri vydávaní jednotlivých povolení zohľadňovali 
poľnohospodárske a klimatické rozdiely medzi členskými štátmi určitej zóny.

Pokiaľ ide o ochranu údajov týkajúcich sa štúdií, ktoré sa musia predložiť v súvislosti 
s povoľovaním prípravkov na ochranu rastlín, spravodajkyňa výboru požiadaného 
o stanovisko navrhuje úpravu, ktorá zabezpečí konkurencieschopnosť európskeho 
hospodárstva a inovačnú schopnosť pestovateľov zapojených do výskumu a zároveň umožní 
výrobcom generík prístup na trh. Mimoriadna pozornosť sa pritom venuje najmä osobitným 
podmienkam povoľovania prípravkov na ochranu rastlín a účinným látkam, ktoré obsahujú, 
konkrétne automatickému uplynutiu lehoty prvých povolení po desiatich rokoch.

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko považuje za nevyhnutné zrealizovať právnu 
úpravu na úrovni EÚ v oblasti súbežného dovozu prípravkov na ochranu rastlín. V spôsobe 
prístupu členských štátov k otázke dovozu prevláda v súčasnosti výrazná právna neistota 
z dôvodu odlišných rozsudkov súdu a veľkých rozdielov.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:



PE 382.584v03-00 4/37 AD\662526SK.doc

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Citácia 1

so zreteľom na Zmluvu o založení 
Európskeho spoločenstva, najmä na jej 
článok 37 ods. 2 a článok 152 ods. 4 písm. 
b),

so zreteľom na Zmluvu o založení 
Európskeho spoločenstva, najmä na jej 
článok 37 ods. 2, článok 152 ods. 4 písm. b)
a článok 95 ods. 1,

Odôvodnenie

Cieľom nariadenia je zabezpečiť voľný pohyb tovaru v oblasti prípravkov na ochranu rastlín 
na spoločnom jednotnom trhu na základe harmonizovaných pravidiel na uvádzanie 
prípravkov na ochranu rastlín na trh (pozri odôvodnenie 7 a kapitolu III). Z tohto dôvodu by 
mal byť právnym základom nariadenia aj článok 95 ods. 1 Zmluvy o ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Článok 1

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

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

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

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

3. Účelom tohto nariadenia je zabezpečiť 
vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a 
zdravia zvierat, ako aj životného prostredia.
4. Účelom tohto nariadenia je navyše 
harmonizovať pravidlá o uvádzaní 
prípravkov na ochranu rastlín na trh s 
cieľom harmonizovať dostupnosť 
prípravkov na ochranu rastlín medzi 
poľnohospodármi v rôznych členských 
štátoch.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Článok 3 bod 18

(18)  „správna prax ochrany rastlín“ (18)  „správna prax ochrany rastlín“

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

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

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť optimálnu ochranu rastlín, ktorá v maximálnej miere obmedzuje riziká 
pre zdravie človeka a zvierat, ako aj riziká pre životné prostredie, je nevyhnutné zamedziť 
vzniku odolnosti. Vznik odolnosti môže viesť k nutnosti používať prípravky na ochranu rastlín, 
ktoré majú výraznejší vplyv na ľudské zdravie a zdravie zvierat alebo na životné prostredie. Z 
tohto dôvodu treba pri stanovovaní správnej praxe ochrany rastlín zohľadňovať zamedzenie 
vzniku odolnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 3 bod 19

19) „správna environmentálna prax“
Prax pri ochrane rastlín, ktorá zahŕňa 
zaobchádzanie s prípravkami na ochranu 
rastlín a ich používanie spôsobom, ktorým 
sa životné prostredie kontaminuje v
najmenšej možnej miere;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Táto novozavedená definícia je zbytočná a v praxi by ju sprevádzal chaos a ťažkosti s jej 
interpretáciou, pretože požiadavka používať prípravky na ochranu rastlín „spôsobom, ktorým 
sa životné prostredie kontaminuje v najmenšej možnej miere“ už patrí k základným zásadám 
dobrej praxe ochrany rastlín. Okrem toho je nová definícia príliš nejasná.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 3 bod 22 (nový)

(22) „Správna experimentálna prax“
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Prax definovaná smernicou 2004/10/ES 
o zosúlaďovaní zákonov, predpisov 
a správnych opatrení uplatňovaných 
na zásady správnej laboratórnej praxe 
a overovanie ich uplatňovania pri testoch 
chemických látok1

Odôvodnenie

Definícia pojmu uvedeného v kapitole V.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 3 bod 23 (nový)

(23) „Testy a štúdie“
Skúmanie alebo experiment, ktorého 
cieľom je stanoviť vlastnosti a správanie 
účinnej látky alebo prípravkov na 
ochranu rastlín, predvídať vystavenie 
účinným látkam a (alebo) ich príslušným 
metabolitom, určiť bezpečné úrovne 
vystavenia a stanoviť podmienky 
bezpečného používania prípravkov na 
ochranu rastlín.

Odôvodnenie

V celom tomto nariadení sa opakovane vyskytuje terminológia správ z testov a zo štúdií.  
Preto je potrebné zaradiť definíciu, ktorá nezahŕňa iba správy zo štúdií, ale aj iné informácie 
podstatné na hodnotenie rizika.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 3 bod 24 (nový)

(24) „Správna poľnohospodárska prax“
Správna poľnohospodárska prax v oblasti 
používania prípravkov na ochranu rastlín 
zahŕňa bezpečné používanie prípravkov na 
ochranu rastlín schválené vnútroštátnym 
orgánom, za skutočných podmienok 
potrebných na účinnú kontrolu škodcov.

  
1 Ú. v. EÚ L 50, 20. 2. 2004, s. 44.
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Pokrýva celú škálu úrovní používania 
prípravkov na ochranu rastlín až po 
najvyššie povolené použitie spôsobom, ktorý 
zanecháva čo najmenšie zvyšky.
Povolené bezpečné použitia sa určujú na 
vnútroštátnej úrovni a zahŕňajú 
vnútroštátne registrované alebo 
odporúčané použitia, ktoré berú do úvahy 
otázky verejného zdravia, zdravia pri práci 
a ochrany životného prostredia.
Skutočné podmienky zahŕňajú každú fázu 
výroby, skladovania, prepravy a distribúcie 
potravinového tovaru a krmiva pre zvieratá.

Odôvodnenie

Nariadenie by malo prevziať definíciu správnej poľnohospodárskej praxe stanovenú 
Organizáciou Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 3 bod 25 (nový)

(25) „Vedľajšie použitia“
Na účely tohto nariadenia vedľajšie 
použitie prípravku na ochranu rastlín v 
konkrétnom členskom štáte znamená 
používanie tohto prípravku na plodinu, 
ktorá sa v tomto členskom štáte nepestuje 
vo veľkom rozsahu, alebo na plodinu s 
cieľom uspokojiť obmedzenú alebo 
sporadickú a výnimočnú potrebu alebo na 
osivo.

Odôvodnenie

Definícia pojmu „vedľajšie použitia“ uvedená 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 

1. Netýka sa slovenského znenia.
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schválenia stanovených v bodoch 2 a 3 
uvedenej prílohy bude prípravok na ochranu 
rastlín, ktorý účinnú látku obsahuje, spĺňať 
podmienky stanovené v odsekoch 2 a 3.

Odôvodnenie

Lingvistické objasnenie, ktoré sa týka len nemeckého znenia.

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, najmä zdravie zraniteľných 
skupín, napríklad tehotných žien, embryí, 
nemluvniat a detí, alebo na zdravie zvierat, 
pri zohľadnení známych kumulatívnych 
a synergických účinkov, alebo na spodné 
vody;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 10

Článok 10
Prístup k súhrnnej dokumentácii

vypúšťa sa

Úrad bezodkladne zverejňuje súhrnnú 
dokumentáciu uvedenú v článku 8 ods. 1, s 
výnimkou všetkých informácií, ktoré sú 
dôverné na základe článku 60.

Odôvodnenie

Keďže táto informácia má v tejto skorej fáze predbežný charakter, nie je vhodné zverejňovať 
ju. Zverejnenie správy o preskúmaní vypracovanej úradmi je vhodnejšie, keďže bola úradne 
uznaná.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 11 odsek 1

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

1. Spravodajský členský štát môže začať 
vyhodnocovať testy a správy zo štúdií 
ihneď potom, ako ich žiadateľ predloží, 
vrátane obdobia pred notifikáciou 
uvedeného v prvom pododseku článku 9 
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možno očakávať, že účinná látka spĺňa 
požiadavky článku 4.

ods. 3. Spravodajský členský štát do 8 
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. Členský štát môže konzultovať s 
úradom.

Ak členský štát potrebuje dodatočné 
informácie, stanovuje žiadateľovi primeranú
lehotu na ich predloženie. V tomto prípade 
sa osemmesačná lehota predlžuje o 
dodatočnú lehotu poskytnutú členským 
štátom. Členský štát informuje Komisiu a 
úrad. Pri poskytovaní dodatočných 
informácií žiadateľ zároveň predkladá 
žiadosti o ochranu údajov podľa článku 56.
Členský štát môže konzultovať s úradom.

Odôvodnenie

Starting the evaluation of available information before the dossier is complete will speed up 
access of new, innovative products to the market. Therefore it should not take more than eight 
months for the rapporteur Member State to issue its review report once the evaluation of the 
current active substances under Directive 91/414/EEC is completed.

There needs to be a mechanism for claiming data protection for additional information.

The definitions of zones and the mutual recognition within the zones is new in the area of 
authorisation of plant protection products and should be reviewed after five years with a view 
to either establish only one EU-wide authorisation or to change the number and the definition 
of the different zones.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 11 odsek 1 a (nový)

1a. Spravodajský členský štát takisto 
poskytuje Komisii a úradu správu, v ktorej 
opíše všetky vyhodnotené použitia, ktoré sú 
prijateľné na povolenie, v súlade 
s požiadavkami stanovenými v článku 29.
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Odôvodnenie

Látka by sa mala schváliť hneď po určení prvého bezpečného použitia. Takto budú nové, 
inovatívne výrobky poľnohospodárom skôr k dispozícii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 12 odseky 1 až 3

1. Úrad rozosiela návrh hodnotiacej správy, 
ktorý prijal od spravodajského členského 
štátu, žiadateľovi, ostatným členským štátom 
a Komisii.

1. Úrad rozosiela návrh hodnotiacej správy, 
ktorý prijal od spravodajského členského 
štátu, žiadateľovi, ostatným členským štátom 
a Komisii.

Návrh sprístupňuje verejnosti po tom, ako 
poskytol žiadateľovi dva týždne na 
predloženie žiadosti podľa článku 60, aby 
niektoré časti návrhu hodnotiacej správy 
zostali dôverné.

Návrh sprístupňuje verejnosti po tom, ako 
poskytol žiadateľovi dva týždne na 
predloženie žiadosti podľa článku 60, aby 
niektoré časti návrhu hodnotiacej správy 
zostali dôverné.

Úrad poskytne lehotu 90 dní na predloženie 
písomných pripomienok.

Úrad poskytne lehotu 60 dní na predloženie 
písomných pripomienok.

Úrad prípadne organizuje konzultáciu s 
expertmi vrátane expertov zo 
spravodajského členského štátu.

Úrad prípadne organizuje konzultáciu s 
expertmi vrátane expertov zo 
spravodajského členského štátu.

2. Úrad prijíma záver, či pri účinnej látke 
možno očakávať splnenie požiadaviek 
článku 4, do 90 dní od uplynutia lehoty 
stanovenej v odseku 1 tohto článku a 
oznamuje ho žiadateľovi, členským štátom a 
Komisii.

Úrad sa prípadne vo svojich záveroch 
zaoberá možnosťami zmiernenia rizika 
uvedenými v návrhu hodnotiacej správy.

2. Úrad prijíma záver, či pri účinnej látke 
možno očakávať splnenie požiadaviek 
článku 4, do 60 dní od uplynutia lehoty 
stanovenej v odseku 1 tohto článku a 
oznamuje ho žiadateľovi, členským štátom a 
Komisii.

Úrad sa prípadne vo svojich záveroch 
zaoberá možnosťami zmiernenia rizika 
uvedenými v návrhu hodnotiacej správy.

3. Ak úrad potrebuje dodatočné informácie, 
stanovuje žiadateľovi lehotu na ich 
predloženie. V tomto prípade sa 90-dňová
lehota stanovená v odseku 2 predlžuje o 
dodatočnú lehotu poskytnutú úradom.
Informuje o tom Komisiu a členské štáty.

3. Ak úrad potrebuje dodatočné informácie, 
stanovuje žiadateľovi lehotu na ich 
predloženie. V tomto prípade sa 60-dňová
lehota stanovená v odseku 2 predlžuje o 
dodatočnú lehotu poskytnutú úradom.
Informuje o tom Komisiu a členské štáty.

Úrad môže požiadať Komisiu, aby 
konzultovala referenčné laboratórium
Spoločenstva vytvorené na základe 
nariadenia (ES) č. 882/2004 na účely 
overenia, či analytická metóda na stanovenie 

Úrad môže požiadať Komisiu, aby 
konzultovala s referenčným laboratóriom
Spoločenstva vytvoreným na základe 
nariadenia (ES) č. 882/2004 na účely 
overenia, či analytická metóda na stanovenie 



AD\662526SK.doc 11/37 PE 382.584v03-00

SK

rezíduí navrhnutá žiadateľom postačuje a 
spĺňa požiadavky článku 29 ods. 1 písm. f) 
tohto nariadenia. Žiadateľ, ak ho požiada 
referenčné laboratórium Spoločenstva, 
poskytuje vzorky a analytické normy.

rezíduí navrhnutá žiadateľom postačuje a 
spĺňa požiadavky článku 29 ods. 1 písm. f) 
tohto nariadenia. Žiadateľ, ak ho požiada 
referenčné laboratórium Spoločenstva, 
poskytuje vzorky a analytické normy.

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia sa 
odporúča v čo najväčšej miere obmedziť dĺžku trvania schvaľovacieho postupu nových 
účinných látok, safenerov, synergentov a vedľajších zložiek bez toho, aby boli dotknuté 
hodnotiace kritériá. Toto umožní rýchlejšie použitie nových prípravkov na ochranu rastlín, 
ktoré majú menej výrazný vplyv na človeka, zvieratá a životné prostredie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 13 odsek 1

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

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

Žiadateľovi sa poskytne možnosť predložiť 
pripomienky k správe o preskúmaní.

Žiadateľovi sa poskytne možnosť predložiť 
pripomienky k správe o preskúmaní.

Odôvodnenie

Reducing the delay to complete this stage of the evaluation should grant farmers an early 
access to new and innovative products.

Teneinde een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu te 
bewerkstelligen, is het aan te raden om de duur van de goedkeuringsprocedure van nieuwe 
werkzame stoffen, beschermingsstoffen, synergetische middelen en co-formulanten zoveel 
mogelijk te beperken. Dit weliswaar zonder afbreuk te doen aan de beoordelingscriteria. Op 
die manier kunnen nieuwe gewasbeschermingsmiddelen die een kleinere impact hebben op 
mens, dier en milieu sneller worden ingezet.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 13 a (nový)

Článok 13a
Do troch mesiacov od prijatia správy 
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uvedenej v článku 11 ods. 1 Komisia 
predloží návrh na obmedzené povolenie 
účinnej látky, v ktorom stanoví:
— použitia, ktoré možno povoliť, a
— lehotu povolenia, ktorá nesmie 
prekročiť 5 rokov.

Odôvodnenie

Rýchlejšie udeľovanie povolení na používanie nových látok by malo poľnohospodárom 
umožniť včasný prístup k novým a inovatívnym výrobkom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 22 odsek 2

2. Uplatňuje sa článok 4 ods. 4 a články 6 až 
21.

2. Odchylne od článku 5 sa účinné látky 
schvaľujú na základe činiteľov biologickej 
kontroly, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v 
článku 4, na obdobie maximálne 15 rokov, 
ak možno očakávať, že prípravky na 
ochranu rastlín, ktoré zahŕňajú takéto 
činitele, predstavujú iba nízke riziko pre 
zdravie ľudí a zvierat a pre životné 
prostredie, ako sa uvádza v čl. 46 ods. 1.
3. Uplatňuje sa článok 4 ods. 4 a články 6 až 
21.

Odôvodnenie

De positieve vooruitzichten voor de bescherming van de gezondheid van de mens, van dieren 
en van het milieu die te verwachten zijn van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op 
basis van biologische controleagentia moeten voldoende ondersteund worden. Het laag-
risico-karakter van dergelijke biologische controle agentia levert immers potentieel grote 
voordelen op. Daar gewasbescherming op basis van biologische controle agentia veelal een 
relatief klein toepassingskader kent, is een goedkeuring van 15 jaar nodig om voldoende 
onderzoek en ontwikkeling in dergelijke gewasbeschermingspraktijken te promoten.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
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 

1. Účinná látka, ktorá spĺňa kritériá 
stanovené v článku 4 a jedno z viacerých 
kritérií stanovených v bode 4 prílohy II, sa 
schvaľuje ako „látka, ktorá sa má 
nahradiť“.
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pre životné prostredie. Pri hodnotení sa 
zohľadňujú kritériá stanovené v bode 4 
prílohy II. Takáto látka sa ďalej označuje 
ako „látka, ktorá sa má nahradiť“.

Odôvodnenie

Keďže látky, ktoré sa majú nahradiť, spĺňajú všetky bezpečnostné požiadavky bližšie určené 
v článku 4, neexistuje dôvod obmedzovať dobu ich schválenia na sedem rokov namiesto 
desiatich rokov. Podľa čl. 21 ods. 1 možno schválenie podobne ako v prípade iných látok 
kedykoľvek preskúmať. Preto nie je potrebné a ani nemá význam skúmať tieto látky vždy po 
siedmich rokoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 27 odsek 2a (nový)

2a. Ak sa v prípravku na ochranu rastlín, 
ktorý bol povolený podľa smernice 
91/414/EHS alebo podľa tohto nariadenia, 
používa vedľajšia zložka, pokladá sa za 
registrovanú v súlade s čl. 15 ods. 1 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 
o registrácii, hodnotení, autorizácii 
a obmedzovaní chemických látok 
(REACH)1 na osobitné použitie v 
prípravkoch na ochranu rastlín.
1 Ú. v. EÚ L 396, 30. 12. 2006, s. 1.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je vyhnúť sa dvojitej úprave vedľajších 
zložiek používaných v prípravkoch na ochranu rastlín v rámci tohto nariadenia a nariadenia 
REACH.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 28a (nový)

 Článok 28a
Súbežný dovoz

1. Bez ohľadu na ustanovenia článku 28 
ods. 1 možno prípravok na ochranu rastlín 
umiestniť na trh a používať v členskom 
štáte bez toho, aby tam bol povolený, ak je 
osoba, ktorá si želá predaj tohto prípravku 
na trhu, držiteľom osvedčenia o predajnosti 
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prípravku na ochranu rastlín vydaného 
týmto členským štátom.
2. Členské štáty vydajú osvedčenie o 
predajnosti pre prípravok na ochranu 
rastlín na požiadanie v zmysle odseku 1 za 
predpokladu, že prípravok na ochranu 
rastlín, ktorý sa má doviezť z iného 
členského štátu, už bol povolený v inom 
členskom štáte, a referenčný prípravok, 
ktorý je z hľadiska zloženia zhodný, je 
povolený v dovážajúcom štáte (súbežný 
dovoz).
3. V súvislosti so zhodou z hľadiska 
zloženia v zmysle tohto článku možno 
konštatovať, že existuje v prípade, že 
dovážané a referenčné prípravky obsahujú 
tie isté účinné látky v porovnateľných 
množstvách so zhodnými minimálnymi 
úrovňami čistoty a určitými nečistotami 
toho istého druhu a zhodnými 
maximálnymi úrovňami a vykazujú zhodný 
druh receptúry. Pokiaľ ide o ďalšie 
hľadiská zloženia, rozdiely sú dovolené za 
predpokladu, že tieto kvalitatívne alebo 
kvantitatívne rozdiely vo vedľajších 
zložkách nemajú vplyv na biologickú 
účinnosť, rastliny, ktoré sa majú ošetriť, 
alebo ľudí, zvieratá alebo prírodu. V rámci 
postupu uvedeného v čl. 76 ods. 2 možno 
kritériá a postup overovania zhody z 
hľadiska zloženia stanoviť podrobnejšie.
4. Žiadosť o vydanie osvedčenia o 
predajnosti obsahuje tieto informácie:  
— členský štát pôvodu prípravku na 

ochranu rastlín, ktorý sa má doviezť;
— názov a adresu dovozcu;
— pomenovanie, pod ktorým sa má 

dovážaný prípravok na ochranu rastlín 
predávať v dovážajúcej krajine;
— pomenovanie a číslo schválenia v 

členskom štáte pôvodu prípravku na 
ochranu rastlín, ktorý sa má doviezť, ;
— meno a adresu držiteľa povolenia v 

členskom štáte pôvodu;
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— pôvodné pokyny na predaj prípravku na 
ochranu rastlín, ktorý sa má doviezť, v 
členskom štáte pôvodu;
— pomenovanie a pokyny na predaj 

dovážaného prípravku na ochranu rastlín;
— pomenovanie a číslo povolenia 

referenčného prípravku;
— meno držiteľa povolenia pre referenčný 
prípravok.
5. Prípravok na ochranu rastlín, pre ktorý 
bolo vydané osvedčenie o predajnosti, sa 
používa tým istým spôsobom ako 
referenčný prípravok.

6. Osvedčenie o predajnosti sa vzťahuje na 
dobu platnosti povolenia pre referenčný 
prípravok. Ak držiteľ povolenia pre 
referenčný prípravok požiada podľa čl. 44 
ods. 1 o stiahnutie povolenia a ak sa 
požiadavky uvedené v článku 29 naďalej 
plnia, platnosť osvedčenia o uvedení na trh 
končí jeden rok po zrušení povolenia a 
najneskôr dňom uplynutia platnosti 
povolenia.
7. Ustanovenia článkov 43, 45 a 53 ods. 4 a 
kapitoly VII sa uplatňujú mutatis mutandis
na súbežný dovoz.

Odôvodnenie

Návrh Komisie nezahŕňa pravidlá týkajúce sa súbežného dovozu prípravkov na ochranu 
rastlín. V záujme ukončenia existujúcej právnej neistoty sú však na úrovni EÚ naliehavo 
potrebné právne ustanovenia. Vzájomne nezlučiteľné súdne rozhodnutia a rozdiely v prístupe 
členských štátov k otázke súbežného dovozu znamenajú, že návrh treba doplniť pravidlami o 
súbežnom dovoze.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 29 odsek 6

6. Jednotné zásady hodnotenia a 
povoľovania prípravkov na ochranu rastlín 
sa definujú v nariadeniach prijatých v 
súlade s postupom uvedeným v článku 76 
ods. 2, pričom sa zapracúvajú požiadavky 
uvedené v prílohe VI k smernici 
91/414/EHS so všetkými potrebnými 

6. Jednotné zásady hodnotenia a 
povoľovania prípravkov na ochranu rastlín 
sa definujú v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady, pričom sa zapracúvajú 
požiadavky uvedené v prílohe VI k smernici 
91/414/EHS so všetkými potrebnými 
úpravami.
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úpravami.

Odôvodnenie

Jednotné zásady sa nestanovujú prostredníctvom komitologického postupu. V roku 1996 sa 
Európsky parlament musel obrátiť na Súdny dvor, pretože prvé jednotné zásady ustanovené 
Komisiou neboli v súlade so smernicou 91/414. Súdny dvor (vec C-303/94) potvrdil pozíciu 
Parlamentu a jednotné zásady boli zmenené, najmä v oblasti kritérií pitnej vody. Nariadenie, 
ktorým sa ustanovujú nové jednotné zásady, by malo byť prijaté Európskym parlamentom a 
Radou prostredníctvom náležitého legislatívneho, a nie komitologického postupu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 30 odsek 3 písmeno b)

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

vypúšťa sa

Odôvodnenie

This paragraph assumes that the authorisation test as such is insufficient to ensure the safe 
use of plant protection products and that neighbours must therefore take additional safety 
measures. This is clearly at odds with the strict European authorisation standards and 
undermines public confidence in European authorisation procedures.

Teneinde een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu te 
bewerkstelligen, is het aan te raden om de duur van de goedkeuringsprocedure van nieuwe 
werkzame stoffen, beschermingsstoffen, synergetische middelen en co-formulanten zoveel 
mogelijk te beperken. Dit weliswaar zonder afbreuk te doen aan de beoordelingscriteria. Op 
die manier kunnen nieuwe gewasbeschermingsmiddelen die een kleinere impact hebben op 
mens, dier en milieu sneller worden ingezet.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 35 odsek 1 pododsek 1

1. Členský štát, ktorý žiadosť skúma, 
vykonáva nezávislé, objektívne a 
transparentné hodnotenie na základe 
aktuálnych vedeckých a technických 
poznatkov. Uplatňuje jednotné zásady 
hodnotenia a povoľovania prípravkov na 
ochranu rastlín uvedené v článku 29 ods. 6 s 
cieľom stanoviť, či prípravok na ochranu 
rastlín spĺňa požiadavky uvedené v článku 

1. Členský štát, ktorý žiadosť skúma, 
vykonáva nezávislé, objektívne a 
transparentné hodnotenie na základe 
vedeckých a technických poznatkov a 
usmernení existujúcich v čase podania 
žiadosti. Uplatňuje jednotné zásady 
hodnotenia a povoľovania prípravkov na 
ochranu rastlín uvedené v článku 29 ods. 6 s 
cieľom stanoviť, či prípravok na ochranu 
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29, ak sa používa v súlade s článkom 52 a 
za realistických obvyklých podmienok 
používania, ako aj dôsledky jeho používania 
za povolených podmienok.

rastlín spĺňa požiadavky uvedené v článku 
29, ak sa používa v súlade s článkom 52 a 
za realistických obvyklých podmienok 
používania, ako aj dôsledky jeho používania 
za povolených podmienok.

Odôvodnenie

Uvádzanie nových prípravkov na ochranu rastlín na trh je veľmi významnou investíciou.
Takáto investícia si vyžaduje predvídateľný regulačný systém. Preto je zmena požiadaviek na 
údaje po podaní žiadosti nevhodná a pôsobí odradzujúco na investície a inovácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 35 odsek 2

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

2. Príslušné členské štáty zodpovedajúcim 
spôsobom udeľujú alebo zamietajú 
povolenia na základe záverov hodnotenia 
členským štátom, ktorý žiadosť skúma, ako 
je stanovené v článkoch 30 a 31. V prípade, 
že je to možné, členské štáty povoľujú 
príslušný prípravok na ochranu rastlín za 
rovnakých podmienok ako členský štát, 
ktorý žiadosť skúma, pokiaľ nie je potrebné 
vziať do úvahy odlišné podmienky 
používania, pri zohľadnení 
neporovnateľných poľnohospodárskych, 
fytosanitárnych a environmentálnych 
podmienok.

Odôvodnenie

Agricultural and climatic conditions as well as pest pressure vary across countries.
Therefore, Member States should be allowed to take into account local conditions when 
approving products on their own territory.

In several Member States, classification and labelling are the responsibility of the approval 
holder. In order to achieve harmonized labelling, this should be the case at community level.
The notifier should be responsible for the classification and not the Zonal Rapporteur 
Member State. Laying the responsibility with the Zonal Rapporteur Member State will lead to 
considerable delays in the process and may lead to different classification in each zone 
and/or each Member State.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 35 odsek 3
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3. Odchylne od odseku 2 a s prihliadnutím 
na právne predpisy Spoločenstva možno 
zaviesť dodatočné podmienky v súvislosti s 
požiadavkami uvedenými v článku 30 ods. 
3.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Toto ustanovenie je zbytočné, ak majú členské štáty možnosť zohľadniť pri povoľovaní 
prípravkov miestne podmienky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 39

1. Držiteľ povolenia môže na základe 
postupu o vzájomnom uznávaní stanovenom 
v tomto pododdiele požiadať o povolenie pre 
ten istý prípravok na ochranu rastlín a na to 
isté použitie v inom členskom štáte v týchto 
prípadoch:

Držiteľ povolenia alebo osoba ním určená 
ako jeho zástupca môže na základe postupu 
o vzájomnom uznávaní stanovenom v tomto 
pododdiele požiadať o povolenie pre ten istý 
prípravok na ochranu rastlín a na to isté 
použitie v inom členskom štáte v týchto 
prípadoch:

(a) povolenie udelil členský štát (referenčný 
členský štát), ktorý patrí do tej istej zóny;
alebo

(a) povolenie udelil členský štát (referenčný 
členský štát), ktorý patrí do tej istej zóny;  
alebo

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

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

a na základe dobrovoľnosti medzi 
členskými štátmi v rôznych zónach s 
podobnými poľnohospodárskymi, 
fytosanitárnymi a environmentálnymi 
podmienkami, a najmä klimatickými 
podmienkami dôležitými v súvislosti s 
používaním prípravku.

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

Odôvodnenie

The local authorisation holder may vary from country to country.

The current proposal is too restrictive. Mutual recognition should be allowed across zones if 
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conditions permit.

Para 2: There is no valid reason for this restriction. Products are thoroughly evaluated and 
authorised under strict conditions by the Member State examining the application. Other 
Member States should be able to recognize its decision if they wish to do so. A very high 
proportion of substances will qualify as candidates for substitution. This would create two 
parallel approval systems and an unnecessary administrative burden for Member States.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Článok 39 odsek 2

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

vypúšťa sa

Odôvodnenie

V prípade, že postup o vzájomnom uznávaní už nie je k dispozícii pre látky, ktoré sa majú 
nahradiť, realizácia jedného z cieľov harmonizácie uznávaní je ohrozená.

Amendment 28
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 nie je 
potrebné vziať do úvahy odlišné podmienky 
používania, pri zohľadnení 
neporovnateľných poľnohospodárskych, 
fytosanitárnych a environmentálnych 
podmienok.
V prípade, že členský štát, ktorému bola 
predložená žiadosť na základe článku 39, si 
želá povolenie pre dotknutý prípravok na 
ochranu rastlín za iných podmienok ako 
referenčný členský štát, členský štát 
okamžite informuje Komisiu o rozdielnych 
podmienkach a poskytne podrobné 
informácie o príčinách rozdielov.
Komisia preskúma povolenie dotknutého 
členského štátu. V prípade, že sa domnieva, 
že neexistujú dôvody na rozdiely, vyzve 
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dotknutý členský štát, aby povolil prípravok 
na ochranu rastlín za tých istých 
podmienok ako referenčný členský štát.

Odôvodnenie

Poľnohospodárske a klimatické podmienky, ako aj tlak zo strany škodcov sú v jednotlivých 
krajinách rôzne. Členským štátom by sa preto malo povoliť zohľadňovať pri schvaľovaní 
prípravkov na ich vlastnom území miestne podmienky.

Mali by existovať záruky proti zneužívaniu vzájomného uznávania členskými štátmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Článok 42 odsek 3 písmená a) a b)

a) akékoľvek nové informácie potrebné v 
dôsledku zmien a doplnení požiadaviek na 
údaje alebo kritérií;

a) akékoľvek nové informácie uvedené v 
obnovenom nariadení, ako je stanovené v 
článku 20, alebo potrebné v dôsledku zmien 
a doplnení požiadaviek na údaje alebo 
kritérií,

b) odôvodnenie, že predložené nové údaje sú 
dôsledkom požiadaviek na údaje alebo 
kritérií, ktoré neboli v platnosti v čase 
udelenia povolenia pre prípravok na ochranu 
rastlín;

b) odôvodnenie, že predložené nové údaje sú 
dôsledkom požiadaviek na údaje alebo 
kritérií, ktoré neboli v platnosti v čase 
udelenia povolenia pre prípravok na ochranu 
rastlín alebo potrebné na zmenu a 
doplnenie podmienok schválenia;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh podáva objasnenie k údajom, ktoré treba chrániť po 
obnovení povolenia pre účinnú látku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Článok 43

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

2. Členský štát podľa potreby odníme alebo 
zmení a doplní povolenie v prípade, že:

Členský štát môže požiadať držiteľa 
povolenia o predloženie ďalších informácií.

a) požiadavky uvedené v článku 29 nie sú 
splnené alebo sa už neplnia;

b) boli poskytnuté nepravdivé alebo 
zavádzajúce informácie o skutočnostiach, 
na základe ktorých bolo udelené povolenie;
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c) držiteľ povolenia nesplnil podmienku 
uvedenú v povolení.

3. Členský štát odníma alebo mení a dopĺňa
povolenie podľa potreby, ak:

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

a) požiadavky uvedené v článku 29 nie sú 
alebo už nie sú splnené;

Členský štát môže požiadať držiteľa 
povolenia o predloženie ďalších informácií.  

b) boli poskytnuté nepravdivé alebo 
zavádzajúce informácie o skutočnostiach, 
na základe ktorých bolo povolenie udelené;
c) podmienka uvedená v povolení nie je 
splnená.
4. Ak členský štát odníme alebo zmení a 
doplní povolenie v súlade s odsekom 3, 
bezodkladne informuje držiteľa povolenia, 
ostatné členské štáty, úrad a Komisiu.
Ostatné členské štáty, ktoré patria do tej 
istej zóny, povolenie odnímajú alebo menia 
a dopĺňajú zodpovedajúcim spôsobom.
Článok 45 sa uplatňuje v prípade potreby.

4. Ak má členský štát aj po uplatnení 
odseku 3 naďalej v úmysle odňať alebo 
zmeniť a doplniť povolenie v súlade s 
odsekom 2, bezodkladne informuje držiteľa 
povolenia, ostatné členské štáty, úrad a 
Komisiu.

Odôvodnenie

Individuálne prípady zneužitia by mali podliehať opravným opatreniam, ale nemali by 
systematicky viesť k zrušeniu povolenia, ako sa uvádza v odseku 2 písm. c).

Dôvody, ktoré sú impulzom na odňatie povolenia jedným členským štátom, sa nemusia 
nevyhnutne uplatňovať na všetky členské štáty v rámci jednej zóny. Preto by mali mať ostatné 
členské štáty možnosť ponechať si povolenie, kým sa plnia podmienky stanovené v článku 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Článok 48 odsek 1

1. Členské štáty nepovoľujú prípravok na 
ochranu rastlín obsahujúci látku, ktorá sa má 
nahradiť, ak sa porovnávacím hodnotením, 
pri ktorom sa posudzujú riziká a výhody, 
ako sú stanovené v prílohe IV, preukáže, že:

1. Členské štáty nepovoľujú prípravok na 
ochranu rastlín obsahujúci látku, ktorá sa má 
nahradiť, ak sa porovnávacím hodnotením, 
pri ktorom sa posudzujú riziká a výhody, 
ako sú stanovené v prílohe IV, preukáže, že:

a) pre použitia uvedené v žiadosti už 
existuje povolený prípravok na ochranu 
rastlín alebo nechemická metóda kontroly 
alebo prevencie, ktoré sú podstatne 
bezpečnejšie pre zdravie ľudí alebo zvierat 
alebo pre životné prostredie;

a) pre použitia uvedené v žiadosti už je
povolený prípravok na ochranu rastlín alebo 
nechemická metóda kontroly alebo 
prevencie, ktoré sú rovnako účinné 
a podstatne bezpečnejšie pre zdravie ľudí 
alebo zvierat alebo pre životné prostredie;
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b) prípravok na ochranu rastlín alebo 
nechemická metóda kontroly alebo 
prevencie uvedené v písmene a) 
nepredstavujú významné hospodárske alebo 
praktické nevýhody;

b) náhrada prípravkom na ochranu rastlín 
alebo nechemickou metódou kontroly alebo 
prevencie uvedenými v písmene a) 
nepredstavuje významné hospodárske alebo 
praktické nevýhody;

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

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

Odôvodnenie

V rámci procesu porovnávacieho hodnotenia sa musí zabezpečiť, aby možná alternatíva 
preukázala rovnakú účinnosť pri riešení problému škodcov. V opačnom prípade by 
poľnohospodári zostali bez primeraných prostriedkov na ochranu úrody.

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh nevyžaduje objasnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Článok 49 odsek 4 pododsek 1 a (nový)

Prípady predĺženia na základe tohto článku 
sa stanovujú samostatne, pričom na 
obmedzenia zodpovednosti sa odkazuje 
osobitne.

Odôvodnenie

Nezávisle od spôsobu, akým sa v členskom štáte predlžuje povolenie na vedľajšie použitia, 
musí byť úplne jasné, že ide o predĺženie podľa článku 49, aby bol zrejmý odlišný právny stav 
v porovnaní s povolením podľa článku 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Článok 49 odsek 5 pododseky 2a a 2b (nové)

Tieto informácie musia konkrétne uvádzať, 
že overovanie účinnosti prípravku 
v požadovanej oblasti použitia a možné 
škody na plodinách v zásade nie sú 
predmetom schvaľovacieho postupu.
Navyše musia tieto informácie držiteľa 
povolenia konkrétne zbavovať akejkoľvek 
zodpovednosti za možné škody na základe 
nedostatočnej účinnosti alebo za škody na 
plodinách.
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Odôvodnenie

Otázka zodpovednosti je základným prvkom fungovania postupu pri zistení nedostatku.
Výrobca by mal byť zbavený zodpovednosti výlučne v tých oblastiach, ktoré sa skúmajú v 
rámci tohto postupu menej dôkladne ako pri zvyčajnom postupe povoľovania (pozri článok 4 
odseky 3a a 3c, ktoré sa nesmú hodnotiť v prípade predĺženia podľa článku 49).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Článok 49 odsek 6

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

6. Členské štáty vedú aktualizovaný zoznam 
povolení pre vedľajšie použitia a poskytnú ho 
verejnosti v elektronickej podobe.

Odôvodnenie

S cieľom zabrániť duplicite práce a urýchliť povolenie vedľajších použití majú členské štáty 
vypracovať aktuálny zoznam povolení pre vedľajšie použitia v danom členskom štáte. Tým, že 
sa tento zoznam poskytne verejnosti v elektronickej podobe, sa zainteresované strany môžu 
pohotovo informovať o vedľajších použitiach povolených v jednotlivých členských štátoch.
Takýmto spôsobom možno lepšie reagovať na výnimočné potreby, ktoré odôvodňujú povolenie 
pre vedľajšie použitie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Článok 49 a (nový)

Článok 49a
Predbežné vnútroštátne povolenie

 Odchylne od ustanovení článku 28 môže 
členský štát s cieľom uľahčiť prístup 
používateľov k novým prípravkom na 
ochranu rastlín povoliť uvedenie prípravku 
na ochranu rastlín na trh na obdobie 
nanajvýš troch rokov, ak z technických 
dôvodov dva a pol roka po predložení 
žiadosti podľa článku 7 ods. 1 ešte nevyšlo 
rozhodnutie o účinnej látke a nič 
nenaznačuje tomu, že účinná látka alebo 
prípravok na ochranu rastlín môžu byť 
škodlivé.

Odôvodnenie

Nach den bisherigen Erfahrungen mit der Richtlinie 91/414/EWG ist die Annahme der 
Kommission, Wirkstoffe innerhalb von 25 Monaten in die Wirkstoffpositivliste aufnehmen zu 
können, nicht realistisch. Bisher sind im Durchschnitt 55 Monate für die Aufnahme eines
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Neuwirkstoffes in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG erforderlich. Die derzeit möglichen 
nationalen vorläufigen Zulassungen haben sich in den vergangenen Jahren bewährt und 
erlauben den Anwendern einen frühzeitigen Zugang zu innovativen und umweltfreundlicheren 
Pflanzenschutzmitteln. Daher ist zumindest nach Überschreiten der von der Kommission 
vorgeschlagenen Fristen die vorläufige Zulassung zu ermöglichen.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Článok 52 odsek 1a (nový)

 Správne používanie minimálne zahŕňa:
(i) dodržiavanie požiadaviek a podmienok 
stanovených v súlade s článkom 30 a 
špecifikovaných na označení, v súlade s 
ustanoveniami článkov 61 a 63 o 
označovaní a so smernicou 1999/45/EHS;
(iii) dodržiavanie nariadenia (ES) č. 
396/2005;
(iv) dodržiavanie požiadaviek smerníc o 
ochrane pracovníkov.

Odôvodnenie

Z definície správneho používania by mali vyplývať minimálne požiadavky. Takisto by mala 
zahŕňať potrebu rešpektovať osobitné právne predpisy Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Článok 56 odsek 1

1. Na testovacie protokoly a správy zo štúdií 
sa vzťahuje ochrana údajov za podmienok 
stanovených v tomto článku.

1. Na testovacie protokoly a správy zo štúdií 
sa vzťahuje ochrana údajov za podmienok 
stanovených v tomto článku.

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

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

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

potrebné na povolenie daných podmienok 
alebo zmenu a doplnenie povolenia s cieľom 
umožniť použitie pri inej plodine.

b) uznané, že spĺňajú zásady správnej 
laboratórnej praxe alebo správnej 
experimentálnej praxe v súlade s 
požiadavkami na údaje o prípravkoch na 
ochranu rastlín uvedenými v článku 8 ods. 
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1 písm. c).
Ak je protokol chránený, členský štát, 
ktorému bol doručený, ho nesmie použiť v 
prospech iných žiadateľov o povolenie 
prípravkov na ochranu rastlín, s výnimkou 
stanovenou v odseku 2, článku 59 alebo v 
článku 77.

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

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 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.

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

Štúdia je chránená počas piatich rokov od 
obdobia uvedeného v odseku 4, ak bola 
potrebná iba na obnovenie alebo 
preskúmanie povolenia.

Odôvodnenie

Na rozdiel od ostatných produktov treba prípravky na ochranu rastlín prehodnotiť a opätovne 
im udeliť povolenie 10 rokov po ich prvom povolení. Opätovné udelenie povolenia si vyžaduje 
nové štúdie. Poskytnutie týchto údajov je pre držiteľov povolenia významnou investíciou. Ak 
tieto nové údaje nie sú chránené, mnoho prípravkov bude bez potvrdenia a povolenie vyprší. 
Takisto výrobcovia generík, ktorí si nemôžu dovoliť takúto investíciu, nebudú schopní zostať 
na trhu bez povolenia. Aby sa opätovné povolenie vyplatilo, je nevyhnutné stanoviť v prípade 
nových štúdií primerané obdobie na ochranu údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Článok 56 odsek 3

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

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

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

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

b) potvrdenie, že žiadna doba ochrany b) potvrdenie, že žiadna doba ochrany 
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údajov udelená pre testovací protokol 
a správu zo štúdie neuplynula.

údajov udelená pre testovací protokol 
a správu zo štúdie neuplynula.

Odôvodnenie

Nadväznosť na pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 56 ods. 1: primerané päťročné 
obdobie na ochranu údajov pre štúdie, ktoré sú nevyhnutné na obnovenie povolenia po 
desiatich rokoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Článok 56 odsek 3a (nový)

3a. V rámci každej zóny definovanej 
v prílohe I chránia členské štáty, ktoré 
povoľujú prípravky na ochranu rastlín 
podľa odseku 2 článku 35 alebo na základe 
vzájomného uznávania podľa článku 40, 
údaje potrebné na povoľovanie v členskom 
štáte preskúmania podľa odsekov 1, 2 a 3.
Ochrana údajov plynie odo dňa povolenia v 
každom členskom štáte.

Odôvodnenie

Systém udeľovania povolení podľa zón by mal zabezpečovať ochranu údajov vo všetkých 
členských štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Článok 56 odsek 3b (nový)

3b. Obdobie ochrany údajov uvedené 
v odseku 1 sa v prípade povolení na 
vedľajšie použitia predlžuje

(a) na jeden rok, ak prvý žiadateľ 
zaregistruje tri vedľajšie použitia do 
siedmich rokov od prvého povolenia, alebo

(b) na tri roky, ak prvý žiadateľ 
zaregistruje šesť vedľajších použití do 
siedmich rokov od prvého povolenia, alebo

(c) na päť rokov, ak prvý žiadateľ 
zaregistruje deväť alebo viac vedľajších 
použití do siedmich rokov od prvého 



AD\662526SK.doc 27/37 PE 382.584v03-00

SK

povolenia.

Ochrana údajov podľa odseku 1 sa 
vzťahuje aj na tretie strany, ktoré 
predkladajú testovacie protokoly a správy 
zo štúdií na účely povolenia vedľajších 
použití.

Odôvodnenie

V prípade použitia prípravkov na ochranu rastlín v obmedzenom rozsahu, resp. v prípade 
použitia nepatrného celkového ekonomického významu, pre ktoré neexistujú žiadne 
dostatočné kontrolné postupy alebo pre ktoré neposkytujú povolené prípravky na ochranu 
rastlín žiadne dostatočné riešenie (známky nedostatkov), je nevyhnutné vytvoriť pre 
žiadateľov finančné stimuly s cieľom podporiť v nich záujem o riešenie nedostatkov. Najmä v 
oblasti ekologického poľnohospodárstva, ako aj ovocinárstva existujú náznaky nedostatkov, 
ktoré treba riešiť, aby bolo možné zabezpečiť existenciu týchto používateľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Článok 57 odsek 3

3. Zoznamy stanovené v odsekoch 1 a 
2 obsahujú informácie o tom, či sa 
tieto testovacie protokoly a správy zo 
štúdií uznali za spĺňajúce zásady 
správnej laboratórnej praxe alebo 
zásady správnej experimentálnej 
praxe.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Neexistuje oprávnený dôvod na obmedzenie ochrany údajov len na údaje zodpovedajúce 
správnej laboratórnej praxi alebo správnej experimentálnej praxi.

Napríklad hodnotenia rizika nepredstavujú informácie týkajúce sa správnej laboratórnej 
praxe alebo správnej experimentálnej praxe, ale vo výraznej miere sa opierajú o vysoko 
kvalifikované odborné poznatky a treba ich chrániť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
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 

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 
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zo štúdií chránených podľa článku 56, o 
ktoré žiadateľ o povolenie prípravku na 
ochranu rastlín požiadal.

zo štúdií chránených podľa článku 56, 
o ktoré žiadateľ požiadal na účely získania, 
obnovenia alebo preskúmania povolenia
prípravku na ochranu rastlín .

Ak potenciálny žiadateľ a držiteľ alebo 
držitelia príslušných povolení pre prípravky 
na ochranu rastlín, ktoré obsahujú 
rovnakú účinnú látku, safener alebo 
synergent, nemôžu dosiahnuť dohodu o 
spoločnom vyžívaní testovacích protokolov 
a správ zo štúdií, potenciálny žiadateľ 
informuje príslušný orgán členského štátu.

Odôvodnenie

Nadväznosť na pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 56 ods. 1: primerané päťročné 
obdobie na ochranu údajov pre štúdie, ktoré sú nevyhnutné na obnovenie povolenia po 
desiatich rokoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Článok 60 odsek 1a (nový)

 1a. Potom, ako žiadateľ dostal príležitosť 
uviesť svoje stanovisko, príslušný orgán 
prijme a oznámi dotknutému žiadateľovi 
rozhodnutie týkajúce sa dôvernosti údajov, 
ktoré je záväzné pre všetky členské štáty, 
úrad a Komisiu a ktoré primeraným 
spôsobom uvedie dôvody, z ktorých 
vychádza. Pred realizáciou takéhoto 
rozhodnutia má žiadateľ možnosť začať na 
príslušnom súde konanie s cieľom nechať 
hodnotenia, ktoré vypracoval príslušný 
úrad, a rozhodnutia, ktoré tento úrad prijal, 
preskúmať príslušným úradom a zabrániť 
zverejneniu príslušných údajov.

Odôvodnenie

Zverejnenie informácií môže mať závažný vplyv na obchodné záujmy. Držitelia informácií 
preto musia dostať príležitosť vyjadriť svoje stanovisko týkajúce sa zverejnenia a musia mať 
právo obhájiť ho právnou cestou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Článok 60 odsek 2 a (nový)



AD\662526SK.doc 29/37 PE 382.584v03-00

SK

2a. V prípade údajov z testov vrátane správ 
zo štúdií, ktoré poskytol žiadateľ na 
podporu rozhodnutia povoliť alebo zmeniť 
a doplniť prípravok na ochranu rastlín 
podľa tohto nariadenia, si zainteresované 
strany môžu tieto údaje pozrieť na 
konkrétnych miestach, ktoré určí Komisia, 
úrad alebo členské štáty. Tieto údaje sa 
nezverejňujú prostredníctvom kópií ani 
žiadnych iných prostriedkov zverejnenia 
(vrátane elektronického zverejnenia).

Odôvodnenie

Verejnosť má legitímny záujem o prístup k informáciám a toto nariadenie by ho malo 
zaručovať v súlade s Aarhuským dohovorom. Koncepcia informovania širokej verejnosti by sa 
však mala vyhýbať zneužívaniu a nespravodlivej hospodárskej súťaži. Navrhovaná koncepcia 
priestorov, kde budú údaje k dispozícii, nastolí správnu rovnováhu, keďže zainteresované 
tretie strany majú prístup k dôverným informáciám, ale potenciálni konkurenti nebudú môcť 
zneužiť systém na získanie citlivých obchodných údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Článok 65 odsek 1

Členské štáty vykonávajú úradné 
kontroly s cieľom presadiť 
dodržiavanie tohto nariadenia.
Vypracúvajú a doručujú Komisii správu 
o rozsahu a výsledkoch týchto kontrol 
do šiestich mesiacov od skončenia roka, 
na ktorý sa správy vzťahujú.

Členské štáty vykonávajú úradné kontroly s 
cieľom presadiť dodržiavanie tohto 
nariadenia. Tieto kontroly zahŕňajú 
kontroly vykonávané na farme s cieľom 
overiť dodržiavanie obmedzení týkajúcich 
sa používania. Členské štáty vypracúvajú
a doručujú Komisii správu o rozsahu a 
výsledkoch týchto kontrol do šiestich 
mesiacov od skončenia roka, na ktorý sa 
správy vzťahujú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Článok 79a (nový)

 Článok 79a
Preskúmanie

Komisia do ... * preskúma definíciu zón na 
povolenie prípravkov na ochranu rastlín, 
pričom zohľadní najnovšie vedecké 
poznatky. Komisia osobitne preskúma, či by 
sa mal počet zón a členských štátov 
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patriacich do zóny zmeniť.
* Päť rokov po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia.

Odôvodnenie

Definície zón a vzájomné uznávanie v rámci zón sú nové v oblasti povoľovania prípravkov na 
ochranu rastlín a mali by sa po piatich rokoch preskúmať s cieľom ustanoviť len jedno 
povolenie v rámci celej EÚ alebo zmeniť počet a definíciu rôznych zón.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Príloha II odsek 3.6.2.

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

3.6.2. Účinná látka sa schvaľuje iba vtedy, 
ak hodnotenie na základe jednotných zásad 
preukáže pri dodržaní odporúčaných 
podmienok používania prijateľnú úroveň 
ochrany používateľov, pracovníkov, 
prítomných osôb a spotrebiteľov pre 
minimálne jedno reprezentatívne použitie 
aspoň jedného prípravku na ochranu 
rastlín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Príloha II odsek 3.6.3.

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

vypúšťa sa
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Príloha II odsek 3.6.4.

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

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Príloha II odsek 3.6.5.

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

vypúšťa sa

Odôvodnenie (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 29-32)

According to article 4, active substances can only be approved if safe uses have been 
identified through risk assessments. The proposed new paragraph reflects this reality.
Equivalent to Annex II Point 3.8.1

Regulating plant protection products on the basis of the properties of their active substances 
without taking into account their actual uses and exposure undermines the principle of 
decisions based on risk assessments. It will result in phasing out many safe products/uses.
These criteria should be used to identify substances as candidates for substitution not to reject 
substances without proper evaluation.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Príloha II odsek 3.7.2.

3.7.2. Účinná látka sa schvaľuje iba vtedy, 
ak sa nepovažuje za perzistentnú, 
bioakumulatívnu a toxickú (PBT) látku.
Látka, ktorá spĺňa všetky tri kritériá 
nasledujúcich oddielov, je PBT látkou.

vypúšťa sa

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Príloha II odsek 3.7.3.

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

vypúšťa sa

3.7.3.1. Perzistencia
Účinná látka spĺňa kritérium vysokej 
perzistencie, ak:
– polčas rozpadu v morskej, sladkej vode 
alebo vode v ústí je vyšší ako 60 dní
– polčas rozpadu v sedimente v morskej, 
sladkej vode alebo vode v ústí je vyšší ako 
180 dní alebo
– polčas rozpadu v pôde je vyšší ako 180 
dní.
3.7.3.2. Bioakumulácia
Účinná látka spĺňa kritérium vysokej 
bioakumulácie, ak je faktor 
biokoncentrácie vyšší ako 5 000.

Odôvodnenie (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 33 – 34)

Právne úpravy v oblasti prípravkov na ochranu rastlín, ktoré vychádzajú z vlastností ich 
účinných látok a neberú do úvahy ich skutočné použitie a expozíciu, oslabujú zásadu 
prijímania rozhodnutí na základe hodnotení rizika. Výsledkom bude postupné vyraďovanie 
mnohých bezpečných prípravkov/použití. Tieto kritériá by sa mali používať na určovanie 
látok, ktoré sa majú nahradiť, a nie na zamietnutie látok bez riadneho vyhodnotenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Príloha II odsek 3.8.2.

3.8.2. Účinná látka sa považuje za látku 
spĺňajúcu ustanovenia článku 4 iba vtedy, 
ak sa na základe hodnotenia testov v súlade 
s usmerneniami Spoločenstva alebo s 
medzinárodne dohodnutými usmerneniami 
nestanoví, že má vlastnosti endokrinného 
rozvracača, ktoré môžu byť toxikologicky 
významné pre necieľové organizmy, s 
výnimkou prípadu, keď je vystavenie 

vypúšťa sa
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necieľových organizmov tejto účinnej látke 
v prípravku na ochranu rastlín za 
realisticky navrhnutých podmienok 
používania zanedbateľné.

Odôvodnenie

Neexistujú vedecké východiská, na základe ktorých by sa rušivé účinky na endokrinnú sústavu 
mali posudzovať inak ako ostatné toxikologické účinky. Na toxické účinky, ktoré sa prejavujú 
narušením činnosti endokrinných žliaz, sa už vzťahujú maximálne úrovne expozície, ktoré sú 
stanovené ako bezpečné pre ľudí a životné prostredie. Narušenie činnosti endokrinných žliaz 
nesmie byť paušálnym kritériom na zamietnutie účinných látok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Príloha II odsek 4

4. Kritériá schválenia látky, ktorá sa má 
nahradiť
Účinná látka sa schvaľuje ako látka, ktorá sa 
má nahradiť, podľa článku 24, ak:

4. Kritériá schválenia látky, ktorá sa má 
nahradiť.
Účinná látka sa schvaľuje ako látka, ktorá sa 
má nahradiť, podľa článku 24, ak:

– jej ADI, ARfD alebo AOEL sú značne 
nižšie ako pri väčšine schválených 
účinných látok;
– spĺňa dve z kritérií na zaradenie ako látka 
PBT;
– existujú dôvody na obavy súvisiace s 
charakterom kritických účinkov, ktoré v 
spojení s prvkami použitia/vystavenia vedú 
pri použití k situáciám, ktoré by mohli stále 
vyvolávať obavy, dokonca pri veľmi 
obmedzujúcich opatreniach riadenia rizika 
(ako napríklad rozsiahle osobné ochranné 
vybavenie alebo veľmi veľké nárazníkové 
zóny);
– obsahuje značný podiel neúčinných 
izomérov.

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

— sa na základe hodnotenia testovania 
karcinogenity vykonaného v súlade s 
požiadavkami na údaje o účinných látkach 
a prípravkoch na ochranu rastlín a s 
ostatnými dostupnými údajmi a 
informáciami klasifikuje alebo musí 
klasifikovať v súlade s ustanoveniami 
smernice 67/548/EHS ako karcinogén 
kategórie 1 alebo 2, s výnimkou prípadu, 
keď je vystavenie ľudí tejto účinnej látke v 
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prípravku na ochranu rastlín za realisticky 
navrhovaných podmienok používania 
zanedbateľné, alebo
— sa na základe hodnotenia testovania 
reprodukčnej toxicity vykonaného v súlade 
s požiadavkami na údaje o účinných 
látkach a prípravkoch na ochranu rastlín a 
s ostatnými dostupnými údajmi a 
informáciami klasifikuje alebo musí 
klasifikovať v súlade s ustanoveniami 
smernice 67/548/EHS ako toxická látka 
kategórie 1 alebo 2 z hľadiska reprodukcie, 
s výnimkou prípadu, keď je vystavenie ľudí 
tejto účinnej látke v prípravku na ochranu 
rastlín za realisticky navrhovaných 
podmienok používania zanedbateľné, alebo
sa považuje za perzistentnú, 
bioakumulatívnu a toxickú (PBT) látku.
Látka, ktorá spĺňa všetky tri kritériá 
nasledujúcich oddielov, je PBT látkou.
a) Perzistencia
Účinná látka spĺňa kritérium perzistencie, 
ak:
— polčas rozpadu v morskej vode je vyšší 
ako 60 dní alebo
— polčas rozpadu v sladkej vode alebo vode 
v ústí je vyšší ako 40 dní
alebo
— polčas rozpadu v morskom sedimente je 
vyšší ako 180 dní alebo
— polčas rozpadu v sedimente v sladkej 
vode alebo vode v ústí je vyšší ako 120 dní 
alebo
— polčas rozpadu v pôde je vyšší ako 120 
dní.
Hodnotenie perzistencie v životnom 
prostredí je založené na dostupných 
údajoch o polčasoch rozpadu získaných za 
primeraných podmienok, ktoré opisuje 
žiadateľ.
b) Bioakumulácia
Účinná látka spĺňa kritérium 
bioakumulácie, ak faktor biokoncentrácie 
(BCF) je vyšší ako 2 000.
Hodnotenie bioakumulácie je založené na 
nameraných údajoch o biokoncentrácii u 
vodných druhov. Možno použiť údaje 
týkajúce sa sladkovodných i morských 
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druhov.
c) Toxicita
Účinná látka spĺňa kritérium toxicity, ak:
— dlhodobá hladina bez pozorovaného 
účinku (NOEC) pre morské alebo 
sladkovodné organizmy je nižšia ako 0,01 
mg/l alebo
— látka je klasifikovaná ako karcinogénna 
(kategória 1 alebo 2), mutagénna 
(kategória 1 alebo 2) alebo toxická z 
hľadiska reprodukcie (kategória 1, 2 alebo 
3), alebo
— existuje iný dôkaz o chronickej toxicite, 
ako ju určujú klasifikácie: T, R48 alebo 
Xn, R48 podľa smernice 67/548/EHS.
— alebo je veľmi perzistentná, veľmi 
bioakumulatívna (vPvB).
Látka, ktorá spĺňa obidve kritériá 
nasledujúcich oddielov je vPvB látkou.
a) Perzistencia
Účinná látka spĺňa kritérium vysokej 
perzistencie, ak:
— polčas rozpadu v morskej, sladkej vode 
alebo vode v ústí je vyšší ako 60 dní alebo
— polčas rozpadu v sedimente v morskej, 
sladkej vode alebo vode v ústí je vyšší ako 
180 dní alebo
— polčas rozpadu v pôde je vyšší ako 180 
dní.
b) Bioakumulácia
Účinná látka spĺňa kritérium vysokej 
bioakumulácie, ak faktor biokoncentrácie 
(BCF) je vyšší ako 5000.

Odôvodnenie

Regulating plant protection products on the basis of the properties of their active substances 
without taking into account their actual uses and exposure undermines the principle of 
decisions based on risk assessments. It will result in phasing out many safe products/uses.
These criteria should be used to identify substances as candidates for substitution not to reject 
substances without proper evaluation. Transferred from Annex II Points 3.6 and 3.7

The ‘candidate for substitution’ criteria currently used in the draft regulation have little or no 
correlation to real risks arising from the use of plant protection products.
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