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Věc: Stanovisko k právnímu základu návrhu nařízení Evropského parlamentu 
a Rady o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (KOM(2006)0388 –
C6-0245/2006 – 2006/0136(COD))1

Vážený pane předsedo,

dopisem ze dne 30. dubna 2007 jste v souladu s čl. 35 odst. 2 jednacího řádu požádal Výbor 
pro právní záležitosti o ověření platnosti a vhodnosti právního základu výše uvedeného 
návrhu Komise.

Výbor projednal výše uvedenou otázku na své schůzi dne 11. června 2007.

Návrh má dva právní základy, a to čl. 37 odst. 2 a čl. 152 odst. 4 písm. b) Smlouvy o ES.

Zpravodajka paní Breyerová předložila k návrhu pozměňovací návrhy, které odebírají jako 
právní základ článek 37, neboť za vhodný právní základ tohoto návrhu považuje čl. 152 odst. 
4 písm. b) a čl. 175 odst. 1 Smlouvy o ES.
V následujícím dopise ze dne 9. května 2007 jste náš výbor informoval, že Výbor pro vnitřní 
trh a ochranu spotřebitelů, který spolupracuje v rámci rozšířené spolupráce s Výborem pro 
životní prostředí, přijal stanovisko, v němž za vhodný právní základ považuje nejen čl. 37 
odst. 2 a čl. 152 odst. 4 písm. b), ale také článek 95 Smlouvy o ES.

Posuzované právní základy:
  

1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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Článek 37
1. K určení základních směrů společné zemědělské politiky svolá Komise ihned po vstupu této 
smlouvy v platnost konferenci členských států, která porovná zemědělské politiky členských 
států, zejména prostřednictvím vzájemného porovnání zdrojů a potřeb členských států.
2. S přihlédnutím k výsledku konference uvedené v odstavci 1 předloží Komise po konzultaci 
s Hospodářským a sociálním výborem do dvou let od vstupu této smlouvy v platnost návrhy 
týkající se vypracování a provádění společné zemědělské politiky včetně nahrazení 
vnitrostátních systémů organizace trhu některou z forem společné organizace trhů uvedenou 
v čl. 34 odst. 1 a realizace opatření uvedených v této hlavě. Tyto návrhy musí brát v úvahu 
vzájemnou závislost zemědělských otázek, o nichž tato hlava pojednává.
Rada na návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem kvalifikovanou většinou 
vydá nařízení nebo směrnice anebo přijme rozhodnutí; tím není dotčeno právo Rady vydávat 
vhodná doporučení.
3. Rada může kvalifikovanou většinou v souladu s odstavcem 2 nahradit vnitrostátní systémy 
organizace trhu společnou organizací trhu, stanovenou v čl. 34 odst. 1, pokud:
a) společná organizace trhu poskytne členským státům, které se stavějí proti tomuto opatření 
a které mají vlastní systém organizace trhu pro příslušnou výrobu, rovnocenné záruky 
zaměstnanosti a životní úrovně příslušných výrobců, a to s přihlédnutím k úpravám, které jsou 
možné, a ke stupni vyžadované specializace;
b) společná organizace trhu zabezpečí obchodu uvnitř Společenství podmínky obdobné 
podmínkám existujícím na vnitrostátním trhu.
4. Bude-li zavedena společná organizace trhu pro určité suroviny před zavedením společné 
organizace trhů pro odpovídající zpracované produkty, mohou být dané suroviny dovezeny 
ze zemí mimo Společenství, pokud se používají pro zpracované produkty určené pro vývoz 
do třetích zemí.

Článek 95
1. Odchylně od článku 94 a není-li v této smlouvě stanoveno jinak, použijí se k dosažení cílů 
uvedených v článku 14 následující ustanovení. Rada postupem podle článku 251 
a po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem přijímá opatření ke sbližování 
ustanovení právních a správních předpisů členských států, jejichž účelem je vytvoření 
a fungování vnitřního trhu.
2. Odstavec 1 se nevztahuje na ustanovení o daních, ustanovení týkající se volného pohybu 
osob, ani na ustanovení týkající se práv a zájmů zaměstnanců.
3. Komise bude ve svých návrzích podle odstavce 1 týkajících se zdraví, bezpečnosti, ochrany 
životního prostředí a ochrany spotřebitele vycházet z vysoké úrovně ochrany a přihlédne 
přitom zejména k novému vývoji založenému na vědeckých poznatcích. V rámci svých 
pravomocí usilují o tento cíl též Evropský parlament a Rada.
4. Pokládá-li členský stát poté, co Rada nebo Komise přijaly harmonizační opatření, 
za nezbytné ponechat si vlastní vnitrostátní předpisy ze závažných důvodů uvedených v článku 
30 nebo vnitrostátní předpisy týkající se ochrany životního nebo pracovního prostředí, 
oznámí je Komisi spolu s důvody pro jejich ponechání.
5. Aniž je dotčen odstavec 4, pokládá-li členský stát poté, co Rada nebo Komise přijaly 
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harmonizační opatření, za nezbytné zavést vnitrostátní předpisy, opírající se o nové vědecké 
poznatky k ochraně životního prostředí nebo pracovního prostředí, z důvodu zvláštního 
problému, který se objeví v tomto členském státě po přijetí harmonizačních opatření, oznámí 
zamýšlené předpisy Komisi spolu s důvody pro jejich zavedení.
6. Komise do šesti měsíců po oznámení podle odstavců 4 a 5 dotyčné vnitrostátní právní 
předpisy schválí nebo zamítne poté, co prověří, zda neslouží jako prostředek svévolné 
diskriminace nebo zastřeného omezování obchodu mezi členskými státy a nenarušují 
fungování vnitřního trhu.
Nerozhodne-li Komise v této lhůtě, pokládají se vnitrostátní předpisy uvedené v odstavcích 
4 a 5 za schválené.
Je-li to opodstatněné složitostí věci a neexistuje-li nebezpečí pro lidské zdraví, může Komise 
oznámit dotyčnému členskému státu, že lhůta uvedená v tomto odstavci může být prodloužena 
o další lhůtu až šesti měsíců.
7. Je-li členský stát oprávněn podle odstavce 6 zachovat nebo zavést vnitrostátní předpisy, 
které se odchylují od harmonizačního opatření, přezkoumá Komise neprodleně, zda má 
navrhnout přizpůsobení tohoto opatření.
8. Upozorní-li členský stát v některé oblasti, která byla předmětem harmonizačních opatření, 
na určitý problém veřejného zdraví, uvědomí o něm Komisi, která neprodleně přezkoumá, 
zda nenavrhne Radě odpovídající opatření.
9. Odchylně od postupu podle článků 226 a 227 může Komise nebo kterýkoli členský stát 
předložit věc přímo Soudnímu dvoru, domnívá-li se, že jiný členský stát zneužívá pravomoci 
stanovené v tomto článku.
10. Výše uvedená harmonizační opatření zahrnují ve vhodných případech ochrannou doložku, 
která zmocňuje členské státy přijmout z jednoho nebo více důvodů neekonomické povahy 
uvedených v článku 30 prozatímní opatření, která podléhají kontrolnímu postupu 
Společenství.

Článek 152
1. Při stanovení a realizaci všech politik a činností Společenství by měla být zajištěna vysoká 
úroveň ochrany zdraví.
Činnost Společenství doplňuje politiku členských států a je zaměřena ke zlepšování veřejného 
zdraví, předcházení nemocím a odstraňování příčin ohrožení lidského zdraví. Tato činnost 
rovněž zahrnuje boj proti nejzávažnějším nemocem podporou výzkumu jejich příčin, přenosu 
a jejich předcházení, jakož i zdravotnické informace a zdravotní výchovu.
Společenství doplňuje kroky podniknuté členskými státy s cílem omezit poškozování zdraví 
v důsledku užívání drog, včetně poskytování informací a prevence.
2. Společenství podporuje spolupráci mezi členskými státy v oblastech uvedených v tomto 
článku a v případě potřeby jejich činnost podporuje. Členské státy ve spolupráci s Komisí 
mezi sebou koordinují své politiky a programy v oblastech uvedených v odstavci 1. Komise 
může v úzké návaznosti na členské státy podniknout veškeré kroky, které takovou koordinaci 
úspěšně podpoří.
3. Rada a členské státy rozvíjejí spolupráci se třetími zeměmi a příslušnými mezinárodními 
organizacemi v oblasti veřejného zdraví.
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4. Rada postupem podle článku 251 a po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem 
a Výborem regionů přispívá k dosažení cílů uvedených v tomto článku tím, že přijímá:
(a) opatření k zajištění vysokých standardů kvality a bezpečnosti lidských orgánů a látek 
lidského původu, jakož i krve a krevních derivátů; tato opatření žádnému členskému státu 
nebrání v zachování nebo zavedení přísnějších ochranných opatření;
(b) odchylně od článku 37 opatření ve veterinární a rostlinolékařské oblasti, která mají za 
svůj přímý cíl ochranu veřejného zdraví;
(c) pobídková opatření určená k ochraně a zlepšování lidského zdraví, s vyloučením 
harmonizace právních předpisů členských států.
Na návrh Komise může Rada kvalifikovanou většinou rovněž přijímat doporučení za účely 
stanovenými v tomto článku.
5. 
Při činnosti Společenství je plně uznávána odpovědnost členských států za organizaci 
zdravotnictví a poskytování zdravotní péče, zejména se opatření podle odst. 4 písm. a) 
nedotýkají vnitrostátních předpisů o dárcovství nebo lékařském využití orgánů a krve.

Článek 175
1. Rada postupem podle článku 251 a po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem 
a Výborem regionů rozhodne, jakou činnost bude Společenství vyvíjet, aby bylo dosaženo cílů 
uvedených v článku 1741.
2. Odchylně od rozhodovacího postupu stanoveného v odstavci 1, a aniž by byl dotčen článek 
95, Rada jednomyslně na návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem, 
Hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů přijme:
a) ustanovení především fiskální povahy;
b) opatření týkající se:
– územního plánování,
– hospodaření s vodními zdroji nebo týkající se přímo nebo nepřímo dostupnosti vodních 
zdrojů,
– využívání půdy, s výjimkou nakládání s odpady; 
c) opatření významně ovlivňující volbu členského státu mezi různými energetickými zdroji 
a základní skladbu jeho zásobování energií.
Rada může za podmínek stanovených v prvním pododstavci vymezit, u jakých oblastí 
uvedených v tomto odstavci mají být rozhodnutí přijata kvalifikovanou většinou.
3. V dalších oblastech Rada postupem podle článku 251 a po konzultaci s Hospodářským 

  
1 Čl. 174 odst. 1
1. Politika Společenství v oblasti životního prostředí přispívá k sledování následujících cílů:
– zachování, ochrana a zlepšování kvality životního prostředí,
– ochrana lidského zdraví,
– uvážlivé a racionální využívání přírodních zdrojů,
– podpora opatření na mezinárodní úrovni určených k řešení regionálních a celosvětových problémů životního 
prostředí.
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a sociálním výborem a Výborem regionů přijme obecné akční programy, které stanoví 
prioritní cíle, jichž má být dosaženo.
Rada podle daného případu buď na základě odstavce 1, nebo odstavce 2 přijme opatření 
nezbytná pro zavedení těchto programů.
4. Aniž by tím byla dotčena určitá opatření na úrovni Společenství, členské státy financují 
a provádějí politiku v oblasti životního prostředí.
5. Zahrnuje-li opatření založené na ustanoveních odstavce 1 náklady považované orgány 
členského státu za neúměrné a aniž je dotčena zásada „znečišťovatel platí“, stanoví Rada 
v aktu, kterým je toto opatření přijato, příslušná ustanovení ve formě:
– dočasné výjimky nebo
– finanční podpory z Fondu soudržnosti zřízené podle článku 161.

Obsah nařízení lze analyzovat takto:
Vzhledem k určitým otázkám, které Parlament a Rada vznesly v reakci na zprávu o pokroku 
předloženou Komisí, a vzhledem k současnému vědeckému a technickému rozvoji má toto 
nařízení nahradit směrnici 91/414. Za účelem zjednodušení zruší směrnici 79/117.

Na základě bodů odůvodnění se návrh nařízení opírá o následující argumenty:
(6) Rostlinná výroba zaujímá ve Společenství velmi důležité místo. Jedním z 
nejdůležitějších způsobů ochrany rostlin a rostlinných produktů před škodlivými organismy 
včetně plevelů a zlepšení zemědělské výroby je používání přípravků na ochranu rostlin.

(7) Přípravky na ochranu rostlin mohou rovněž mít nežádoucí účinky na rostlinnou 
výrobu. Jejich používání může přinášet rizika a nebezpečí pro člověka, zvířata a životní 
prostředí, zejména jsou-li uvedeny na trh bez úředních zkoušek a povolení a jsou-li nesprávně 
používány. Proto by měla být přijata harmonizovaná pravidla pro uvádění přípravků na 
ochranu rostlin na trh.
(8) Cílem tohoto nařízení je zajistit vysokou úroveň ochrany jak zdraví lidí, tak zdraví 
zvířat a životního prostředí. Obzvláštní důraz by měl být kladen na ochranu zranitelných 
skupin populace včetně těhotných žen, kojenců a dětí. Měla by být uplatňována zásada 
předběžné opatrnosti1, aby se zaručilo, že průmyslové odvětví prokáže, že látky nebo 
přípravky vyráběné a uváděné na trh nemají nepříznivý dopad na zdraví lidí nebo na životní 
prostředí.
(9) V přípravcích na ochranu rostlin by měly být používány pouze látky, u nichž bylo 
prokázáno, že mají na rostlinnou výrobu výhradně příznivé účinky a že se u nich neočekává, 
že budou mít škodlivé účinky na zdraví lidí nebo zvířat či nepřijatelný vliv na životní 
prostředí. Aby se dosáhlo stejné úrovně ochrany ve všech členských státech, měla by se 
rozhodnutí o přijatelnosti či nepřijatelnosti takových látek přijímat na úrovni Společenství.

(10) V zájmu předvídatelnosti, účinnosti a soudržnosti by měl být stanoven podrobný 
postup pro posouzení, zda může být účinná látka schválena. ....

(11) Z etických důvodů by posouzení účinné látky či přípravku na ochranu rostlin nemělo 

  
1 Přidáno zvýraznění.
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vycházet ze zkoušek či studií zahrnujících záměrné podávání účinné látky či přípravku na 
ochranu rostlin lidem s cílem stanovit hodnotu dávky účinné látky bez pozorovaného účinku 
na člověka. Obdobně by toxikologické studie prováděné na lidech neměly být používány ke 
snižování bezpečnostních limitů účinných látek či přípravků na ochranu rostlin. 

(12) Aby se urychlilo schvalování účinných látek, měly by být stanoveny přísné lhůty pro 
různé kroky tohoto postupu.

(13) V zájmu bezpečnosti by mělo být období schválení účinné látky omezené. Období 
schválení by mělo být úměrné možným rizikům spojeným s používáním takových látek. ....

(14) Měla by být stanovena možnost změnit či odejmout schválení účinné látky, pokud 
nesplňuje kritéria pro schválení.

(15) Při vyhodnocení účinné látky může být zjištěno, že dané látka představuje výrazně 
nižší riziko než jiné látky. Aby se podpořilo zahrnutí takové látky do přípravků na ochranu 
rostlin, měly by být tyto látky identifikovány a mělo by být usnadněno uvádění na trh 
přípravků na ochranu rostlin, které takové látky obsahují.

(16) Některé látky, jež jsou používány především jinak než jako přípravky na ochranu 
rostlin, mohou mít pro ochranu rostlin určitý význam, avšak z ekonomického hlediska může 
mít podání žádosti o povolení omezený význam. Proto by specifická ustanovení měla 
zaručovat, že tyto látky mohou být rovněž schváleny pro použití v přípravcích na ochranu 
rostlin, je-li riziko, jež představují, přijatelné.
(17) Některé účinné látky mohou být přijatelné pouze tehdy, jsou-li učiněna rozsáhlá 
opatření ke zmírnění rizika. Tyto látky by měly být identifikovány na úrovni Společenství. 
Členské státy by měly pravidelně zkoumat, zda přípravky na ochranu rostlin, které obsahují 
tyto účinné látky, nelze nahradit přípravky na ochranu rostlin obsahujícími účinné látky, jež 
vyžadují méně intenzivní opatření ke zmírnění rizika.

(18) Kromě účinných látek mohou přípravky na ochranu rostlin obsahovat safenery či 
synergenty, pro něž by měla být stanovena obdobná pravidla. Měla by být stanovena 
technická pravidla pro přezkum těchto látek. Jakmile budou tato nová pravidla stanovena, 
měly by být látky, které jsou v současnosti na trhu, podrobeny přezkumu.

(19) Přípravky na ochranu rostlin mohou rovněž obsahovat formulační přísady. Měl by být 
vypracován seznam formulačních přísad, které by neměly být obsaženy v přípravcích na 
ochranu rostlin.
(20) Přípravky na ochranu rostlin obsahující účinné látky mohou být mnoha způsoby 
formulovány a používány u řady plodin v různých zemědělských, ekologických 
a klimatických podmínkách. Povolení přípravků na ochranu rostlin by proto měly udělovat 
členské státy.
(21) Ustanovení upravující povolování musejí zaručovat vysokou úroveň ochrany. 
Konkrétně by při udělování povolení přípravků na ochranu rostlin měla být upřednostněna 
ochrana zdraví lidí a zvířat a životního prostředí, nikoli zlepšování rostlinné výroby1. Proto 
by před uvedením přípravků na ochranu rostlin na trh mělo být jasně prokázáno, že jsou pro 
rostlinou výrobu důležité a že nemají nepříznivý účinek na zdraví lidí či zvířat nebo 
nepřijatelný vliv na životní prostředí.

  
1 Přidáno zvýraznění.
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(22) V zájmu předvídatelnosti, účinnosti a soudržnosti by měla být harmonizována kritéria, 
postupy a podmínky povolování přípravků na ochranu rostlin, přičemž se zohlední obecné 
zásady ochrany zdraví lidí a zvířat a životního prostředí.
(23) Účinné látky obsažené v přípravcích na ochranu rostlin lze vyrábět různými postupy, 
což vede k rozdílům v jednotlivých specifikacích. Tyto rozdíly mají vliv na bezpečnost. 
Z důvodu účinnosti by měl být pro posuzování těchto rozdílů stanoven harmonizovaný postup 
na úrovni Společenství.
(24) Aby se zabránilo zdvojování práce, snížila správní zátěž průmyslového odvětví 
a členských států a zaručila harmonizovanější dostupnost přípravků na ochranu rostlin, měla 
by být povolení udělená jedním členským státem přijímána i v dalších členských státech, 
pokud v nich panují srovnatelné ekologické a klimatické podmínky. Aby se takovéto 
vzájemné uznávání usnadnilo, měla by být Evropská unie rozdělena do zón, v nichž je 
přípravek povolen a v nichž panují srovnatelné podmínky.
(25) Zájem průmyslového odvětví o podávání žádostí o povolení je omezen na určitá 
použití. Aby se zaručilo, že diverzifikace zemědělství a zahradnictví nebude komplikována 
nedostatkem dostupných přípravků na ochranu rostlin, měla by být stanovena zvláštní 
pravidla pro méně významná použití.
(26) Ve výjimečných případech by mělo být členským státům umožněno povolovat 
přípravky na ochranu rostlin, jež nesplňují podmínky tohoto nařízení, pokud je to nezbytné 
z důvodu ohrožení rostlinné výroby, jemuž nelze zabránit jinými prostředky. Tato povolení 
by měla být přezkoumána na úrovni Společenství.
(27) S cílem podněcovat inovace by měla být stanovena zvláštní pravidla, která umožní 
používat přípravky na ochranu rostlin při pokusech i tehdy, nebyly-li ještě povoleny.
(28) Ve snaze zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí by 
přípravky na ochranu rostlin měly být správně používány s ohledem na zásady integrované 
ochrany proti škůdcům. ....

(29) Měl by být stanoven systém pro výměnu informací. ...
(30) Ke zvýšení účinnosti přípravku na ochranu rostlin lze použít pomocné látky. Jejich 
uvádění na trh či používání by mělo být zakázáno, pokud obsahují zakázanou formulační 
přísadu. 

(31) Výraznou investici představují studie. Tuto investici je za účelem podnícení výzkumu 
třeba chránit. Z tohoto důvodu by studie předkládané žadatelem v členském státě měly být 
chráněny před tím, aby je použil jiný žadatel. ...
(32) Měla by být stanovena pravidla zabraňující zdvojování zkoušek a studií. Konkrétně by 
mělo být zakázáno zdvojování studií týkajících se obratlovců. V této souvislosti by měla 
existovat povinnost umožnit za rozumných podmínek přístup ke studiím o obratlovcích. Aby 
hospodářské subjekty byly schopné zjistit, které studie již byly provedeny jinými 
hospodářskými subjekty, měly by členské státy vést seznam takovýchto studií, a to 
i v případech, kdy se na studie nevztahuje výše zmíněný systém povinného umožnění 
přístupu. 

(33) Členské státy, úřad i Komise uplatňují různá pravidla, pokud jde o přístup k 
dokumentům a jejich důvěrnost, proto je vhodné upřesnit ustanovení týkající se přístupu 
k informacím v dokumentech, které vlastní uvedené orgány, a k jejich důvěrnosti. 
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(34) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne 31. května 1999 
o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení 
a označování nebezpečných přípravků1 se vztahuje na klasifikaci, balení a označování 
pesticidů. Aby se však ještě více zlepšila ochrana uživatelů přípravků na ochranu rostlin, 
spotřebitelů rostlin a rostlinných produktů a životního prostředí, měla by být stanovena další 
zvláštní pravidla, která zohledňují konkrétní podmínky použití přípravků na ochranu rostlin.

(35) Aby reklama nebyla pro uživatele přípravků na ochranu rostlin zavádějící, měla by být 
stanovena pravidla pro reklamu na tyto přípravky.

(36) Měla by být stanovena pravidla pro vedení záznamů a pro informace o použití 
přípravků na ochranu rostlin, aby se zajištěním sledovatelnosti možné expozice zvýšila 
úroveň ochrany zdraví lidí a zvířat a životního prostředí, zvýšila účinnost monitorování 
a kontroly a snížily náklady na monitorování jakosti vody.

(37) Ustanovení o kontrolních a inspekčních režimech pro uvádění přípravků na ochranu 
rostlin na trh a jejich používání by měla zaručit správné, bezpečné a harmonizované 
provádění požadavků stanovených tímto nařízením, čímž by mělo být dosaženo vysoké 
úrovně ochrany zdraví lidí i zvířat a životního prostředí.

(38) Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 
o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv 
a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat2 stanoví kontrolní 
opatření ohledně používání přípravků na ochranu rostlin ve všech fázích výroby potravin, 
včetně vedení záznamů o používání přípravků na ochranu rostlin. Obdobná pravidla by se 
měla vztahovat na skladování a používání přípravků na ochranu rostlin, na které se 
nevztahuje nařízení (ES) č. 882/2004.
(39) Měla by být zaručena úzká provázanost s ostatními právními předpisy Společenství, 
zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 
o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného 
původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS3 a s právními předpisy 
o ochraně pracovníků a všech, kteří se podílí na uzavřeném nakládání s geneticky 
modifikovanými mikroorganismy či na jejich záměrném uvolňování.
(40) Je nutné stanovit postupy přijímání mimořádných opatření v situacích, kdy je 
pravděpodobné, že schválená účinná látka, safener, synergent či přípravek na ochranu rostlin 
budou představovat vážnou hrozbu pro zdraví lidí či zvířat či pro životní prostředí.

(41) Členské státy stanoví pravidla pro sankce použitelné v případě porušení tohoto 
nařízení a přijmou opatření nutná k zajištění jejich provádění. 

(42) Obecná občanskoprávní a trestněprávní odpovědnost v členském státě výroby 
a případně také u osob zodpovědných za uvádění přípravku na ochranu rostlin na trh či tento 
přípravek používajících by měla nadále platit.
(43) Členské státy by měly mít možnost získat finanční prostředky na úhradu nákladů 
spojených s postupy vyplývajícími z uplatňování tohoto nařízení od osob, které chtějí uvést či 
uvádějí přípravky na ochranu rostlin na trh, a osob, které žádají o schválení účinných látek, 

  
1 Úř. věst. L 200, 30.7.1999, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2006/8/ES (Úř. věst. 
L 19, 24.1.2006, s. 12).
2 Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1. Opravené znění v Úř. věst. L 191, 28.5.2004, s. 1.
3 Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.
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safenerů a synergentů.
(44) Členské státy by měly určit nezbytné vnitrostátní orgány.

(45) Komise by měla usnadnit uplatňovaní tohoto nařízení. Proto je vhodné určit nezbytné 
finanční zdroje a stanovit možnost změnit některá ustanovení tohoto nařízení podle nabytých 
zkušeností a vývoje technických poznámek k pokynům.
(46) ...

(47) ...
Z bodů odůvodnění a vlastního textu navrhovaného nařízení vyplývá, že jeho hlavním cílem 
je zajistit ochranu zdraví lidí i zvířat a životního prostředí tím, že přípravky na ochranu 
rostlin, které mají pro zemědělství zásadní význam, nejsou uváděny na trh bez úředních 
zkoušek a povolení a jsou správně používány.
Kvůli tomu bude zjevně nezbytné sladit pravidla pro uvádění přípravků na ochranu rostlin 
na trh, avšak toto nařízení se řádným fungováním vnitřního trhu primárně nezabývá – není 
o něm zmínka ani v úvodní části, ani ve vlastním textu.

Ve skutečnosti se ustanovení navrženého nástroje týkají požadavků a podmínek schvalování 
přípravků na ochranu rostlin, schvalovacího postupu, obnovování a přezkumu schválení, 
odchylek, schvalování safenerů a synergentů, zákazu nepřijatelných formulačních přísad, 
povolení k uvedení na trh a používání, postupů udělování povolení a výjimky, vzájemného 
uznávání povolení, obnovování a ukončování povolení, zvláštních případů (produktů 
představujících nízké riziko, produktů obsahujících GMO, přípravků obsahujících látky, které 
lze použít jako náhradu, povolení na méně významná použití), odchylek pro mimořádné 
využití a výzkum a vývoj, požadavků týkajících se použití přípravků na ochranu rostlin 
a informací o jejich potenciálně škodlivých účincích, pomocných látek, ochrany a sdílení 
údajů, přístupu veřejnosti k informacím, balení, označování a reklamy, kontrol, mimořádných 
událostí a administrativních a finančních ustanovení (včetně ustanovení o občanskoprávní 
a trestněprávní odpovědnosti).

Posouzení
Právní základ vymezuje pravomoc Společenství ratione materiae a uvádí, jak bude tato 
pravomoc vykonávána, jmenovitě pak právní nástroj(e), který(é) lze použít, a postup 
rozhodování.

Z ustálené judikatury Soudního dvora je zřejmé, že volba právního základu není na uvážení 
zákonodárců Společenství, nýbrž musí být stanovena na základě objektivních faktorů, které 
podléhají soudnímu přezkumu1, jako např. cíl a obsah příslušného opatření2. Mimoto 
by rozhodujícím faktorem měl být hlavní předmět opatření3. 

Podle judikatury Soudního dvora je obecný článek Smlouvy sám o sobě dostatečným právním 
základem, i když příslušné opatření na nižší úrovni usiluje o dosažení cíle, o nějž usiluje 
konkrétní článek Smlouvy4.

  
1 Věc 45/86 Komise v. Rada [1987] ECR 1439, bod 5.
2 Věc C-300/89, Komise v. Rada [1991] ECR I-287, bod 10 a věc C-42/97, Evropský parlament v. Rada [1999] 
Recueil I-869, bod 36.
3 Věc C-377/98 Nizozemsko v. Evropský parlament a Rada [2001] ECR I-7079, bod 27.
4 Věc C-377/98 Nizozemsko v. Evropský parlament a Rada [2001] ECR I-7079, body 27–28; věc C-491/01 
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Pokud má však opatření několik současných cílů, které jsou vzájemně neodlučitelně spjaty, 
aniž by byl jeden vůči ostatním druhořadý a nepřímý, musí se toto opatření zakládat 
na několika příslušných ustanoveních Smlouvy1, pokud to není nemožné z důvodu 
neslučitelnosti postupů rozhodování, které jsou stanoveny těmito ustanoveními2.

S ohledem na výše uvedené je třeba zjistit, jaký je vhodný právní základ navrhovaného 
nařízení.

Evropská komise navrhla dva právní základy, a to čl. 37 odst. 2 a čl. 152 odst. 4 písm. b).
Výbor pro životní prostředí navrhuje vypustit čl. 37 odst. 2 a jako právní základ použít čl. 152 
odst. 4 písm. b) a čl. 175 odst. 1.
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele navrhuje čl. 37 odst. 2, čl. 152 odst. 4 písm. b) 
a článek 95.
Pokud jde o článek 95, vzhledem k judikatuře Soudního dvora, podle níž je obecný článek 
Smlouvy sám o sobě dostatečným právním základem, i když příslušné opatření na nižší 
úrovni usiluje o dosažení cíle, o nějž usiluje konkrétní článek Smlouvy3, zastáváme názor, že 
na článek 95 není třeba odkazovat. Ačkoli se rozumí, že ustanovení o uvádění přípravků na 
ochranu rostlin na trh, označování a vzájemném uznávání mají zajistit fungování vnitřního 
trhu, hlavním účelem nařízení je zajistit ochranu zdraví lidí i zvířat a životního prostředí tím, 
že přípravky na ochranu rostlin, které mají pro zemědělství zásadní význam, nejsou uváděny 
na trh bez úředních zkoušek a povolení a jsou správně používány. V tom spočívá ústřední bod 
tohoto nástroje. Zřízení či fungování vnitřního trhu je ve vztahu k tomuto hlavnímu cíli 
úkolem pouze implicitním, druhotným a nepřímým.
Pokud jde o čl. 37 odst. 2, není třeba na něj odkazovat, neboť čl. 152 odst. 4 písm. b)
obsahuje výslovnou odchylku pro opatření v rostlinolékařské oblasti, která mají za svůj přímý 
cíl ochranu veřejného zdraví. Vzhledem k cíli a obsahu navrhovaného nařízení není vůbec 
pochyb o tom, že přímým cílem tohoto opatření je ochrana veřejného zdraví. Skutečnost, že 
čl. 37 odst. 2 stanoví postup konzultace, a nikoli spolurozhodování, může navíc způsobit, že 
pokud nebude judikatura týkající se článku 133 chápana tak, že se vztahuje i na čl. 37 odst. 2, 
bude čl. 37 odst. 2 považován za neslučitelný4.

Jako právní základ tedy postačuje čl. 152 odst. 4 písm. b) a není třeba též odkazovat na čl. 
175 odst. 1.

Proto za vhodný právní základ považujeme čl. 152 odst. 4 písm. b). 
Na schůzi dne 11. června 2007 Výbor pro právní záležitosti jednomyslně rozhodl5, že Vám 

    
British American Tobacco (Investment) a Imperial Tobacco [2002] ECR I-11453, body 93–94.
1 Věc C-165/87 Komise v. Rada [1988] ECR 5545, bod 11.
2 Viz např. věc C-300/89 Komise v. Rada [1991] ECR I-2867, body 17–21 (kauza oxidu titaničitého), věc C-
388/01 Komise v. Rada [2004] Sb. rozh. I-4829, bod 58 a věc C-491-01 British American Tobacco [2002] 
ECR I-11453, body 103–111.
3 Věc C-377/98 Nizozemsko v. Evropský parlament a Rada [2001] ECR I-7079, body 27–28; věc C-491/01 
British American Tobacco (Investment) a Imperial Tobacco [2002] ECR I-11453, body 93–94.
4 Viz rozsudek ze dne 10. ledna 2006 ve věci C-178/03 Komise v. Parlament a Rada, odstavec 59, a rozsudek 
z téhož dne ve věci C-94/03 Komise v. Rada. 
5 Hlasování se zúčastnili tito poslanci: Cristian Dumitrescu (úřadující předseda), Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg (místopředsedkyně), Manuel Medina Ortega (navrhovatel), Carlo Casini, Janelly Fourtou, Luis de 
Grandes Pascual, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Michel 
Rocard, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, József Szájer, Jaroslav Zvěřina a Tadeusz Zwiefka.
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doporučí, že vhodným právním základem návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady 
o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh je čl. 152 odst. 4 písm. b) Smlouvy o ES.

S úctou 

Giuseppe Gargani


