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Vec: Stanovisko k právnemu základu návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (KOM(2006)0388 –
C6-0245/2006 – 2006/0136(COD))1

Vážený pán predseda,

listom z 30. apríla 2007 ste v súlade s článkom 35 ods. 2 rokovacieho poriadku požiadali 
Výbor pre právne veci o overenie platnosti a správnosti určenia právneho základu uvedeného 
návrhu Komisie.

Výbor preskúmal uvedenú vec na schôdzi 11. júna 2007.

Návrh má dvojitý právny základ: článok 37 ods. 2 a článok 152 ods. 4 písm. b) Zmluvy o ES.

Spravodajkyňa, pani Breyerová, predložila pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k uvedenému 
návrhu s cieľom vypustiť článok 37 ako právny základ vzhľadom na skutočnosť, že článok 
152 ods. 4 písm. b) a článok 175 ods. 1 Zmluvy o ES predstavujú vhodný právny základ pre 
návrh.

V ďalšom liste z 9. mája 2007 ste informovali výbor, že Výbor pre vnútorný trh a ochranu 
spotrebiteľa, ktorý spolupracuje s výborom pre životné prostredie podľa postupu rozšírenej 
spolupráce, prijal stanovisko, v ktorom sa domnieva, že vhodný právny základ tvorí nielen 
článok 37 ods. 2 a článok 152 ods. 4 písm. b), ale aj článok 95 Zmluvy o ES.

Posudzovaný právny základ:

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Článok 37
1. Na stanovenie všeobecných smerov spoločnej poľnohospodárskej politiky zvolá Komisia 
hneď po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy konferenciu členských štátov, na ktorej sa 
porovnajú poľnohospodárske politiky členských štátov najmä tým, že sa zostaví bilancia 
zdrojov a potrieb členských štátov.
2. S prihliadnutím na výsledky konferencie uvedenej v odseku 1 predloží Komisia po porade s 
Hospodárskym a sociálnym výborom do dvoch rokov od nadobudnutia platnosti tejto zmluvy 
návrhy na vypracovanie a vykonávanie spoločnej poľnohospodárskej politiky, vrátane 
nahradenia vnútroštátnych organizácií trhu jednou z foriem spoločnej organizácie trhu 
uvedených v článku 34 ods. 1, ako aj na uskutočnenie opatrení presne vymedzených v tejto 
hlave. Tieto návrhy zohľadnia vzájomnú závislosť poľnohospodárskych otázok uvedených v 
tejto hlave.
Na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom Rada vydá kvalifikovanou väčšinou
nariadenia, smernice alebo prijme rozhodnutia, pričom sa zachováva oprávnenie Rady dávať 
príslušné odporúčania.
3. Kvalifikovanou väčšinou v súlade s odsekom 2 môže Rada nahradiť vnútroštátne trhové 
organizácie spoločnou organizáciou stanovenou v článku 34 ods. 1, ak:
(a) spoločná organizácia poskytuje členským štátom, ktoré sú proti tomuto opatreniu a ktoré 
majú vlastnú organizáciu danej výroby, rovnaké záruky zamestnanosti a životnej úrovne 
príslušných výrobcov, a to s prihliadnutím na možnosti prispôsobenia a potrebné 
špecializácie;
(b) spoločná organizácia trhu zabezpečí obchodu v rámci Spoločenstva podmienky podobné 
tým, ktoré existujú na vnútroštátnom trhu.
4. Ak vznikne spoločná organizácia určitých surovín pred zavedením spoločnej organizácie 
trhu pre zodpovedajúce spracované výrobky, môžu sa suroviny použité pri spracovaní 
výrobkov určených na vývoz do tretích krajín doviezť z krajiny, ktorá nie je členom 
Spoločenstva.

Článok 95
1. Odlišne od článku 94 sa nasledujúce ustanovenia použijú na dosiahnutie cieľov uvedených 
v článku 14, pokiaľ táto zmluva neustanoví inak. Rada v súlade s postupom podľa článku 251 
a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom prijíma opatrenia na aproximáciu 
ustanovení zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, ktoré 
smerujú k vytváraniu a fungovaniu vnútorného trhu.
2. Odsek 1 sa nevzťahuje na fiškálne ustanovenia, na ustanovenia, ktoré sa týkajú voľného 
pohybu osôb, ani na tie, ktoré sa týkajú práv a záujmov zamestnancov.
3. Komisia vo svojich návrhoch podľa odseku 1, ktoré sa týkajú zdravia, bezpečnosti, ochrany 
životného prostredia a ochrany spotrebiteľa, berie za základ vysokú úroveň takejto ochrany, 
prihliadajúc najmä na vývoj vychádzajúci z nových vedeckých poznatkov. V rámci svojich 
príslušných právomocí sa tento cieľ usiluje dosiahnuť aj Európsky parlament a Rada.
4. Ak po prijatí zosúlaďovacích opatrení Radou alebo Komisiou členský štát, z dôležitých 
dôvodov uvedených v článku 30 alebo týkajúcich sa ochrany životného alebo pracovného 
prostredia, považuje za nevyhnutné zachovať vnútroštátne ustanovenia, upovedomí o nich 
Komisiu a uvedie dôvody ich zachovania.
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5. Okrem toho, bez toho, aby bol dotknutý odsek 4, ak po prijatí zosúlaďovacích opatrení 
Radou alebo Komisiou považuje členský štát za nevyhnutné zaviesť na základe svojich 
špecifických problémov nové vnútroštátne ustanovenia vychádzajúce z nových vedeckých 
poznatkov na ochranu životného alebo pracovného prostredia, upovedomí o týchto 
ustanoveniach Komisiu a uvedie dôvody ich zavedenia.
6. Komisia do šiestich mesiacov po oznámení uvedenom v odsekoch 4 a 5 dané vnútroštátne 
ustanovenia schváli alebo zamietne na základe overenia, že neslúžia svojvoľnej diskriminácii 
alebo skrytému obmedzovaniu obchodu medzi členskými štátmi, a nebránia fungovaniu 
vnútorného trhu.
Ak Komisia v tejto lehote nerozhodne, vnútroštátne ustanovenia uvedené v odsekoch 4 a 5 sa 
považujú za schválené.
V prípadoch opodstatnených komplexnosťou veci a za predpokladu, že sa tým neohrozí 
ľudské zdravie, môže Komisia upovedomiť daný členský štát o prípadnom predĺžení uvedenej 
lehoty najviac o ďalších šesť mesiacov.
7. Ak je podľa odseku 6 členský štát oprávnený zachovať alebo zaviesť vnútroštátne 
ustanovenia odlišné od zosúlaďovacieho opatrenia, Komisia okamžite preskúma, či treba 
navrhnúť prispôsobenie tohto opatrenia.
8. Ak členskému štátu vznikne v určitej oblasti, ktorá bola predmetom zosúlaďovacích 
opatrení, špecifický problém verejného zdravia, dá tento do pozornosti Komisie, ktorá 
okamžite preskúma, či treba Rade navrhnúť príslušné opatrenia.
9. Odchylne od postupov stanovených v článkoch 226 a 227 môže Komisia alebo ktorýkoľvek 
členský štát podať vec priamo Súdnemu dvoru, ak sa domnieva, že iný členský štát 
neprimerane využíva právomoci stanovené v tomto článku.
10. Zosúlaďovacie opatrenia uvedené vyššie obsahujú v odôvodnených prípadoch aj 
ochrannú doložku oprávňujúcu členské štáty, aby z jedného alebo viacerých dôvodov 
nehospodárskej povahy uvedených v článku 30 prijali dočasné opatrenia podliehajúce 
kontrolnému postupu Spoločenstva.

Článok 152
1. Pri stanovení a uskutočňovaní všetkých politík a činností Spoločenstva sa zabezpečí vysoká 
úroveň ochrany ľudského zdravia.
Činnosti Spoločenstva, ktoré dopĺňajú vnútroštátne politiky, sa zameriavajú na zlepšenie 
verejného zdravia, prevenciu ľudských chorôb a ochorení, a odstraňovanie zdrojov 
nebezpečenstva pre zdravie ľudí. Takéto postupy zahŕňajú boj proti najzávažnejším chorobám 
podporou výskumu ich príčin, prenosu a prevencie, ako aj zdravotnícke informácie a osvetu.
Spoločenstvo dopĺňa činnosť členských štátov pri obmedzení škôd na zdraví spojených s 
drogami, vrátane informačnej a preventívnej činnosti.
2. Spoločenstvo podporuje spoluprácu medzi členskými štátmi v oblastiach uvedených v tomto 
článku, a ak je to nevyhnutné, poskytne podporu ich činnosti. Členské štáty v spojení s 
Komisiou navzájom koordinujú svoje politiky a programy v oblastiach uvedených v odseku 1.
Komisia môže v úzkom kontakte s členskými štátmi vyvinúť akékoľvek užitočné podnety na 
podporu tejto koordinácie.
3. Spoločenstvo a členské štáty podporujú spoluprácu s tretími krajinami a s príslušnými 
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medzinárodnými zdravotníckymi organizáciami v oblasti verejného zdravia.
4. Rada v súlade s postupom uvedeným 251 a po porade s Hospodárskym a sociálnym 
výborom a Výborom regiónov prispieva k dosiahnutiu cieľov uvedených v tomto článku 
prijatím:
(a) opatrení na stanovenie vysokých štandardov kvality a bezpečnosti pre ľudské orgány a 
látky ľudského pôvodu, krv a krvné deriváty; tieto opatrenia nebránia žiadnemu členskému 
štátu v zachovaní alebo prijatí prísnejších ochranných opatrení;
(b) odlišne od článku 37 opatrení v oblastí veterinárnej starostlivosti a rastlinnej výroby, 
ktorých priamym cieľom je ochrana verejného zdravia;
(c) podporných opatrení na ochranu a zlepšenie ľudského zdravia, s výnimkou zosúlaďovania 
zákonov a iných právnych predpisov členských štátov.
Na účely uvedené v tomto článku môže Rada na návrh Komisie kvalifikovanou väčšinou 
prijímať aj odporúčania.
5. Činnosť Spoločenstva v oblasti verejného zdravia plne rešpektuje zodpovednosť členských 
štátov za organizáciu zdravotníctva a poskytovanie zdravotníckych služieb a zdravotnej 
starostlivosti. Ustanovenia uvedené v odseku 4 písm. a) obzvlášť neovplyvnia vnútroštátne 
ustanovenia o darcovstve a použití orgánov a krvi na lekárske účely.

Článok 175
1. Rada v súlade s postupom uvedeným v článku 251 a po porade s Hospodárskym a 
sociálnym výborom a Výborom regiónov rozhodne o postupoch, ktoré má Spoločenstvo prijať 
na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 174.1

2. Odchylne od rozhodovacích postupov ustanovených v odseku 1 a bez toho, aby boli 
dotknuté ustanovenia článku 95, Rada na návrh Komisie a po porade s Európskym 
parlamentom, s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov jednomyseľne 
prijíma:
(a) ustanovenia predovšetkým fiškálnej povahy;
(b) opatrenia týkajúce sa:
— územného plánovania,
— kvantitatívneho hospodárenia s vodnými zdrojmi alebo priamej alebo nepriamej 
dostupnosti týchto zdrojov,
— využívania pôdy s výnimkou nakladania s odpadmi;
(c) opatrenia významne ovplyvňujúce možnosť voľby členského štátu pri výbere medzi 
rôznymi energetickými zdrojmi a celkovú štruktúru zásobovania energiou.
Podľa podmienok ustanovených v prvom pododseku môže Rada rozhodnúť, o ktorých 
záležitostiach uvedených v tomto odseku bude rozhodovať kvalifikovanou väčšinou.

  
1 Article 174(1)
1. Community policy on the environment shall contribute to pursuit of the following objectives:
— preserving, protecting and improving the quality of the environment,
— protecting human health,
— prudent and rational utilisation of natural resources,
— promoting measures at international level to deal with regional or worldwide environmental problems.
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3. V ostatných oblastiach Rada v súlade s postupom uvedeným v článku 251 a po porade s 
Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov prijíma všeobecné akčné programy 
stanovujúce prioritné ciele, ktoré sa majú dosiahnuť.
Rada podľa podmienok odseku 1 alebo 2 a so zreteľom na konkrétny prípad prijme opatrenia, 
ktoré sú nevyhnutné pre uskutočňovanie týchto programov.
4. Bez toho, aby boli dotknuté určité opatrenia vnútornej povahy v rámci Spoločenstva 
politiku v oblasti životného prostredia financujú a uskutočňujú členské štáty.
5. Bez toho, aby bola dotknutá zásada o nahradení škody znečisťovateľom, opatrenie 
vychádzajúce z ustanovení odseku 1 zahŕňa náklady, ktoré verejná správa členského štátu 
pokladá za neúmerné, Rada v akte prijímajúcom toto opatrenie stanoví primerané 
ustanovenia vo forme:
— dočasnej odchýlky a/alebo
— finančnej podpory od kohézneho fondu zriadeného podľa článku 161.
Obsah nariadenia možno analyzovať takto:
Cieľom nariadenia je nahradiť smernicu 91/414 so zreteľom na niektoré otázky vznesené 
Parlamentom a Radou ako reakciu na správu o pokroku predloženú Komisiou a na najnovší 
vedecký a technický rozvoj. Aby sa podporilo zjednodušenie, nariadením sa zruší smernica 
79/117.

Podľa odôvodnení toto sú dôvody predloženia návrhu nariadenia:
(6) Rastlinná výroba má v Spoločenstve veľmi dôležité miesto. Jedným z najdôležitejších 
spôsobov ochrany rastlín a rastlinných výrobkov proti škodlivým organizmom vrátane buriny, 
ako aj zlepšenia poľnohospodárskej výroby je používanie prípravkov na ochranu rastlín.

(7) Prípravky na ochranu rastlín môžu mať aj nepriaznivé účinky na rastlinnú výrobu. Ich 
používanie môže predstavovať riziko a nebezpečenstvo pre ľudí, zvieratá a životné prostredie, 
najmä ak sa uvádzajú na trh bez úradného testovania a povolenia, a ak sa používajú 
nesprávnym spôsobom. Mali by sa preto prijať harmonizované pravidlá uvádzania 
prípravkov na ochranu rastlín na trh.
(8) Účelom tohto nariadenia je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí, zvierat a 
životného prostredia. Osobitná pozornosť by sa mala venovať ochrane zraniteľných skupín 
obyvateľstva vrátane tehotných žien, dojčiat a detí. Zásada predbežnej opatrnosti by sa mala 
uplatňovať1 a mala by zabezpečiť, aby priemysel preukázal, že látky alebo prípravky 
vyrobené alebo uvedené na trh neovplyvňujú nepriaznivo ľudské zdravie alebo životné 
prostredie.
(9) Prípravky na ochranu rastlín by mali obsahovať iba látky, pri ktorých sa preukázalo, 
že prinášajú zjavný úžitok pre rastlinnú výrobu a neočakáva sa pri nich žiadny škodlivý 
účinok na zdravie ľudí alebo zvierat alebo akýkoľvek neprijateľný účinok na životné 
prostredie. S cieľom dosiahnuť rovnakú úroveň ochrany vo všetkých členských štátoch by sa 
rozhodnutie o prijateľnosti alebo neprijateľnosti takýchto látok malo prijímať na úrovni 
Spoločenstva.
(10) V záujme predvídateľnosti, účinnosti a konzistentnosti by sa mal stanoviť podrobný 

  
1 Dodaný dôraz.
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postup hodnotenia, či účinnú látku možno schváliť.
(11) účinnej látky alebo prípravku na ochranu rastlín by sa z etických dôvodov nemalo 
zakladať na testoch alebo štúdiách, pri ktorých sa zámerne podáva účinná látka alebo 
prípravok na ochranu rastlín ľuďom na účely zistenia hladiny bez pozorovaného účinku na 
ľudí týkajúcej sa účinnej látky. Toxikologické štúdie vykonávané na ľuďoch by sa podobne 
nemali používať na zníženie bezpečných rozpätí účinnej látky alebo prípravkov na ochranu 
rastlín.
(12) Na urýchlenie schválenia účinnej látky by sa mali stanoviť prísne lehoty pre rôzne 
postupové kroky.
(13) V záujme bezpečnosti by sa mala doba schvaľovania účinnej látky časovo obmedziť.
Schvaľovacie obdobie by malo byť úmerné možným rizikám spojeným s použitím týchto 
látok.

(14) Mala by sa stanoviť možnosť zmeniť a doplniť alebo odňať schválenie účinnej látky v 
prípadoch, keď kritériá na schválenie už nie sú viac splnené.

(15) Hodnotením účinnej látky možno zistiť, že predstavuje značne menšie riziko ako iné 
látky. S cieľom uprednostniť použitie takejto látky v prípravkoch na ochranu rastlín je vhodné 
takéto látky identifikovať a uľahčiť uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín, ktoré ich 
obsahujú, na trh.

(16) Niektoré látky, ktoré sa prevažne nepoužívajú ako prípravky na ochranu rastlín, môžu 
byť hodnotné z hľadiska ochrany rastlín, ale hospodársky záujem požiadať o ich schválenie 
môže byť obmedzený. Špecifickými ustanoveniami by sa preto malo zabezpečiť, aby sa aj 
takéto látky, pokiaľ je ich riziko prijateľné, mohli schváliť na používanie pri ochrane rastlín.

(17) Niektoré účinné látky môžu byť prijateľné len vtedy, ak sa prijmú rozsiahle opatrenia 
na zmiernenie veľkého rizika. Takéto látky by sa mali identifikovať na úrovni Spoločenstva.
Členské štáty by mali pravidelne preskúmať, či prípravky na ochranu rastlín, ktoré obsahujú 
takéto účinné látky, možno nahradiť prípravkami na ochranu rastlín, ktoré obsahujú účinné 
látky, pri ktorých je potreba zmiernenia rizika menšia.
(18) Prípravky na ochranu rastlín môžu okrem účinných látok obsahovať safenery alebo 
synergenty, pre ktoré by sa mali stanoviť podobné pravidlá. Mali by sa stanoviť technické 
pravidlá potrebné na preskúmanie týchto látok. Látky, ktoré sú v súčasnosti na trhu, by sa 
mali preskúmať iba po ustanovení takýchto pravidiel.
(19) Prípravky na ochranu rastlín môžu obsahovať aj vedľajšie zložky. Je vhodné vytvoriť 
zoznam vedľajších zložiek, ktoré by prípravky na ochranu rastlín nemali obsahovať.
(20) Prípravky na ochranu rastlín, ktoré obsahujú účinné látky, možno namiešať mnohými 
spôsobmi a používať na rozličné plodiny za rôznych poľnohospodárskych, ekologických a 
klimatických podmienok. Povolenia prípravkov na ochranu rastlín by mali preto udeľovať 
členské štáty.
(21) Ustanoveniami upravujúcimi povoľovanie sa musí zaistiť vysoký štandard ochrany.
Najmä pri udeľovaní povolení pre prípravky na ochranu rastlín by sa cieľ ochrany zdravia 
ľudí alebo zvierat a životného prostredia mal uprednostniť pred cieľom zlepšiť rastlinnú 
výrobu1. Pred uvedením prípravkov na ochranu rastlín na trh by sa preto malo preukázať, že 

  
1 Zdôraznil autor.
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prinášajú zjavný úžitok pre rastlinnú výrobu a nemajú žiadny škodlivý účinok na zdravie ľudí 
alebo zvierat alebo neprijateľný vplyv na životné prostredie.

(22) V záujme predvídateľnosti, účinnosti a konzistentnosti by sa kritériá, postupy a 
podmienky povoľovania prípravkov na ochranu rastlín mali harmonizovať pri zohľadnení 
všeobecných zásad ochrany zdravia ľudí a zvierat a životného prostredia.
(23) Účinné látky obsiahnuté v prípravkoch na ochranu rastlín možno vyrobiť rôznymi 
výrobnými postupmi, čo vedie k rozdielom v špecifikáciách. Takéto rozdiely môžu mať 
vplyv na bezpečnosť. Z dôvodov efektívnosti by sa mal stanoviť harmonizovaný postup 
hodnotenia týchto rozdielov na úrovni Spoločenstva.
(24) S cieľom vyhnúť sa duplicitnej práci, znížiť administratívnu záťaž priemyselného 
odvetvia a členských štátov a zabezpečiť zosúladenejšiu dostupnosť prípravkov na ochranu 
rastlín by povolenia udelené jedným členským štátom mali uznať ostatné členské štáty, v 
ktorých sú ekologické a klimatické podmienky porovnateľné. Európska únia by sa preto mala 
rozdeliť do povoľovacích zón s podobnými podmienkami s cieľom uľahčiť takéto vzájomné 
uznávanie.
(25) Hospodársky záujem priemyslu požiadať o povolenie je pri niektorých použitiach 
obmedzený. S cieľom zabezpečiť, aby sa diverzifikácia poľnohospodárstva a záhradníctva 
neohrozila nedostatočnou dostupnosťou prípravkov na ochranu rastlín by sa mali vytvoriť 
osobitné pravidlá vedľajšieho použitia.
(26) Vo výnimočných prípadoch by členské štáty mali mať možnosť povoliť prípravky na 
ochranu rastlín, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v tomto nariadení, ak je to potrebné 
z dôvodu nebezpečenstva alebo ohrozenia rastlinnej výroby, ktoré nemožno zvládnuť inými 
prostriedkami. Takéto povolenia by sa mali prehodnotiť na úrovni Spoločenstva.
(27) S cieľom podporiť inováciu by sa mali stanoviť osobitné pravidlá, ktoré umožňujú 
použiť prípravky na ochranu rastlín pri experimentoch, aj keď ešte neboli povolené.
(28) Aby sa zaistila vysoká úroveň ochrany zdravia ľudí a životného prostredia, mali by sa 
prípravky na ochranu rastlín používať správnym spôsobom pri zohľadnení zásad integrovanej 
ochrany proti škodcom.

(29) Mal by sa stanoviť systém výmeny informácií.
(30) Na zvýšenie účinnosti prípravku na ochranu rastlín možno použiť pomocné látky 
(adjuvanciá). Ich uvádzanie na trh alebo používanie by sa malo zakázať, ak obsahujú 
vedľajšie zložky, ktoré sú zakázané.

(31) Štúdie predstavujú veľké investície. S cieľom podnietiť výskum by sa preto tieto 
investície mali chrániť. Z tohto dôvodu by štúdie registrované jedným žiadateľom v členskom 
štáte mali byť chránené pred použitím iným žiadateľom.
(32) Mali by sa stanoviť pravidlá s cieľom zabrániť duplikácii testov a štúdií. Najmä 
opakovanie štúdií, ktoré sa vykonávajú na stavovcoch, by sa malo zakázať. V tejto súvislosti 
by sa mala stanoviť povinnosť sprístupniť štúdie na stavovcoch za primeraných podmienok.
Aby subjekty mali možnosť zistiť, aké štúdie sa vykonali, členské štáty by mali viesť zoznam 
takýchto štúdií, aj keď sa na ne nevzťahuje vyššie uvedený systém povinného sprístupnenia.

(33) Keďže členské štáty, úrad a Komisia uplatňujú rôzne pravidlá prístupu k dokumentom 
a ich dôvernosti, je vhodné spresniť ustanovenia, ktoré sa týkajú prístupu k informáciám 
obsiahnutým v dokumentoch v držbe týchto orgánov a dôvernosti týchto dokumentov.
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(34) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/45/ES z 31. mája 1999 o aproximácii 
zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o klasifikácii, 
balení a označovaní nebezpečných prípravkov1 sa uplatňuje na klasifikáciu, balenie a 
označovanie pesticídov. Na ďalšie zvýšenie ochrany používateľov prípravkov na ochranu 
rastlín, spotrebiteľov rastlín a rastlinných výrobkov a životného prostredia sú však vhodné 
nové osobitné pravidlá, ktorými sa zohľadnia osobitné podmienky používania prípravkov na 
ochranu rastlín.
(35) S cieľom zabezpečiť, aby reklamy nezavádzali používateľov prípravkov na ochranu 
rastlín, je vhodné stanoviť pravidlá reklamy týchto výrobkov.
(36) Ustanovenia o vedení záznamov a informáciách o používaní prípravkov na ochranu 
rastlín by sa mali stanoviť s cieľom zvýšiť stupeň ochrany zdravia ľudí a zvierat a životného 
prostredia zabezpečením spätnej sledovateľnosti potenciálneho vystavenia, zvýšiť efektívnosť 
monitorovania a kontroly a znížiť náklady na monitorovanie kvality vody.
(37) Ustanoveniami o kontrolných a inšpekčných dohodách so zreteľom na marketing a 
používanie prípravkov na kontrolu rastlín by sa mala zabezpečiť správna, bezpečná a 
harmonizovaná implementácia požiadaviek stanovených v tomto nariadení s cieľom 
dosiahnuť vysoký stupeň ochrany zdravia ľudí a zvierat a životného prostredia.
(38) Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o 
úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania 
potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá2

sa stanovujú kontrolné opatrenia týkajúce sa používania prípravkov na ochranu rastlín vo 
všetkých štádiách výroby potravín vrátane vedenia záznamov o použití prípravkov na ochranu 
rastlín. Podobné pravidlá by sa mali uplatňovať na skladovanie a používanie prípravkov na 
ochranu rastlín, na ktoré sa nevzťahuje nariadenie (ES) č. 882/2004.

(39) Mala by sa zabezpečiť úzka koordinácia s ostatnými právnymi predpismi 
Spoločenstva, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. 
februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách 
rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS3 a s 
právnymi predpismi Spoločenstva o ochrane pracovníkov a osôb, ktorých sa týka 
kontrolované používanie alebo zámerné uvoľňovanie geneticky modifikovaných organizmov.

(40) Treba stanoviť postupy na prijatie núdzových opatrení v prípadoch, keď schválená 
účinná látka, safener, synergent alebo prípravok na ochranu rastlín pravdepodobne 
predstavujú riziko pre zdravie ľudí alebo zvierat alebo životné prostredie.
(41) Členské štáty by mali stanoviť pravidlá udeľovania pokút uplatňované pri porušení 
tohto nariadenia a mali by prijať opatrenia potrebné na zabezpečenie ich implementácie.
(42) Všeobecná občianskoprávna a trestnoprávna zodpovednosť v členských štátoch 
týkajúca sa výrobcu a prípadne osoby zodpovednej za uvedenie prípravku na ochranu rastlín 
na trh alebo jeho používanie by sa mala naďalej uplatňovať.

(43) Členské štáty by mali mať možnosť úhrady nákladov na postupy v súvislosti s 
uplatňovaním nariadenia tými, ktorí majú v úmysle umiestniť alebo umiestňujú prípravky na 

  
1 Ú. v. ES L 200, 30.7.1999, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 
2006/8/ES (Ú. v. EÚ L 19, 24.1.2006, s. 12).
2 Ú. v. ES L 165, 30.4.2004, s. 1. Opravené znenie v Ú. v. EÚ L 191, 28.5.2004, s. 1.
3 Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1.
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ochranu rastlín na trh, a tými, ktorí žiadajú o schválenie účinných látok, safenerov alebo 
synergentov.

(44) Členské štáty by mali vymenovať potrebné vnútroštátne orgány.
(45) Komisia by mala uľahčiť uplatňovanie tohto nariadenia. Je preto vhodné zabezpečiť 
nevyhnutné finančné zdroje a možnosť zmeniť a doplniť niektoré ustanovenia nariadenia na 
základe skúseností alebo vypracovať technické poznámky na usmerňovanie.

(46) ...
(47) ...

Z odôvodnení a výrokovej časti navrhovaného nariadenia vyplýva, že jeho hlavným cieľom je 
chrániť zdravie ľudí a zvierat a životného prostredia tým, že sa zabezpečí, aby sa prípravky na 
ochranu rastlín, ktoré sú nevyhnutne dôležité pre poľnohospodárstvo, neuvádzali na trh bez 
oficiálneho testovania a schválenia a aby sa správne používali.

Na to budú určite potrebné harmonizované pravidlá pre uvádzanie prípravkov na ochranu 
rastlín na trh; prvoradou úlohou nariadenia však nie je zabezpečiť riadne fungovanie 
vnútorného trhu, o ktorom sa nehovorí ani v preambule, ani vo výrokovej časti.
Ustanovenia navrhovaného nástroja sa zaoberajú požiadavkami a podmienkami schvaľovania 
prípravkov na ochranu rastlín, schvaľovacím postupom, obnovovaním a skúmaním schválení, 
výnimkami, schvaľovaním safenerov a synergentov, zákazom neprijateľných vedľajších 
zložiek, povoľovaním na účely uvádzania na trh a používania, postupmi na udelenie 
povolenia a výnimky, vzájomným uznávaním povolení, obnovením a odobratím povolenia, 
osobitnými prípadmi (nízkorizikovými prípravkami, prípravkami, ktoré obsahujú geneticky 
modifikovaný organizmus, prípravkami obsahujúcimi látky, ktoré sa majú nahradiť, 
povoleniami na vedľajšie použitia), výnimkami v prípade núdzových situácií a výskumu 
a vývoja, požiadavkami týkajúcimi sa používania prípravkov na ochranu rastlín a informácií 
o ich potenciálne nebezpečných účinkoch, balením, označovaním a reklamou, kontrolami, 
núdzovými situáciami a administratívnymi a finančnými ustanoveniami (vrátane ustanovení 
o občianskej a trestnej zodpovednosti).

Hodnotenie
Právny základ definuje právomoci Spoločenstva ratione materiae a upresňuje spôsob výkonu 
danej právomoci, t.j. legislatívny nástroj alebo nástroje, ktoré sa môžu využiť v 
rozhodovacom procese.
Z ustálenej judikatúry Súdneho dvora jasne vyplýva, že výber právneho základu nie je 
v právomoci zákonodarcu Spoločenstva, ale musí sa stanoviť podľa objektívnych činiteľov, 
ktoré podliehajú súdnemu preskúmaniu1, ako sú napríklad cieľ a obsah predmetného 
opatrenia2. Okrem toho by rozhodujúcim faktorom mal byť hlavný cieľ opatrenia3.
Podľa judikatúry Súdneho dvora predstavuje všeobecný článok Zmluvy dostatočný právny 
základ aj vtedy, ak je príslušné opatrenie sekundárne zamerané aj na dosiahnutie cieľa, o 

  
1 Prípad 45/86, Komisia/Rada [1987] Zb. s. 1439, ods. 5.
2 Vec C-300/89 Komisia/Rada [1991] Zb. s. I-287, ods. 10 a vec C-42/97 Európsky parlament/Rada [1999] Zb. 
s. I-869, ods. 36.
3 Vec C-377/98, Holandsko/Európsky parlament a Rada [2001] Zb. s. I-7079, ods. 27.
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ktorý usiluje konkrétny článok Zmluvy.1

V prípade, ak má príslušné opatrenie viacero vzájomne neoddeliteľných súbežných cieľov, z 
ktorých žiaden nie je sekundárny alebo nepriamy vo vzťahu k ostatným, opatrenie musí 
vychádzať z viacerých príslušných ustanovení Zmluvy2, pokiaľ to však nie je nemožné v 
dôsledku vzájomnej nezlučiteľnosti rozhodovacích postupov, ktoré tieto ustanovenia určujú.3

So zreteľom na vyššie uvedené skutočnosti je potrebné určiť vhodný právny základ 
navrhovaného nariadenia.
Európska komisia navrhla dvojitý právny základ, a to článok 37 ods. 2 spolu s článkom 152 
ods. 4 písm. b).
Výbor pre životné prostredie navrhuje vypustiť článok 37 ods. 2 a ako právny základ použiť 
článok 152 ods. 4 písm. b) a článok 175 ods. 1.
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa navrhuje článok 37 ods. 2, článok 152 ods. 4 
písm. b) a článok 95.
Pokiaľ ide o článok 95, so zreteľom na judikatúru v tom zmysle, že všeobecný článok 
Zmluvy tvorí dostatočný právny základ, hoci účelom daného opatrenia je splniť zároveň 
druhoradý cieľ, pre ktorý existuje konkrétny článok Zmluvy4, nepovažuje sa za potrebné 
odvolávať sa na článok 95.  Aj keď je samozrejmé, že ustanovenia pre uvádzanie prípravkov 
na ochranu rastlín na trh, označovanie a vzájomné uznávanie sú určené na zabezpečenie 
fungovania vnútorného trhu, prvoradým cieľom nariadenia je ochrana zdravia ľudí a zvierat 
a životného prostredia tým, že sa zabezpečí, aby sa prípravky na ochranu rastlín, ktoré sú 
nevyhnutne dôležité pre poľnohospodárstvo, neuvádzali na trh bez oficiálneho testovania 
a schválenia, a aby sa správne používali. Hlavným ťažiskom nástroja je teda toto, a nie 
zabezpečenie fungovania vnútorného trhu, ktoré vyplýva z hlavného cieľa a vo vzťahu 
k nemu je podružným a nepriamym cieľom.

Čo sa týka článku 37 ods. 2, nie je potrebné odkazovať naň v súvislosti s výslovnou 
výnimkou vzťahujúcou sa na opatrenia vo fytosanitárnej oblasti, ktorých hlavných cieľom je 
ochrana verejného zdravia, uvedenou v článku 152 ods. 4 písm. b).  V súvislosti s cieľom 
a obsahom navrhovaného nariadenia neexistujú žiadne pochybnosti o tom, že bezprostredným 
cieľom opatrenia je ochrana verejného zdravia. Okrem toho skutočnosť, že článok 37 ods. 2 
nestanovuje spolurozhodovací, ale konzultačný postup, môže mať za následok, že tento 
článok sa bude vnímať ako nezlučiteľný, pokiaľ sa judikatúra vzťahujúca sa na článok 133 
nebude interpretovať tak, že sa uplatňuje aj v prípade článku 37 ods. 25.

V dôsledku toho článok 152 ods. 4 písm. b) postačuje ako právny základ a nie je potrebné 
odvolávať sa aj na článok 175 ods. 1.

Za vhodný právny základ sa teda považuje článok 152 ods. 4 písm. b).
  

1 Vec C-377/98, Holandsko/Európsky parlament a Rada [2001] Zb. s. I-7079, ods. 27-28; Vec C-491/01 British 
American Tobacco (Investments) a Imperial Tobacco [2002] Zb. s. I-11453, ods. 93-94.
2 Vec C-165/87 Komisia/Rada [1988] Zb. s. 5545, ods. 11.
3 Pozri napr., vec C-300/89 Komisia/Rada [1991] Zb. s. I-2867, ods. 17-21 (vec oxid titaničitý), vec C-388/01 
Komisia/Rada [2004] Zb. s. I-4829, ods. 58 a vec C-491/01 British American Tobacco [2002] Zb. s. I-11453,
ods. 103-111.
4 Vec C-377/98, Holandsko/Európsky parlament a Rada [2001] Zb. s. I-7079, ods. 27-28; Vec C-491/01 British 
American Tobacco (Investments) a Imperial Tobacco [2002] Zb. s. I-11453, ods. 93-94.
5 Pozri rozsudok z 10. januára vo veci C-178/03 Komisia/Parlament a Rada, odsek 59, a rozsudok z toho istého 
dňa vo veci C-94/03 Komisia/Rada.

I



AL\671590SK.doc 11/11 PE 390.623v01-00

SK

Výbor pre právne veci preto na schôdzi 11. júna 2007 jednomyseľne1 rozhodol Vám 
odporučiť ako vhodný právny základ pre návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh článok 152 ods. 4 písm. b) Zmluvy o ES.

S úctou,

Giuseppe Gargani

  
1 Na záverečnom hlasovaní boli prítomní Cristian Dumitrescu (úradujúci predseda), Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg (podpredsedníčka), Manuel Medina Ortega (spravodajca výboru požiadaného o stanovisko), 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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