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Návrh zprávy (PE 388.326v01-00)
Hiltrud Breyer
Uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh

Návrh nařízení (KOM(2006)0388 – C6-0245/2006 – 2006/0136(COD))

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 259
Čl. 6 písm. e)

e) způsobu použití; e) způsobu a podmínek použití;

Or. pl

Odůvodnění

Směrnice by neměla zahrnovat pouze způsob, jakým se přípravky na ochranu rostlin 
používají, ale i podmínky, za kterých se používají.

Poslední písmeno v tomto článku sice odkazuje na „konkrétní podmínky“, ale nejsou 
zmiňovány typické podmínky používání.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 260
Čl. 7 odst. 1 pododstavec 1

Úřad je odpovědný za koordinaci 
schvalovacího postupu.
Při výkonu své činnosti úřad spolupracuje 
s příslušnými úřady členských států.

Žádost o schválení účinné látky nebo o 
změnu podmínek schválení předkládá 
výrobce účinné látky členskému státu (dále 
jen „zpravodajský členský stát“) spolu 
s úplnou a souhrnnou dokumentací, jak 
stanoví čl. 8 odst. 1 a 2, nebo potvrzením o 
přístupu k této dokumentaci nebo vědecky 
doloženým odůvodněním neposkytnutí 
některých částí této dokumentace, které 
prokazují, že účinná látka splňuje kritéria 
pro schválení stanovená v článku 4.

Žádost o schválení účinné látky nebo 
o změnu podmínek schválení předkládá 
výrobce účinné látky úřadu spolu s úplnou 
a souhrnnou dokumentací, jak stanoví čl. 8 
odst. 1 a 2, nebo potvrzením o přístupu 
k této dokumentaci nebo vědecky 
doloženým odůvodněním neposkytnutí 
některých částí této dokumentace, které 
prokazují, že účinná látka splňuje kritéria 
pro schválení stanovená v článku 4. Úřad 
informuje příslušné orgány členských států 
o žádostech, které obdržel.
Členský stát má možnost vybrat si účinnou 
látku, v souvislosti s níž úřad obdržel žádost 
o povolení, s cílem stát se příslušným 
subjektem pro účely článků 9 a 11 (dále jen 
„zpravodajský členský stát“).
V případě, kdy zájem stát se zpravodajským 
státem projevily nejméně dva členské státy 
a nemohou se dohodnout, který z nich by 
měl být příslušným subjektem, bude 
zpravodajský členský stát určen regulačním 
postupem podle čl. 76 odst. 3.
Rozhodnutí se opírá o objektivní kritéria, 
jako jsou zeměpisné, zemědělské a 
klimatické podmínky, zejména s ohledem 
na cílové organismy, výkon a nestrannost 
příslušného orgánu a referenční 
laboratoře, absenci zájmů spojených 
s výrobci.

Or. en
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Odůvodnění

Nahrazuje pozměňovací návrh zpravodajky č. 45.

Pravomoc zvolit zpravodajský členský stát by nemělo mít průmyslové odvětví. Žádosti by měly 
být odeslány úřadu a členské státy se dohodnou mezi sebou, který z nich se stane 
zpravodajským členským státem. Nesouhlas by se měl řešit projednáním ve výborech na 
základě objektivních kritérií.

Pozměňovací návrh, který předkládají Hiltrud Breyer + Erna Hennicot-Schoepges a Péter 
Olajos + Dan Jørgensen a Chris Davies

Pozměňovací návrh 261
Čl. 7 odst. 1a (nový)

1a. Fyzická nebo právnická osoba se sídlem 
mimo Společenství, která podá žádost, 
jmenuje fyzickou nebo právnickou osobu se 
sídlem ve Společenství, která bude jako její 
jediný zástupce plnit povinnosti výrobců 
podle tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Článek 70 tohoto nařízení vyžaduje, aby plněním opatření v souladu s tímto nařízením nebyla 
dotčena všeobecná občanskoprávní a trestněprávní odpovědnost výrobce v členských státech. 
Pozměňovací návrh se snaží vytvořit rovné podmínky pro všechny výrobce včetně těch, kteří 
mají sídlo v jurisdikci mimo Společenství. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 262
Čl. 8 odst. 1 písm. a)

a) údaje o jednom reprezentativním použití
či více reprezentativních použitích alespoň 
jednoho přípravku na ochranu rostlin 
obsahujícího účinnou látku u plodin 
pěstovaných ve velkém rozsahu v každé 
zóně, které prokazují, že jsou splněny 
požadavky článku 4; pokud se předložené 
údaje nevztahují na všechny zóny nebo se 

a) údaje o plném rozsahu reprezentativních 
použití alespoň pěti přípravků na ochranu 
rostlin obsahujících účinnou látku, včetně 
přípravků určených na obalování semen, 
je-li toto použití očekáváno, u plodin 
pěstovaných ve velkém rozsahu v každé 
zóně, které prokazují, že jsou splněny 
požadavky článku 4; pokud se předložené 
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týkají plodiny, která se nepěstuje ve velkém 
rozsahu, odůvodnění tohoto postupu; 

údaje nevztahují na všechny zóny nebo se 
týkají plodiny, která se nepěstuje ve velkém 
rozsahu, odůvodnění tohoto postupu; 

Or. en

Odůvodnění

Odůvodnění jako pro čl. 4 odst. 4. Kromě toho u látek používaných pro obalování semen 
(např. fipronil nebo imidaclorprid) bylo prokázáno, že představují velké ohrožení pro včely 
společně s environmentálními problémy, které nebyly předvídány v posouzení rizik. Je proto 
nezbytné zahrnout toto ustanovení do nařízení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 263
Čl. 8 odst. 1 písm. a)

a) údaje o jednom reprezentativním použití
či více reprezentativních použitích alespoň
jednoho přípravku na ochranu rostlin 
obsahujícího účinnou látku u plodin 
pěstovaných ve velkém rozsahu v každé 
zóně, které prokazují, že jsou splněny 
požadavky článku 4; pokud se předložené 
údaje nevztahují na všechny zóny nebo se 
týkají plodiny, která se nepěstuje ve velkém 
rozsahu, odůvodnění tohoto postupu; 

a) údaje o plném rozsahu reprezentativních 
použití všech přípravků a formulací na 
ochranu rostlin obsahujících účinnou látku 
u plodin pěstovaných ve velkém rozsahu 
v každé zóně, které prokazují, že jsou 
splněny požadavky článku 4; pokud se 
předložené údaje nevztahují na všechny 
zóny nebo se týkají plodiny, která se 
nepěstuje ve velkém rozsahu, odůvodnění 
tohoto postupu;

Or. en

Odůvodnění

Toto je v souladu s pozměňovacím návrhem, který již byl navržen pro čl. 4 odst. 4, a 
s průvodním odůvodněním. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 264
Čl. 8 odst. 1 písm. a)

a) údaje o jednom reprezentativním použití 
či více reprezentativních použitích alespoň 
jednoho přípravku na ochranu rostlin 

a) údaje o jednom reprezentativním použití 
či více reprezentativních použitích alespoň 
jednoho přípravku na ochranu rostlin 
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obsahujícího účinnou látku u plodin 
pěstovaných ve velkém rozsahu v každé
zóně, které prokazují, že jsou splněny 
požadavky článku 4; pokud se předložené 
údaje nevztahují na všechny zóny nebo se 
týkají plodiny, která se nepěstuje ve velkém 
rozsahu, odůvodnění tohoto postupu; 

obsahujícího účinnou látku u plodin 
pěstovaných ve velkém rozsahu v každém
členském státě, které prokazují, že jsou 
splněny požadavky článku 4; pokud se 
předložené údaje nevztahují na všechny 
členské státy nebo se týkají plodiny, která se 
nepěstuje ve velkém rozsahu, odůvodnění 
tohoto postupu; 

Or. nl

Odůvodnění

Zóny nejsou pro účely povolování vhodné, jelikož klimatické, biologické a vodní podmínky 
v různých zemích nejsou v navrhovaných zónách srovnatelné.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ioannis Gklavakis

Pozměňovací návrh 265
Čl. 8 odst. 2

2. Úplná dokumentace musí obsahovat plné 
znění jednotlivých protokolů o zkouškách a 
studiích týkajících se všech informací podle 
odst. 1 písm. b) a c). Neobsahuje žádné 
protokoly o zkouškách nebo studiích 
zahrnujících záměrné podávání účinné 
látky či přípravku na ochranu rostlin lidem.

2. Úplná dokumentace musí obsahovat plné 
znění jednotlivých protokolů o zkouškách a 
studiích týkajících se všech informací podle 
odst. 1 písm. b) a c). 

Or. el

Odůvodnění

Musí být předloženy a vyhodnoceny všechny dostupné údaje. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 266
Čl. 8 odst. 3 pododstavec 2

Požadavky na údaje podle čl. 8 odst. 1 se 
definují v nařízeních přijatých postupem 
podle čl. 76 odst. 2 a budou spolu 
s nezbytnými změnami zahrnovat

Požadavky na údaje odstavce 1 se stanovují
v nařízeních přijatých postupem podle čl. 76 
odst. 2 a budou spolu se změnami 
nezbytnými z důvodu změny směrnice na 
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požadavky na účinné látky a přípravky na 
ochranu rostlin podle příloh II a III směrnice 
91/414/EHS. Obdobné požadavky na údaje 
o safenerech a synergentech se definují 
postupem podle čl. 76 odst. 3.

nařízení převádět požadavky na účinné 
látky a přípravky na ochranu rostlin podle 
příloh II a III směrnice 91/414/EHS. 
Obdobné požadavky na údaje o safenerech a 
synergentech se definují postupem podle 
článku 251 Smlouvy.

Or. en

Odůvodnění

Nahrazuje pozměňovací návrh 50. 

Vyjasnění znění. Přijetí nařízení o požadavcích na údaje při postupu projednávání 
v poradním výboru by mělo být omezeno na pouhý převod stávajících požadavků. Tím se 
zajistí, že po přechodu ze současné směrnice na nové nařízení bude stanoven nezbytný základ 
pro hodnocení aktivních látek. Změny by měly být omezeny na návrh změn, a to tím spíše, že 
požadavky na údaje by měly být ve velmi blízké budoucnosti (viz pozměňovací návrh k článku 
75) přijaty v postupu spolurozhodování, jelikož představují základní prvek nařízení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 267
Čl. 8 odst. 3a (nový)

3a. Veškerá zkoumaná vědecká literatura 
o účinné látce a jejích metabolitech 
otevřená pro vzájemné hodnocení, pokud 
jde o posouzení negativních vedlejších 
účinků na zdraví, životní prostředí a 
necílové druhy, bude žadatelem přiložena 
k dokumentaci. 

Or. en

Odůvodnění

Žadatel musí mít povinnost shromáždit a shrnout veškerou vědeckou literaturu o dané látce. 
To bude přínosné v případě neočekávaných účinků na včely, které nebyly zjištěny v posouzení 
rizik, ale jsou ve velké míře doloženy ve vědecké literatuře.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Ioannis Gklavakis

Pozměňovací návrh 268
Čl. 9 odst. 2 pododstavec 1

2. Pokud chybí jeden nebo více bodů podle 
článku 8, členský stát informuje žadatele a 
stanoví lhůtu pro jejich přeložení. 

2. Pokud chybí jeden nebo více bodů podle 
článku 8, členský stát informuje žadatele a 
stanoví maximálně tříměsíční lhůtu pro 
jejich přeložení.

Or. el

Odůvodnění

Měla by být specifikována lhůta pro doplnění chybějících bodů. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß a 
Marianne Thyssen

Pozměňovací návrh 269
Čl. 11 odst. 1 pododstavce 1 a 2

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

1. Zpravodajský členský stát může 
s posuzování protokolů o zkouškách a 
studiích začít ihned po jejich předání 
žadatelem, a to i před podáním oznámení 
podle čl. 9 odst. 3 prvního pododstavce. Do 
osmi měsíců od data oznámení podle čl. 9 
odst. 3 prvního pododstavce zpravodajský 
členský stát vypracuje a předloží úřadu 
zprávu (dále jen „návrh zprávy o 
posouzení“), v níž posoudí, zda lze 
očekávat, že účinná látka splní požadavky 
podle článku 4.

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Zahájení hodnocení dostupných informací dříve, než je dokumentace úplná, urychlí přístup 
nových, inovativních přípravků na trh. Zpravodajskému členskému státu by tudíž nemělo trvat 
déle než osm měsíců, než vydá svou zprávu o přezkoumání, jakmile bude dokončeno 
hodnocení současných účinných látek podle směrnice 91/414/EHS.

Pozměňovací návrh, který předkládají Erna Hennicot-Schoepges a Péter Olajos

Pozměňovací návrh 270
Čl. 11 odst. 1 pododstavce 1 a 2

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

1. Do osmi měsíců od data oznámení podle 
čl. 9 odst. 3 prvního pododstavce 
zpravodajský členský stát vypracuje a 
předloží úřadu zprávu (dále jen „návrh 
zprávy o posouzení“), v níž posoudí, zda lze 
očekávat, že účinná látka splní požadavky 
podle článku 4. Zpravodajský členský stát 
může s tímto posuzováním začít již při 
obdržení první žádosti. 

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

Pokud členský stát potřebuje dodatečné 
informace, stanoví lhůtu, ve které je má 
žadatel předložit se všemi žádostmi o 
ochranu údajů podle článku 56. V takovém 
případě členský stát prodlouží osmiměsíční
lhůtu o dodatečné období Informuje o tom 
Komisi a úřad.

Or. en

Odůvodnění

Pokud zpravodajský členský stát může začít s posuzováním protokolů o zkouškách a studiích 
začít ještě předtím, než je složka úplná, nemělo by mu trvat déle než osm měsíců od data 
oznámení, než vydá svou zprávu o přezkoumání. Žadatel by měl mít navíc příležitost požádat 
o ochranu údajů pro dodatečné informace.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ioannis Gklavakis

Pozměňovací návrh 271
Čl. 11 odst. 1 pododstavec 1

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

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

Or. el

Odůvodnění

Je žádoucí a schůdné zkrátit lhůtu, kterou má zpravodajský členský stát na předložení zprávy 
o posouzení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 272
Čl. 11 odst. 1 pododstavec 3a (nový)

Zpravodajský členský stát postoupí Komisi 
a úřadu zprávu, v níž budou uvedena 
všechna použití, která byla posouzena 
a u nichž bylo zjištěno, že mohou být 
v souladu s požadavky článku 29 povolena.
Zpráva bude navíc případně obsahovat 
návrh na stanovení dočasných 
maximálních limitů reziduí v souladu 
s čl. 15 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) 
č. 396/2005.
Do jednoho měsíce po obdržení zprávy 
členského státu zveřejní úřad své 
stanovisko ohledně navrhovaných 
dočasných maximálních limitů reziduí.

Or. de

Odůvodnění

Látka by měla být povolena, jakmile proběhla hodnocení, která potvrdila první bezpečná 
použití. Tento přístup nabídne zemědělcům rychlejší přístup k inovativním přípravkům a 
umožní rychlé nebo včasné stanovení dočasných maximálních limitů reziduí v EU.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Pilar Ayuso

Pozměňovací návrh 273
Čl. 11 odst. 1a (nový)

1a. Zpravodajský členský stát předloží 
Komisi a úřadu navíc zprávu, v níž budou 
uvedena všechna použití, která byla 
posouzena a která mohou být v souladu 
s požadavky článku 29 povolena.
Zpráva bude také případně obsahovat 
návrh na stanovení dočasných 
maximálních limitů reziduí v souladu 
s čl. 15 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) 
č. 396/2005.
Úřad poskytne své stanovisko ohledně 
navržených dočasných maximálních limitů 
reziduí do jednoho měsíce po přijetí zprávy 
od zpravodajského členského státu.

Or. en

Odůvodnění

Látka by měla být schválena, jakmile bylo identifikováno první bezpečné použití. Tak budou 
mít zemědělci k dispozici nové, inovativní přípravky dříve. Rovněž to umožní včasné stanovení 
dočasných maximálních limitů reziduí EU.

Pozměňovací návrh, který předkládá Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 274
Čl. 12 odst. 2 pododstavec 2

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

Pokud úřad potřebuje další konzultace 
s odborníky podle odstavce 1, stanoví lhůtu 
pro uzavření konzultací. V takovém případě 
úřad prodlouží devadesátidenní lhůtu 
o dodatečné období. Informuje o tom 
Komisi a členské státy.

Or. en

Odůvodnění

Pokud je pro uzavření konzultací zapotřebí více času, mělo by být jasně stanoveno 
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prodloužení uvedené lhůty.

Pozměňovací návrh, který předkládá Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 275
Čl. 12 odst. 3 pododstavec 1

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

3. Pokud úřad potřebuje dodatečné 
informace, stanoví lhůtu, ve které je má 
žadatel předložit. V takovém případě úřad 
prodlouží devadesátidenní lhůtu stanovenou 
v odstavci 2 o dodatečné období a o dobu 
potřebnou pro posouzení informací 
zpravodajským členským státem v jeho 
návrhu zprávy o posouzení. Úřad o tom 
informuje Komisi a členské státy.

Or. en

Odůvodnění

EFSA hraje při posuzování účinných látek klíčovou roli, protože učiní závěr o jejím povolení. 
Je důležité zajistit, aby EFSA měla dostatek času na provedení pečlivého posouzení. 
V současné době má na učinění závěru deset měsíců. Komise navrhuje zkrátit toto období na 
tři měsíce. To by mohlo být na úkor řádného posouzení. Měla by zde proto být flexibilita pro 
„zastavení hodin“, když EFSA potřebuje další informace. Tyto informace by pak měl 
posuzovat zpravodajský členský stát, jelikož je s dokumentací obeznámen nejlépe.

Pozměňovací návrh, který předkládá Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 276
Čl. 12 odst. 3 pododstavec 1a (nový)

Pokud úřad potřebuje uspořádat konzultace 
s odborníky, musí být devadesátidenní lhůta 
stanovená v odstavci 2 prodloužena o dobu 
nutnou pro tyto konzultace. Informuje 
o tom Komisi a členské státy.

Or. en

Odůvodnění

EFSA hraje při posuzování účinných látek klíčovou roli, protože učiní závěr o jejím povolení. 
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Je důležité zajistit, aby EFSA měla dostatek času na provedení pečlivého posouzení. 
V některých případech bude možná pro zajištění tohoto účelu potřebovat konzultace 
s odborníky. K tomu může být zapotřebí více času. Měla by zde proto být flexibilita pro 
„zastavení hodin“, když EFSA bude potřebovat uspořádat konzultace s odborníky.

Pozměňovací návrh, který předkládá Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 277
Čl. 13 odst. 3a (nový)

3a. Do tří měsíců po obdržení zprávy podle 
čl. 11 odst. 1 a s přihlédnutím ke stanovisku 
úřadu k přípustným limitům reziduí 
Komise:
a) předloží návrh na neomezené povolení 
účinných látek s uvedením:
• použití, která by mohla být povolena,
• lhůty nepřesahující pět měsíců, během níž 
může dojít k povolenému použití;
b) vypracuje návrh na stanovení dočasných 
maximálních limitů reziduí v souladu 
s ustanoveními podle čl. 15 odst. 1 písm. b) 
nařízení (ES) č. 396/2005.

Or. de

Odůvodnění

Účinnější postupy povolování použití nových látek zajistí, aby zemědělci získali včasný přístup 
k novým a inovativním přípravkům.

Pozměňovací návrh, který předkládá Pilar Ayuso

Pozměňovací návrh 278
Článek 13a (nový)

Článek 13a
Omezené povolení

Do tří měsíců po obdržení zprávy podle 
čl. 11 odst. 1 a s přihlédnutím ke stanovisku 
úřadu k navrženým maximálním limitům 



AM\672288CS.doc 13/127 PE 390.442v01-00
Externí překlad

CS

reziduí Komise:
a) představí návrh na omezené povolení 
účinné látky s uvedením:
• použití, která mohou být povolena,
• doby platnosti povolení, která nesmí 
překročit pět let;
b) předloží návrh na stanovení 
maximálních limitů reziduí v souladu 
s ustanoveními podle čl. 15 odst. 1 písm. b) 
nařízení (ES) č. 396/2005. 

Or. en

Odůvodnění

Urychlené povolování používání nových látek by mělo zemědělcům umožnit včasný přístup 
k novým a inovativním přípravkům.

Pozměňovací návrh, který předkládá Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 279
Čl. 14 odst. 1 pododstavec 2

Požadavky článku 4 se považují za splněné, 
pokud je splňují jedno či více
reprezentativních použití alespoň jednoho
přípravku na ochranu rostlin obsahujícího 
účinnou látku.

Požadavky článku 4 se považují za splněné, 
pokud je splňuje plný rozsah
reprezentativních použití všech přípravků a 
formulací na ochranu rostlin obsahujících
účinnou látku.

Or. en

Odůvodnění

Toto je v souladu s pozměňovacím návrhem, který již byl navržen pro čl. 4 odst. 4, a 
s průvodním odůvodněním.

Pozměňovací návrh, který předkládá Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 280
Čl. 14 odst. 1 pododstavec 2

Požadavky článku 4 se považují za splněné, 
pokud je splňují jedno či více

Požadavky článku 4 se považují za splněné, 
pokud je splňuje plný rozsah
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reprezentativních použití alespoň jednoho
přípravku na ochranu rostlin obsahujícího
účinnou látku.

reprezentativních použití alespoň pěti 
přípravků na ochranu rostlin obsahujících
účinnou látku.

Or. en

Odůvodnění

Toto je v souladu s pozměňovacím návrhem, který již byl navržen pro čl. 4 odst. 4, a 
s průvodním odůvodněním.

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 281
Článek 15a (nový)

Článek 15a
Vnitrostátní úřad, který uděluje povolení, 
udělí povolení přípravku na ochranu 
rostlin platné v celé Evropě.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 282
Článek 20

1. Nařízení se přijímá postupem podle čl. 76 
odst. 3, pokud:

1. Náležitě odůvodněné nařízení se přijímá 
regulačním postupem s kontrolou 
stanovenou v čl. 76 odst. 3, pokud:

a) je schválení účinné látky obnoveno a 
případně se na ně vztahují určité podmínky a 
omezení; nebo

a) je schválení účinné látky obnoveno a 
případně se na ně vztahují určité podmínky a 
omezení; nebo

b) schválení účinné látky obnoveno není. b) schválení účinné látky obnoveno není.
2. Pokud to důvody neobnovení umožňují, 
stanoví nařízení uvedené v odstavci 1 lhůtu 
odkladu pro využití zásob příslušných 
přípravků na ochranu rostlin, jejíž délka je 
taková, aby nezasahovala do běžného 
období používání přípravku na ochranu 
rostlin.

2. 2. Pokud se důvody neobnovení netýkají 
ochrany zdraví a životního prostředí, 
stanoví nařízení uvedené v odstavci 1 lhůtu 
odkladu pro využití zásob příslušných 
přípravků na ochranu rostlin, jejíž délka 
nepřesahuje jeden obchodní rok.
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Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládají Erna Hennicot-Schoepges a Péter Olajos

Pozměňovací návrh 283
Čl. 20 odst. 2

2. Pokud to důvody neobnovení umožňují, 
stanoví nařízení uvedené v odstavci 1 lhůtu 
odkladu pro využití zásob příslušných 
přípravků na ochranu rostlin, jejíž délka je 
taková, aby nezasahovala do běžného 
období používání přípravku na ochranu 
rostlin.

2. 2. Pokud se důvody neobnovení netýkají 
ochrany zdraví a životního prostředí, 
stanoví nařízení uvedené v odstavci 1 lhůtu 
odkladu pro využití zásob příslušných 
přípravků na ochranu rostlin, jejíž délka 
nepřesahuje jeden rok. Po tomto období 
výrobci zajistí odstranění a bezpečnou 
likvidaci zbývajících zásob.

Or. en

Odůvodnění

Pro použití zásob přípravků na ochranu rostlin by neměla být poskytnuta lhůta delší než jeden 
rok. Po tomto období by měli výrobci zajistit bezpečné odstranění a bezpečnou likvidaci svého 
výrobku.

Pozměňovací návrh, který předkládá Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 284
Čl. 20 odst. 2

2. Pokud to důvody neobnovení umožňují, 
stanoví nařízení uvedené v odstavci 1 lhůtu 
odkladu pro využití zásob příslušných 
přípravků na ochranu rostlin, jejíž délka je 
taková, aby nezasahovala do běžného 
období používání přípravku na ochranu 
rostlin.

2. 2. Pokud důvody neobnovení nesouvisejí 
s ochranou zdraví lidí a zvířat a ochranou 
životního prostředí, stanoví nařízení 
uvedené v odstavci 1 lhůtu odkladu pro 
využití zásob příslušných přípravků na 
ochranu rostlin, jejíž délka nepřesahuje 
jednu sezónu. Pokud důvody neobnovení
povolení souvisejí s ochranou zdraví lidí a 
zvířat a ochranou životního prostředí, není 
stanovena žádná lhůta pro využití zásob 
dotčených přípravků na ochranu rostlin a 
veškerý prodej a používání takových 
přípravků skončí s okamžitou účinností, 
jakmile je přijato rozhodnutí o neobnovení.
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Or. en

Odůvodnění

Pokud povolení nebylo obnoveno z důvodu obav o ochranu zdraví lidí a zvířat a o ochranu 
životního prostředí, měl by prodej a používání takových pesticidů skončit s okamžitou 
účinností.

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 285
Čl. 20 odst. 2a (nový)

2a. V případě zákazu nebo odnětí povolení 
ze zdravotních nebo environmentálních 
důvodů musí být příslušný přípravek na 
ochranu rostlin okamžitě zlikvidován.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládají Erna Hennicot-Schoepges a Péter Olajos

Pozměňovací návrh 286
Čl. 21 odst. 1 pododstavec 1

1. Komise může schválení účinné látky 
kdykoli přezkoumat. 

1. Komise může schválení účinné látky 
kdykoli přezkoumat a věnuje řádnou 
pozornost žádostem o provedení přezkumu 
ze strany členských států, Evropského 
parlamentu a dalších zainteresovaných 
stran, opírajícím se o současné vědecké a 
technické poznatky a údaje o sledování.

Or. en

Odůvodnění

Zajišťuje transparentnost procesu a uvádí návrh do souladu se zásadou předběžné opatrnosti. 
Cílem pozměňovacího návrhu je též zajistit, aby rozhodnutí zohledňovala současné vědecké a 
technické poznatky, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 1 navrhovaného znění, a zásadu, že musí být 
zajištěna vysoká úroveň ochrany, jak je stanoveno v bodě odůvodnění 21.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Dan Jørgensen a Chris Davies

Pozměňovací návrh 287
Čl. 21 odst. 1 pododstavec 1

1. Komise může schválení účinné látky 
kdykoli přezkoumat.

1. Komise může schválení účinné látky 
kdykoli přezkoumat a věnuje řádnou 
pozornost žádostem o provedení přezkumu 
ze strany členských států, Evropského 
parlamentu a dalších zainteresovaných 
stran, opírajícím se o současné vědecké a 
technické poznatky a údaje o sledování.. 

Or. en

Odůvodnění

Zajišťuje transparentnost procesu a uvádí návrh do souladu se zásadou předběžné opatrnosti. 
Cílem pozměňovacího návrhu je též zajistit, aby rozhodnutí zohledňovala současné vědecké a 
technické poznatky, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 1 navrhovaného znění, a zásadu, že musí být 
zajištěna vysoká úroveň ochrany, jak je stanoveno v bodě odůvodnění 21. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 288
Čl. 21 odst. 1 pododstavec 1

1. Komise může schválení účinné látky 
kdykoli přezkoumat. 

1. Komise může schválení účinné látky 
kdykoli přezkoumat a věnuje řádnou 
pozornost žádostem o provedení přezkumu 
ze strany členských států, Evropského 
parlamentu a dalších zainteresovaných 
stran, podloženým příslušnými vědeckými 
důkazy.

Or. en

Odůvodnění

Pro větší transparentnost procesu a sladění návrhu se zásadou předběžné opatrnosti, se 
zásadou, že rozhodnutí jsou prováděna na základě nejnovějších vědeckých a technických 
poznatků, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 10 navrhovaného znění, a se zásadou, že musí být 
zajištěna vysoká úroveň ochrany (bod odůvodnění 21).
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Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 289
Čl. 21 odst. 1 pododstavec 2a (nový)

Komise přezkoumá povolení účinné látky, 
pokud existují důkazy naznačující, že by 
mohlo být zpochybněno dosažení cílů 
stanovených v čl. 4 odst. 1 písm. a) podbodu 
iv) a písm. b) podbodu i) směrnice 
2000/60/ES.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládají Dan Jørgensen, Chris Davies a Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 290
Čl. 22 odst. 1

1. Odchylně od článku 5 se účinná látka, jež 
splňuje kritéria podle článku 4, schválí na 
dobu nepřesahující 15 let, pokud lze 
očekávat, že přípravky na ochranu rostlin 
obsahující tuto látku budou pro zdraví lidí a 
zvířat a pro životní prostředí představovat 
pouze nízké riziko, jak stanoví čl. 46 odst. 1.

1. Odchylně od článku 5 se účinná látka, jež 
splňuje kritéria podle článku 4, schválí na 
dobu nepřesahující 15 let, pokud nebude mít 
nepříznivý účinek na zdraví lidí a zvířat a 
pro životní prostředí, jak stanoví čl. 46 
odst. 1. 

Or. en

Odůvodnění

Pro vyjasnění, že účinné látky, které nemají nepříznivý účinek na lidi, zvířata ani na životní 
prostředí, mohou být považovány za nízkorizikové látky.

Pozměňovací návrh, který předkládá Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 291
Čl. 22 odst. 2a (nový)

2a. Současná odchylka se nevztahuje na 
účinné látky splňující kritéria pro 
schvalování účinných látek a pro 
schvalování látek, které lze použít jako 
náhradu, uvedená v příloze II, a vztahuje se 
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pouze na látky schválené pro použití 
v ekologickém zemědělství.

Or. en

Odůvodnění

Všechny látky, které nejsou kvalifikovány jako nebezpečné, mohou být kvalifikovány jako 
„nízkorizikové látky“. Tento pozměňovací návrh omezuje počet nízkorizikových látek na látky 
schválené pro použití v ekologickém zemědělství, přičemž podporuje společnosti v rozvíjení 
„zelených“ látek.

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 292
Čl. 24 odst. 1

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

1. Účinná látka splňující kritéria stanovená 
v článku 4 se schvaluje jako „látka, kterou 
lze použít jako náhradu“, pokud splňuje 
jedno nebo více kritérií v bodě 4 přílohy II. 

Tato látka se označuje jako „látka, kterou 
lze použít jako náhradu“.

Or. en

Odůvodnění

Jelikož „látka, kterou lze použít jako náhradu“ splňuje bezpečnostní požadavky, které jsou 
specifikovány v článku 4, nemělo by být období schválení omezeno na sedm let. Není nutné 
provádět přezkum látek každých sedm let, jelikož nařízení stanovuje, že povolení lze 
přezkoumat kdykoli (viz. čl. 21 odst. 1).

Pozměňovací návrh, který předkládá Pilar Ayuso

Pozměňovací návrh 293
Čl. 24 odst. 1
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1. Odchylně od článku 5 a čl. 14 odst. 2 se
účinná látka, která splňuje kritéria podle 
článku 4, schválí na dobu nepřesahující 
sedm let, pokud jsou jiné schválené účinné 
látky pro spotřebitele či hospodářské 
subjekty výrazně méně toxické či 
představují výrazně nižší riziko pro životní 
prostředí. Při posouzení se zohledňují
kritéria stanovená v bodě 4 přílohy II.

1. Účinná látka splňující kritéria stanovená 
v článku 4 a kritéria stanovená v bodě 4 
přílohy II se klasifikuje a schvaluje jako 
„látka, kterou lze použít jako náhradu“.

Tato látka se označuje jako „látka, kterou 
lze použít jako náhradu“.

Doba platnosti povolení je deset let. 
Nepoužije se čl. 14 odst. 2.

Or. es

Odůvodnění

Aby byly účinné látky klasifikovány jako látky, které lze použít jako náhradu, musejí splňovat 
kritéria stanovená v návrhu nařízení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 294
Článek 27

Zákaz Formulační přísady
1. Formulační přísada se zakáže, pokud se 
zjistí, že:

1. Formulační přísada nebude povolena, 
pokud se zjistí, že

a) její rezidua, která vznikla po aplikaci 
v souladu se správnou rostlinolékařskou 
praxí, mají škodlivé účinky na zdraví lidí 
nebo zvířat a na podzemní vody nebo 
nepřijatelný vliv na životní prostředí; nebo

a) její rezidua, která vznikla po aplikaci 
v souladu se správnou rostlinolékařskou 
praxí, mají škodlivé účinky na zdraví lidí 
nebo zvířat a na podzemní vody nebo 
nepřijatelný vliv na životní prostředí; nebo

b) její používání po aplikaci v souladu se 
správnou rostlinolékařskou praxí při 
zohlednění realistických běžných podmínek 
použití má škodlivé účinky na zdraví lidí 
nebo zvířat nebo nepřijatelný vliv na 
rostliny, rostlinné produkty nebo životní 
prostředí.

b) její používání po aplikaci v souladu se 
správnou rostlinolékařskou praxí při 
zohlednění realistických běžných podmínek 
použití má škodlivé účinky na zdraví lidí 
nebo zvířat nebo nepřijatelný vliv na 
rostliny, rostlinné produkty nebo životní 
prostředí.

2. Formulační přísady zakázané podle 
odstavce 1 se postupem podle čl. 76 odst. 3 
zahrnou do přílohy III.

2. Formulační přísady schválené podle 
odstavce 1 se regulačním postupem 
s kontrolou podle čl. 76 odst. 3a zahrnou do 
přílohy III.
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Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládají Erna Hennicot-Schoepges a Péter Olajos

Pozměňovací návrh 295
Čl. 27 odst. 1 písm. a) a b)

a) její rezidua, která vznikla po aplikaci 
v souladu se správnou rostlinolékařskou 
praxí, mají škodlivé účinky na zdraví lidí 
nebo zvířat a na podzemní vody nebo 
nepřijatelný vliv na životní prostředí; nebo

a) formulační přísada nebo její rezidua, 
která vznikla po aplikaci v souladu se 
správnou rostlinolékařskou praxí, mají 
škodlivé účinky na zdraví lidí nebo zvířat a 
na podzemní vody nebo nepřijatelný vliv na 
životní prostředí; nebo

b) její používání po aplikaci v souladu se 
správnou rostlinolékařskou praxí při 
zohlednění realistických běžných podmínek 
použití má škodlivé účinky na zdraví lidí 
nebo zvířat nebo nepřijatelný vliv na 
rostliny, rostlinné produkty nebo životní 
prostředí.

b) její používání po aplikaci v souladu se 
správnou rostlinolékařskou praxí při 
zohlednění realistických podmínek použití 
má škodlivé účinky na zdraví lidí nebo 
zvířat nebo nepřijatelný vliv na rostliny, 
rostlinné produkty nebo životní prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Měly by být předpokládány realistické podmínky použití.

Pozměňovací návrh, který předkládají Dan Jørgensen a Chris Davies

Pozměňovací návrh 296
Čl. 27 odst. 1 písm. a)

a) její rezidua, která vznikla po aplikaci 
v souladu se správnou rostlinolékařskou 
praxí, mají škodlivé účinky na zdraví lidí 
nebo zvířat a na podzemní vody nebo 
nepřijatelný vliv na životní prostředí; nebo

a) formulační přísada nebo její rezidua, 
která vznikla po aplikaci v souladu se 
správnou praxí v oblasti přípravků na 
ochranu rostlin, mají škodlivé účinky na 
zdraví lidí nebo zvířat a na podzemní vody 
nebo nepřijatelný vliv na životní prostředí; 
nebo

Or. en
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Odůvodnění

Měly by být předpokládány realistické podmínky použití.

Pozměňovací návrh, který předkládají Dan Jørgensen a Chris Davies

Pozměňovací návrh 297
Čl. 27 odst. 1 písm. b)

b) její používání po aplikaci v souladu se 
správnou rostlinolékařskou praxí při 
zohlednění realistických běžných podmínek 
použití má škodlivé účinky na zdraví lidí 
nebo zvířat nebo nepřijatelný vliv na 
rostliny, rostlinné produkty nebo životní 
prostředí.

b) její používání po aplikaci v souladu se 
správnou praxí v oblasti přípravků na 
ochranu rostlin při zohlednění realistických 
podmínek použití má škodlivé účinky na 
zdraví lidí nebo zvířat nebo nepřijatelný vliv 
na rostliny, rostlinné produkty nebo životní 
prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Měly by být předpokládány realistické podmínky použití. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Erna Hennicot-Schoepges a Péter Olajos

Pozměňovací návrh 298
Čl. 27 odst. 2a (nový)

2a. Pokud se v přípravku na ochranu 
rostlin schváleném podle tohoto nařízení 
používá formulační přísada, pokládá se její 
specifické použití v přípravcích na ochranu 
rostlin za registrované v souladu s čl. 15 
odst. 1 nařízení (ES) č. 1907/2006.

Or. en

Odůvodnění

Formulační přísady používané v přípravcích na ochranu rostlin by neměly být předmětem 
dvojí regulace podle REACH.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Erna Hennicot-Schoepges a Péter Olajos

Pozměňovací návrh 299
Čl. 28 odst. 1a (nový)

1a. Členské státy však povolí paralelní 
obchod s přípravky na ochranu rostlin na 
svém území až poté, co byl proveden úřední 
postup, kterým se ověřilo, že přípravek je 
totožný, pokud jde o složení a zdroj, 
s přípravkem, který členské státy již 
povolily. 

Or. en

Odůvodnění

Systém paralelního obchodu s přípravky je základem pro umožnění volného pohybu 
přípravků. Měl by však být omezen na ty přípravky, které jsou totožné s přípravky již na trhu. 
Kontrola totožnosti je zásadní pro zajištění toho, aby všechny přípravky uvedené na trh byly 
v plné míře posouzeny. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Hiltrud Breyer a Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 300
Čl. 28 odst. 2 písm. b)

b) uvádění na trh a používání přípravků na 
ochranu rostlin pro výzkumné či vývojové 
účely v souladu s článkem 51;

b) používání přípravků na ochranu rostlin 
pro výzkumné či vývojové účely v souladu 
s článkem 51;

Or. en

Odůvodnění

Cílem nařízení je dosažení vysokého standardu povolování. Přípravky na ochranu rostlin 
povolené konkrétně pro účely výzkumu a vývoje by neměly být uváděny na trh. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Christofer Fjellner

Pozměňovací návrh 301
Čl. 29 odst. 1 písm. ca) (nové)

ca) jeho (technická) formulace je taková, že 
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expozice uživatele nebo další rizika jsou 
pokud možno co nejvíce omezena, aniž je 
narušeno fungování přípravku;

Or. en

Odůvodnění

Rizika různých formulací se značně liší – např. prášek v porovnání s granulemi a formulace 
obsahující organické rozpouštědlo v porovnání s emulzemi rozpustnými ve vodě. Pokud lze 
riziku předcházet, neměla by sama formulace zvyšovat riziko spojené s používáním 
konkrétního přípravku na ochranu rostlin. Navrhované znění by mělo pomoci zajistit, aby při 
uvádění přípravku na trhu byla používána formulace s nejnižším možným rizikem. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 302
Čl. 29 odst. 1 písm. ea) (nové)

ea) veškeré metabolity účinné látky nebo 
těchto látek známé v době použití byly 
identifikovány a jsou v souladu 
s jednotnými zásadami podle odstavce 6;

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 303
Čl. 29 odst. 1 písm. f)

f) vhodnými obecně používanými metodami
lze zjistit jeho toxikologicky, 
ekotoxikologicky nebo environmentálně 
významná rezidua vznikající při povoleném 
použití;

f) standardizovanými metodami obecně 
používanými v každém členském státě, které 
se ukázaly jako dostatečně citlivé, pokud 
jde o potenciálně nebezpečné koncentrace 
v různých přírodních a biologických 
substancích, lze zjistit jeho rezidua 
vznikající při povoleném použití. Musí být 
možné identifikovat rezidua pomocí 
standardních metod, které používají 
referenční laboratoře EU;

Or. de
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Pozměňovací návrh, který předkládají Erna Hennicot-Schoepges a Péter Olajos

Pozměňovací návrh 304
Čl. 29 odst. 1 písm. f)

f) vhodnými obecně používanými metodami
lze zjistit jeho toxikologicky, 
ekotoxikologicky nebo environmentálně 
významná rezidua vznikající při povoleném 
použití;

f) standardizovanými metodami obecně 
používanými v každém členském státě, které 
jsou dostatečně citlivé, pokud jde o limity 
sledovaných látek v různých přírodních a 
biologických substancích, lze zjistit jeho 
toxikologicky, ekotoxikologicky nebo 
environmentálně významná rezidua 
vznikající při povoleném použití. Rezidua 
jsou zjistitelná pomocí obecných metod pro 
zjištění více reziduí, které používají 
referenční laboratoře EU;

Or. en

Odůvodnění

Měly by se uplatňovat standardizované metody dostatečně citlivé pro zjišťování veškerých 
reziduí účinných látek , pokud jde o limity sledovaných látek v různých přírodních a 
biologických substancích, aby nedošlo k přehlédnutí účinků, které nejsou snadno zjistitelné 
obecně používanými metodami.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dan Jørgensen

Pozměňovací návrh 305
Čl. 29 odst. 1 písm. f)

f) vhodnými obecně používanými metodami 
lze zjistit jeho toxikologicky, 
ekotoxikologicky nebo environmentálně 
významná rezidua vznikající při povoleném
použití;

f) metodami, jež jsou dostatečně citlivé, 
pokud jde o jakékoli technicky zjistitelné 
limity, které by mohly být přítomny 
v jakékoli přírodní a biologické substanci, 
lze zjistit jeho rezidua vznikající při 
povoleném použití;

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k rizikům a negativním vlivům používání pesticidů by měly existovat obecně 
používané metody pro měření reziduí všech povolených látek. Tyto metody musí být 
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dostatečně citlivé, pokud jde o jakékoli technicky zjistitelné limity, které by mohly být 
přítomny v jakékoli přírodní a biologické substanci. Patří sem jakékoli částice, kapičky a páry 
přítomné ve vzduchu v důsledku postřiku obilovin, rezidua přenášená v pylu nebo v obilném 
prachu (např. při sklizni), šíření kontaminované půdy, převod pesticidů na velkou vzdálenost 
a rezidua ve vodě, potravinách a krmivech.

Pozměňovací návrh, který předkládá Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 306
Čl. 29 odst. 1 písm. f)

f) vhodnými obecně používanými metodami
lze zjistit jeho toxikologicky, 
ekotoxikologicky nebo environmentálně 
významná rezidua vznikající při povoleném 
použití;

f) standardizovanými metodami obecně 
používanými v každém členském státě, které 
jsou dostatečně citlivé, pokud jde o jakékoli 
technicky zjistitelné limity, které by mohly 
být přítomny v jakékoli přírodní a 
biologické substanci, lze zjistit jeho rezidua 
vznikající při povoleném použití;

Or. en

Odůvodnění

Toto je v souladu se starším pozměňovacím návrhem k čl. 4 odst. 2 písm. c) a se souvisejícím 
odůvodněním.

Pozměňovací návrh, který předkládají Dan Jørgensen a Åsa Westlund

Pozměňovací návrh 307
Čl. 29 odst. 1 písm. ha) (nové)

ha) jeho povolení není v rozporu 
s národními plány vytvořenými podle 
směrnice 2007/XXX/ES, [kterou se stanoví 
rámec pro akce Společenství k dosažení 
udržitelného využívání pesticidů].

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by neměly být nuceny povolovat pesticidy, které znečišťují podzemní vody nebo 
způsobují zbytečná rizika a nebezpečí pro lidi, zvířata a životní prostředí, v rozporu se svými 
vnitrostátními environmentálními a zdravotními politikami. Členským státům by mělo být 



AM\672288CS.doc 27/127 PE 390.442v01-00
Externí překlad

CS

umožněno zohlednit regionální podmínky, dříve než přípravky na ochranu rostlin schválí.

Pozměňovací návrh, který předkládají Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos + Dan 
Jørgensen a Chris Davies + Caroline Lucas + Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 308
Čl. 29 odst. 2

2. Odchylně od odst. 1 písm. a) mohou 
členské státy v pětiletém období po přijetí 
pracovního programu uvedeného v článku 
26 na svém území povolovat, aby byly na 
trh uváděny přípravky na ochranu rostlin, 
které obsahují synergenty a safenery, jež 
nebyly schváleny, avšak jsou v takovémto 
programu zahrnuty.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že pesticidní přípravky často obsahují řadu různých látek, které mohou 
případně změnit působení účinné přísady/látky ve formulaci, nelze předpokládat, že všechny 
různé přípravky a formulace obsahující konkrétní synergent nebo safener, který je zahrnut do 
programu přezkumu podle článku 26, nebudou mít žádné škodlivé účinky na lidi, zvířata a 
životní prostředí. Potenciální škodlivý účinek na zdraví musí být posouzen před jejich 
povolením, aby bylo stanoveno, že se nevyskytnou žádné škodlivé účinky na lidi a zvířata.

Pozměňovací návrh, který předkládá Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 309
Čl. 29 odst. 6

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

6. Jednotné zásady pro hodnocení a 
povolování přípravků na ochranu rostlin se 
stanovují v nařízení přijatém postupem 
podle čl. 76 odst. 2 a budou převádět
požadavky podle přílohy VI směrnice 
91/414/EHS a jakékoli jejich nutné změny 
nezbytné z důvodu přechodu ze směrnice na 
nařízení.

Or. en
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Odůvodnění

Náhrada pozměňovacího návrhu 76 zpravodajky.

Vyjasnění znění. Přijetí nařízení o požadavcích na jednotné zásady hodnocení a povolování 
při postupu projednávání v poradním výboru by mělo být omezeno na pouhý převod 
stávajících požadavků. Tím se zajistí, že po přechodu ze současné směrnice na nové nařízení 
bude stanoven nezbytný základ pro hodnocení aktivních látek. 

Změny by měly být omezeny na návrh změn, vzhledem k tomu, že jednotné zásady by měly být 
ve velmi blízké budoucnosti (viz pozměňovací návrh k článku 75) přijaty v postupu 
spolurozhodování, jelikož představují základní prvek nařízení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Michl Ebner

Pozměňovací návrh 310
Čl. 29 odst. 6a (nový)

6a. Pokud je přípravek na ochranu rostlin 
v jednom členském státě povolen pro 
konkrétní účel, nesmí být pro přípravek, 
který je na základě ustanovení pro 
povolování stanovených v tomto nařízení 
klasifikován jako stejný nebo ekvivalentní 
přípravek a který je dovážen z jiného 
členského státu, jenž ho nepovolil pro 
stejný účel, zamítnuto povolení pro 
příslušný účel na základě konkrétních 
požadavků ohledně povolení.

Or. de

Odůvodnění

Although recognised as equivalent to national reference products under the terms of the 
relevant provisions of EU law, in some Member States imported products may not be used for 
the same purpose as national reference products because their authorisation/use is contingent 
on the translation of the label from the country of origin, which in some cases does not 
stipulate authorisation for the same purpose. This represents a non-technical, discriminatory 
obstacle to trade, since in de facto terms two different (safety) standards governing the 
authorisation of equivalent products of differing origin are introduced. This cannot be 
reconciled with the principle of the free movement of goods within the EU internal market. 
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Pozměňovací návrh, který předkládá Ioannis Gklavakis

Pozměňovací návrh 311
Čl. 30 název a odst. 1

Obsah Obsah povolení 
1. V povolení jsou definovány plodiny, na 
něž se přípravek na ochranu rostlin může 
použít, a účely tohoto použití. 

1. V povolení, které využívá 
standardizovaný formulář, jsou definovány 
plodiny, na něž se přípravek na ochranu 
rostlin může použít, a účely tohoto použití. 

Or. el

Odůvodnění

Formulář povolení by měl být pro členské státy standardizován a měl by být totožný.

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 312
Čl. 30 odst. 2

2. V povolení jsou stanoveny požadavky 
týkající se uvádění přípravku na ochranu 
rostlin na trh a jeho používání. Tyto 
požadavky zahrnují podmínky používání, jež 
jsou nezbytné pro dodržení podmínek a 
požadavků stanovených nařízením, kterým 
se schvalují účinné látky, safenery a 
synergenty. Povolení uvádí klasifikaci 
přípravku na ochranu rostlin pro účely
směrnice 1999/45/ES.

2. V povolení jsou stanoveny požadavky 
týkající se uvádění přípravku na ochranu 
rostlin na trh a jeho používání. Tyto 
požadavky zahrnují alespoň:
i) podmínky používání, jež jsou nezbytné 
pro dodržení podmínek a požadavků 
stanovených nařízením, kterým se schvalují 
účinné látky, safenery a synergenty a 
požadavky a podmínky pro přípravky na 
ochranu rostlin stanovené v čl. 4 odst. 3;
ii) klasifikaci přípravku na ochranu rostlin 
na základě směrnice 1999/45/ES.

iii) informace týkající se správného 
používání přípravku a splnění podmínek a 
zásad integrované ochrany proti škůdcům.

Or. de
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Pozměňovací návrh, který předkládá Dan Jørgensen

Pozměňovací návrh 313
Čl. 30 odst. 2

2. V povolení jsou stanoveny požadavky 
týkající se uvádění přípravku na ochranu 
rostlin na trh a jeho používání. Tyto 
požadavky zahrnují podmínky používání, jež 
jsou nezbytné pro dodržení podmínek a 
požadavků stanovených nařízením, kterým 
se schvalují účinné látky, safenery a 
synergenty. Povolení uvádí klasifikaci 
přípravku na ochranu rostlin pro účely 
směrnice 1999/45/ES.

2. V povolení jsou stanoveny požadavky 
týkající se uvádění přípravku na ochranu 
rostlin na trh a jeho používání. Tyto 
požadavky zahrnují minimálně podmínky 
používání, jež jsou nezbytné pro dodržení 
podmínek a požadavků stanovených 
nařízením, kterým se schvalují účinné látky, 
safenery a synergenty a požadavky a 
podmínky pro přípravky na ochranu rostlin 
stanovené v čl. 4 odst. 3. Povolení uvádí 
klasifikaci přípravku na ochranu rostlin pro 
účely směrnice 1999/45/ES. Povolení 
vyžaduje, aby byl přípravek od roku 2012 
používán v souladu se zásadami 
integrované ochrany proti škůdcům 
definované v článku 3 tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Tato změna uvádí povolení do souladu s ostatními ustanoveními tohoto nařízení. Definice 
integrované ochrany proti škůdcům by měla být formulována jako minimum.

Pozměňovací návrh, který předkládají Caroline Lucas, Dan Jørgensen + Chris Davies

Pozměňovací návrh 314
Čl. 30 odst. 3 úvodní část

3. Požadavky uvedené v odstavci 2 mohou
zahrnovat:

3. Požadavky uvedené v odstavci 2 by měly
zahrnovat:

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládají Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz a Christa Klaß

Pozměňovací návrh 315
Čl. 30 odst. 3 písm. a) a b)
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a) omezení přípravku, pokud jde o distribuci 
a používání přípravku na ochranu rostlin 
s cílem chránit zdraví příslušných 
distributorů, uživatelů a pracovníků;

a) omezení přípravku, pokud jde o jeho
distribuci;

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

b) další omezení, pokud jde o používání 
přípravku na ochranu rostlin s cílem 
chránit zdraví distributorů, uživatelů, 
pracovníků a sousedů.

Or. en

Odůvodnění

Měly by být vyjasněny podmínky pro distribuci a používání. 

Informování sousedů a osob majících v dané oblasti bydliště by mělo být součástí povinných 
požadavků v odstavci 2.

Pozměňovací návrh, který předkládají Erna Hennicot-Schoepges a Péter Olajos

Pozměňovací návrh 316
Čl. 30 odst. 3 písm. a) a b)

a) omezení přípravku, pokud jde o distribuci 
a používání přípravku na ochranu rostlin 
s cílem chránit zdraví příslušných 
distributorů, uživatelů a pracovníků;

a) omezení přípravku, pokud jde o distribuci 
a používání přípravku na ochranu rostlin 
s cílem chránit zdraví příslušných 
distributorů, uživatelů a pracovníků, jakož i 
spotřebitelů, osob majících v dané oblasti 
bydliště či kolemjdoucích;

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

b) povinnost oznámit před použitím 
přípravku postřik centralizovanému 
systému odpovědnému za informování 
sousedů, kteří by mohli být vystaveni 
rozprášenému postřiku a kteří požádali o to, 
aby byli informováni.

Or. en

Odůvodnění

Navržený pozměňovací návrh rozšiřuje stejnou ochranu předpokládanou pro distributory, 
uživatele a pracovníky na osoby mající v dané oblasti bydliště a kolemjdoucí, kteří by mohli 
být pesticidům vystaveni opakovaně.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Dan Jørgensen a Chris Davies

Pozměňovací návrh 317
Čl. 30 odst. 3 písm. a)

a) omezení přípravku, pokud jde o distribuci 
a používání přípravku na ochranu rostlin 
s cílem chránit zdraví příslušných 
distributorů, uživatelů a pracovníků;

a) omezení přípravku, pokud jde o distribuci 
a používání přípravku na ochranu rostlin 
s cílem chránit zdraví příslušných 
distributorů, uživatelů, pracovníků, osob 
majících v dané oblasti bydliště, 
kolemjdoucích a spotřebitelů, zdraví zvířat 
nebo životní prostředí;

Or. en

Odůvodnění

Musí být chráněny všechny různé podskupiny obyvatelstva ohrožené expozicí pesticidům. 
Patří sem profesionální či neprofesionální uživatelé, osoby mající v dané oblasti bydliště, 
kolemjdoucí, pracovníci, zvláště zranitelné skupiny a spotřebitelé, přímo či nepřímo vystavení 
prostřednictvím vzduchu, potravin, krmiv, vody a životního prostředí.

Pozměňovací návrh, který předkládají Caroline Lucas + Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 318
Čl. 30 odst. 3 písm. a)

a) omezení přípravku, pokud jde o distribuci 
a používání přípravku na ochranu rostlin 
s cílem chránit zdraví příslušných 
distributorů, uživatelů a pracovníků;

a) omezení přípravku, pokud jde o distribuci 
a používání přípravku na ochranu rostlin 
s cílem chránit zdraví příslušných 
distributorů, uživatelů, pracovníků, osob 
majících v dané oblasti bydliště a 
kolemjdoucích;

Or. en

Odůvodnění

Musí být chráněny všechny různé podskupiny obyvatelstva ohrožené expozicí pesticidům. 
Patří sem profesionální či neprofesionální uživatelé, osoby mající v dané oblasti bydliště, 
kolemjdoucí, pracovníci, zvláště zranitelné skupiny a spotřebitelé, přímo či nepřímo vystavení 
prostřednictvím vzduchu, potravin, krmiv, vody a životního prostředí.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 319
Čl. 30 odst. 3 písm. a)

a) omezení přípravku, pokud jde o distribuci 
a používání přípravku na ochranu rostlin 
s cílem chránit zdraví příslušných 
distributorů, uživatelů a pracovníků;

a) omezení přípravku, pokud jde o distribuci 
a používání přípravku na ochranu rostlin 
s cílem chránit jak zdraví příslušných 
distributorů, uživatelů a pracovníků, tak i 
životní prostředí; 

Or. pl

Odůvodnění

Je maximálně důležité uvést zde i životní prostředí, aby mohla být zajištěna ochrana životního 
prostředí včetně podzemních vod.

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 320
Čl. 30 odst. 3 písm. b)

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

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

V praxi není zavedení povinnosti informovat sousedy o použití přípravků na ochranu rostlin 
realizovatelné. Při dodržení integrované ochrany proti škůdcům je často nutné učinit 
rozhodnutí rychle, což obvykle znemožní informovat sousedy předem. Informační povinnost je 
také v rozporu se zjednodušováním administrativy.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dan Jørgensen

Pozměňovací návrh 321
Čl. 30 odst. 3 písm. b)
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b) povinnost informovat před použitím 
přípravku sousedy, kteří by mohli být 
vystaveni rozprášenému postřiku a kteří 
požádali o to, aby byli informováni. 

b) povinnost informovat, včetně použití 
signalizačních nástrojů, před použitím 
přípravku sousedy, osoby mající v dané 
oblasti bydliště a kolemjdoucí, kteří by 
mohli být vystaveni rozprášenému postřiku a 
kteří požádali o to, aby byli informováni.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládají Caroline Lucas + Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 322
Čl. 30 odst. 3 písm. b)

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

b) zákonnou povinnost informovat 
minimálně 48 hodin před použitím 
jakéhokoli přípravku osoby mající v dané 
oblasti bydliště a sousedy, kteří by mohli být 
vystaveni rozprášenému postřiku a různým 
jiným zdrojům expozice v důsledku postřiku 
plodin v jejich místě.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem ke zdravotním a environmentálním rizikům, ohrožení a negativním vlivům 
používání pesticidů je absolutně nezbytné, aby osoby mající v dané oblasti bydliště obdržely 
před jakýmkoli postřikem oznámení a informace o chemikáliích, které se mají použít, aby pak 
mohly pokud možno co nejvíce omezit expozici. Lhůta pro oznámení by měla být 48 hodin 
před jakýmkoli postřikem, což je stejná lhůta, jaká existuje ve Spojeném království pro včelaře 
v souvislosti se včelami.

Pozměňovací návrh, který předkládá Marianne Thyssen

Pozměňovací návrh 323
Čl. 30 odst. 3 písm. b)

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

b) povinnost vést dostupné registry 
přípravků na ochranu rostlin, které se 
používají v zemědělském podniku. Tyto 
registry by měly být kdykoli na požádání 
předkládány příslušným orgánům ke 
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kontrole.

Or. en

Odůvodnění

Z praktických důvodů není možné, aby se informace poskytovaly povinně před použitím 
přípravku na ochranu rostlin všem sousedům, kteří o to žádají. Optimální rostlinolékařské 
postupy často poskytují pouze omezené časové možnosti v závislosti například na 
povětrnostních podmínkách, za kterých lze přípravky na ochranu rostlin používat s nejlepším 
účinkem. Požadavek informovat sousedy záležitost zbytečně komplikuje, často na úkor 
optimální ochrany rostlin, a jeho důsledkem může být větší dopad na zdraví lidí a zvířat a na 
životní prostředí.

Pozměňovací návrh, který předkládají Dan Jørgensen a Chris Davies + Roberto Musacchio + 
Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 324
Čl. 30 odst. 3 písm. ba) (nové)

ba) jakákoli omezení nebo zákazy používání 
pesticidů v oblastech, které využívá široká 
veřejnost nebo citlivé skupiny obyvatelstva, 
a kolem těchto oblastí, jako jsou obytné 
oblasti, parky, veřejné zahrady, sportovní 
hřiště, školní pozemky, dětská hřiště atd. 

Or. en

Odůvodnění

Zákonné podmínky používání při povolení všech pesticidů by měly obsahovat podrobné 
požadavky na zákaz používání pesticidů v oblastech, které využívá široká veřejnost nebo 
citlivé skupiny obyvatelstva, a kolem těchto oblastí, jako jsou obytné oblasti, parky, veřejné 
zahrady, sportovní hřiště, školní pozemky, dětská hřiště atd.

Pozměňovací návrh, který předkládá Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 325
Čl. 30 odst. 3 písm. bb) (nové)

bb) další omezení či podmínky stanovené 



PE 390.442v01-00 36/127 AM\672288CS.doc
Externí překlad

CS

v povolení použití pesticidního přípravku, 
zejména tehdy, pokud jsou určeny 
k ochraně zdraví distributorů, uživatelů, 
pracovníků, osob majících v dané oblasti 
bydliště, kolemjdoucích a spotřebitelů, 
zdraví zvířat či životního prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Díky tomuto novému písmenu by měly mít členské státy možnost zahrnovat další omezení či 
podmínky, zejména na ochranu distributorů, uživatelů, pracovníků, osob majících v dané 
oblasti bydliště, kolemjdoucích a spotřebitelů, zdraví zvířat či životního prostředí.

Pozměňovací návrh, který předkládá Michl Ebner

Pozměňovací návrh 326
Čl. 30 odst. 3a (nový)

3a. Podmínky uvedené v odstavci 2 
nezahrnují jazykové požadavky týkající se 
obalů, etiket a značení, které jsou v rozporu 
se zásadou vyvážené ochrany spotřebitele a 
nevztahují se na přípravky na ochranu 
rostlin bez ohledu na jejich původ.

Or. de

Odůvodnění

Although recognised as equivalent to national reference products under the terms of the 
relevant provisions of EU law, in some Member States imported products may not be used for 
the same purpose as national reference products because their authorisation/use is contingent 
on the translation of the label from the country of origin, which in some cases does not 
stipulate authorisation for the same purpose. This represents a non-technical, discriminatory 
obstacle to trade, since in de facto terms two different (safety) standards governing the 
authorisation of equivalent products of differing origin are introduced. This cannot be 
reconciled with the principle of the free movement of goods within the EU internal market. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz a Christa Klaß

Pozměňovací návrh 327
Čl. 32 odst. 1
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1. Osoba, která si přeje uvést přípravek na 
ochranu rostlin na trh, požádá osobně nebo 
prostřednictvím zástupce o povolení 
v každém členském státě, v němž má být 
přípravek na ochranu uveden na trh. 

1. Osoba, která si přeje uvést přípravek na 
ochranu rostlin na trh, požádá osobně nebo 
prostřednictvím zástupce o povolení 
v jednom nebo ve více členských státech 
v zóně, kde má být přípravek na ochranu 
uveden na trh.

Or. de

Odůvodnění

The stated aim of the revised authorisation procedure for plant protection products is the 
introduction of zonal authorisation as a step towards the harmonisation of authorisation at 
European level. On that basis, an applicant need not submit his or her application in every 
Member State in the zone in which the product is to be authorised, but only in one of them. In 
addition, a proposal should be made as to which Member State will in future be designated 
the rapporteur Member State for the zone in question. The other Member States in a zone 
should be involved in every stage of the assessment of the product in question, thereby 
ensuring that, following that assessment, authorisation can also be granted throughout the 
zone. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 328
Čl. 32 odst. 1

1. Osoba, která si přeje uvést přípravek na 
ochranu rostlin na trh, požádá osobně nebo 
prostřednictvím zástupce o povolení 
v každém členském státě, v němž má být 
přípravek na ochranu uveden na trh.

1. Osoba, která si přeje uvést přípravek na 
ochranu rostlin na trh, požádá osobně nebo 
prostřednictvím zástupce o povolení 
v některém členském státě EU, které platí 
v celé příslušné zóně.

Or. de

Odůvodnění

Povolování pro zóny v celé EU je zapotřebí, aby mohl být nakonec vytvořen fungující vnitřní 
trh s přípravky na ochranu rostlin.

Pozměňovací návrh, který předkládají Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz a Christa Klaß

Pozměňovací návrh 329
Čl. 32 odst. 2
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2. Tato žádost musí obsahovat tyto 
informace:

2. Tato žádost musí obsahovat tyto 
informace:

a) seznam zón a členských států, v nichž 
žadatel podal žádost;

a) seznam zón, v nichž žadatel podal žádost;

b) návrh, v němž žadatel uvede, od kterého 
členského státu očekává vyhodnocení
žádosti v příslušné zóně;

b) návrh, v němž žadatel uvede, od kterého 
členského státu očekává, že povede 
hodnocení žádosti v příslušné zóně;

c) ověřenou kopii všech povolení, která již 
byla pro daný přípravek na ochranu rostlin 
v členském státě udělena.

c) ověřenou kopii všech povolení, která již 
byla pro daný přípravek na ochranu rostlin 
v členském státě udělena.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládají Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz a Christa Klaß

Pozměňovací návrh 330
Čl. 32 odst. 5 pododstavec 2

Na žádost poskytne žadatel členskému státu
vzorky přípravku na ochranu rostlin a 
analytické normy jeho složek.

Na žádost poskytne žadatel členským státům 
zapojeným do hodnocení vzorky přípravku 
na ochranu rostlin a analytické normy jeho 
složek.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládají Christa Klaß a Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 331
Článek 34

Každou žádost prošetří členský stát 
navržený žadatelem, pokud se o provedení 
šetření nepřihlásí jiný členský stát ve stejné 
zóně. Členský stát provádějící šetření 
žádosti o této skutečnosti informuje 
žadatele.

Každou žádost prošetří členský stát 
navržený žadatelem, přičemž se povinně 
zapojí všechny členské státy v zóně.

Na žádost členského státu, jenž žádost 
vyšetřuje, se ostatní členské státy ve stejné 
zóně, pro kterou byl žádost předložena, 
podílejí na spolupráci, aby se zaručilo 
spravedlivé rozdělení pracovní zátěže.

V této souvislosti se podniknou kroky, aby 
se zaručilo co nejspravedlivější rozdělení 
pracovní zátěže.
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Ostatní členské státy v zóně, pro kterou byl 
žádost předložena, neuskuteční ohledně 
daného spisu žádné kroky, dokud členský 
stát, který danou žádost vyšetřuje, 
nedokončí posouzení.

Or. de

Odůvodnění

Cílem revidovaného postupu povolování přípravků na ochranu rostlin je zavedení povolování 
pro zóny jakožto kroku směřujícího k harmonizaci na evropské úrovni. Na základě toho je 
nezbytné, aby zpravodajský členský stát zapojil do všech stádií procesu šetření a hodnocení 
ostatní členské státy, a tak zajistil, že po prošetření bude přípravek moci dostat povolení i 
v celé zóně. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Anja Weisgerber a Erna Hennicot-Schoepges

Pozměňovací návrh 332
Článek 34

Každou žádost prošetří členský stát 
navržený žadatelem, pokud se o provedení 
šetření nepřihlásí jiný členský stát ve stejné 
zóně. Členský stát provádějící šetření žádosti 
o této skutečnosti informuje žadatele.

Každou žádost prošetří členský stát 
navržený žadatelem za účasti všech 
ostatních členských států v zóně, pokud se o 
provedení šetření nepřihlásí jiný členský stát 
ve stejné zóně. Členský stát provádějící 
šetření žádosti o této skutečnosti informuje 
žadatele.

Na žádost členského státu, jenž žádost 
vyšetřuje, se ostatní členské státy ve stejné 
zóně, pro kterou byl žádost předložena, 
podílejí na spolupráci, aby se zaručilo 
spravedlivé rozdělení pracovní zátěže.

Na žádost členského státu, jenž žádost 
vyšetřuje, se všechny ostatní členské státy ve 
stejné zóně podílejí na spolupráci, aby se 
zaručilo co nejspravedlivější rozdělení 
pracovní zátěže.

Ostatní členské státy v zóně, pro kterou byl 
žádost předložena, neuskuteční ohledně 
daného spisu žádné kroky, dokud členský 
stát, který danou žádost vyšetřuje, 
nedokončí posouzení.

Or. de

Odůvodnění

Cílem revidovaného postupu povolování přípravků na ochranu rostlin je zavedení povolování 
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pro zóny jakožto kroku směřujícího k harmonizaci na evropské úrovni. Na základě toho je 
nezbytné, aby zpravodajský členský stát zapojil do všech stádií procesu šetření a hodnocení 
ostatní členské státy, a tak zajistil, že po prošetření bude přípravek moci dostat povolení i 
v celé zóně.

Pozměňovací návrh, který předkládá Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 333
Čl. 34 odst. 1

Každou žádost prošetří členský stát 
navržený žadatelem, pokud se o provedení 
šetření nepřihlásí jiný členský stát ve stejné 
zóně. Členský stát provádějící šetření 
žádosti o této skutečnosti informuje 
žadatele.

Každou žádost prošetří členský stát 
navržený žadatelem. Jiný členský stát ve 
stejné zóně se může přihlásit o provedení 
šetření, pokud s tím žadatel souhlasí.

Or. de

Odůvodnění

Žádost musí prošetřit buď členský stát navržený žadatelem nebo – na základě dohody 
s žadatelem – jiný členský stát, který nabídne, že prošetření provede. Tento postup zajišťuje 
jasnost a především již v minulosti prokázal svou účinnost, jelikož umožňuje nejlepší možné 
využití odborných znalostí členských států.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ioannis Gklavakis

Pozměňovací návrh 334
Čl. 34 pododstavec 1

Každou žádost prošetří členský stát 
navržený žadatelem, pokud se o provedení 
šetření nepřihlásí jiný členský stát ve stejné 
zóně. Členský stát provádějící šetření žádosti 
o této skutečnosti informuje žadatele.

Každou žádost prošetří členský stát 
navržený žadatelem, pokud se o provedení 
šetření nepřihlásí jiný členský stát ve stejné 
zóně. Členský stát provádějící šetření žádosti 
o této skutečnosti informuje žadatele a 
ostatní členské státy v zóně.

Or. el

Odůvodnění

Pokud se zvolí systém zón, měl by zpravodajský členský stát informovat všechny členské státy
v zóně.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Ioannis Gklavakis

Pozměňovací návrh 335
Čl. 34 pododstavec 3a (nový)

2. Členské státy v zóně mohou po 
konzultaci s Komisí přijmout podrobné 
prováděcí předpisy k odstavci 1.

Or. el

Odůvodnění

Členské státy by si měly se souhlasem Komise zachovat právo na určitý stupeň flexibility.

Pozměňovací návrh, který předkládají Erna Hennicot-Schoepges a Péter Olajos

Pozměňovací návrh 336
Čl. 35 odst. 1 pododstavce 1 a 2

1. Členský stát, který žádost vyšetřuje, 
provede nezávislé, objektivní a transparentní 
posouzení s ohledem na současné
vědeckotechnické poznatky. 

1. Členský stát, který žádost vyšetřuje, 
provede nezávislé, objektivní a transparentní 
posouzení s ohledem na přijaté 
vědeckotechnické pokyny a požadavky 
platné v době žádosti, aniž je dotčen článek 
21.

Uplatní přitom jednotné zásady pro 
hodnocení a povolování přípravků na 
ochranu rostlin uvedené v čl. 29 odst. 6, aby 
určil, zda přípravek na ochranu rostlin při 
použití v souladu s článkem 52 a za všech 
realistických běžných podmínek použití 
splňuje požadavky stanovené v článku 29, a 
stanovil následky jeho použití za povolených 
podmínek.

Uplatní přitom jednotné zásady pro 
hodnocení a povolování přípravků na 
ochranu rostlin uvedené v čl. 29 odst. 6, aby 
určil, zda přípravek na ochranu rostlin při 
použití v souladu s článkem 52 a za všech 
realistických podmínek použití splňuje 
požadavky stanovené v článku 29, a stanovil 
následky jeho použití za povolených 
podmínek.

Or. en

Odůvodnění

Investice do uvádění nových přípravků na trh jsou značné, zejména pro malé a střední 
podniky, a je zapotřebí předvídatelný systém rozhodování, aby investující společnosti získaly 
jistotu. Změna pravidel po datu žádosti je nepřiměřená a odrazuje společnosti od investic. 
Navržené znění ve druhé části zajišťuje právní jistotu v případě právních sporů. Realistické 
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podmínky lze posuzovat a měřit a mohou soudům umožnit rozhodování na základě 
měřitelných skutečností.

Pozměňovací návrh, který předkládají Dan Jørgensen, Chris Davies a Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 337
Čl. 35 odst. 1 pododstavec 2

Uplatní přitom jednotné zásady pro 
hodnocení a povolování přípravků na 
ochranu rostlin uvedené v čl. 29 odst. 6, aby 
určil, zda přípravek na ochranu rostlin při 
použití v souladu s článkem 52 a za všech 
realistických běžných podmínek použití 
splňuje požadavky stanovené v článku 29, a 
stanovil následky jeho použití za povolených 
podmínek.

Uplatní přitom jednotné zásady pro 
hodnocení a povolování přípravků na 
ochranu rostlin uvedené v čl. 29 odst. 6, aby 
určil, zda přípravek na ochranu rostlin při 
použití v souladu s článkem 52 a za všech 
realistických podmínek použití splňuje 
požadavky stanovené v článku 29, a stanovil 
následky jeho použití za povolených 
podmínek.

Or. en

Odůvodnění

Veškerá rozhodnutí by se měla opírat o realistické podmínky používání, aby byla v případě 
právních sporů zajištěna právní jistota. Realistické podmínky lze posuzovat a měřit a mohou 
soudům případně umožnit rozhodování na základě měřitelných skutečností. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 338
Čl. 35 odst. 1 pododstavec 3

Členský stát vyšetřující žádost zpřístupní své 
posouzení ostatním členským státům ve 
stejné zóně, pro kterou byla žádost podána.

Členský stát vyšetřující žádost zpřístupní své 
posouzení ostatním členským státům.

Or. de

Odůvodnění

Povolování v celé EU je zapotřebí, aby mohl být nakonec vytvořen fungující vnitřní trh 
s přípravky na ochranu rostlin. Změny by tudíž měly být provedeny i v tomto textu.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 339
Čl. 35 odst. 1 pododstavec 3

Členský stát vyšetřující žádost zpřístupní své 
posouzení ostatním členským státům ve 
stejné zóně, pro kterou byla žádost podána.

Členský stát vyšetřující žádost zpřístupní své 
posouzení ostatním členským státům, pro 
které byla žádost podána.

Or. nl

Odůvodnění

Zóny nejsou pro účely povolování vhodné, jelikož klimatické, biologické a vodní podmínky 
v různých zemích nejsou v navrhovaných zónách srovnatelné.

Pozměňovací návrh, který předkládají Dan Jørgensen, Chris Davies a Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 340
Čl. 35 odst. 2

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

2. Aniž by byly dotčeny články 30 a 31, byl-
li přípravek na ochranu rostlin již dříve 
schválen v jednom členském státě, další 
členský stát rozhodne, zda a za jakých 
podmínek dotčený přípravek na ochranu 
rostlin schválí, do 180 dnů od obdržení 
žádosti.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem zpravodajky č. 86 není rozdělení na zóny pro povolení 
vhodné, neboť podmínky v navrhovaných zónách často nejsou srovnatelné. Povolení by měla 
být udělována pouze na úrovni členského státu, avšak oznamována dalším členským státům. 
Členský stát, kterému bude povolení oznámeno, bude mít povinnost v přiměřené lhůtě 180 dnů 
povolení potvrdit, zamítnout nebo omezit podle své konkrétní vnitrostátní situace. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Anja Weisgerber a Erna Hennicot-Schoepges

Pozměňovací návrh 341
Čl. 35 odst. 2
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2. Příslušný členský stát následně udělí či 
zamítne povolení na základě závěrů 
posouzení členského státu vyšetřujícího 
žádost, jak stanoví články 30 a 31. Členský 
stát povolí příslušný přípravek na ochranu 
rostlin za stejných podmínek, včetně 
klasifikace pro účely směrnice 1999/45/ES, 
jako členský stát provádějící šetření žádosti.

2. Členský stát v zóně následně udělí či 
zamítne povolení na základě závěrů 
posouzení členského státu vyšetřujícího 
žádost, jak stanoví články 30 a 31. Členský 
stát v zóně povolí pokud možno příslušný 
přípravek na ochranu rostlin za stejných 
podmínek, včetně klasifikace pro účely 
směrnice 1999/45/ES, jako členský stát 
provádějící šetření žádosti, pokud není 
nutné zohlednit rozdílné podmínky 
upravující používání, ačkoli je nutné 
náležitě zohlednit nesrovnatelné podmínky 
týkající se zemědělské výroby, zdraví rostlin 
nebo životního prostředí.

Or. de

Odůvodnění

Cílem revidovaného nařízení je zavést povolování pro zóny jakožto krok směřující 
k harmonizaci na evropské úrovni. V souladu s tím na základě šetření a hodnocení, která 
provádějí zpravodajské členské státy a ostatní zúčastněné členské státy, musí příslušný 
členský stát v zóně povolit přípravek na ochranu rostlin za týchž podmínek, pokud není nutné 
zohlednit rozdílné specifické vnitrostátní požadavky.

Pozměňovací návrh, který předkládá Pilar Ayuso

Pozměňovací návrh 342
Čl. 35 odst. 2

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

2. Příslušný členský stát následně udělí či 
zamítne povolení na základě závěrů 
posouzení členského státu vyšetřujícího 
žádost, jak stanoví články 30 a 31. Členský 
stát povolí příslušný přípravek na ochranu 
rostlin za stejných podmínek jako členský 
stát provádějící šetření žádosti, pokud se 
zemědělské a environmentální podmínky 
výrazně neliší a nevyžadují další hodnocení. 

Or. en

Odůvodnění

Členským státům by mělo být umožněno zohlednit při schvalování přípravků příslušné místní 



AM\672288CS.doc 45/127 PE 390.442v01-00
Externí překlad

CS

aspekty. Za klasifikaci by měl nést odpovědnost oznamovatel a nikoli zpravodajský členský 
stát zóny – vedlo by to totiž ke značným zpožděním a možná i k rozdílné klasifikaci 
v jednotlivých zónách.

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 343
Čl. 35 odst. 2

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

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

Or. de

Odůvodnění

Povolování v celé EU je zapotřebí, aby mohl být nakonec vytvořen fungující vnitřní trh 
s přípravky na ochranu rostlin. Změny by tudíž měly být provedeny i v tomto textu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 344
Čl. 35 odst. 2

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

2. Pokud byl přípravek na ochranu rostlin 
již povolen v jednom členském státě, aniž 
byla dotčena ustanovení článků 30 a 31, 
musejí ostatní členské státy do 90 dnů od 
obdržení žádosti rozhodnout, zda příslušný 
přípravek na ochranu rostlin povolí.

Or. de
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Pozměňovací návrh, který předkládají Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz a Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 345
Čl. 35 odst. 2

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

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

Or. de

Odůvodnění

Cílem revidovaného nařízení je zavést povolování pro zóny jakožto krok směřující 
k harmonizaci na evropské úrovni. V souladu s tím na základě šetření a hodnocení, která 
provádějí zpravodajské členské státy a ostatní zúčastněné členské státy, musí příslušný 
členský stát v zóně povolit přípravek na ochranu rostlin za týchž podmínek, pokud není nutné 
zohlednit rozdílné specifické vnitrostátní požadavky.

Pozměňovací návrh, který předkládá Pilar Ayuso

Pozměňovací návrh 346
Čl. 35 odst. 3

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení je zbytečné, pokud je členským státům umožněno zohledňovat při schvalování 
přípravků místní podmínky.

Pozměňovací návrh, který předkládají Anja Weisgerber a Erna Hennicot-Schoepges

Pozměňovací návrh 347
Čl. 35 odst. 3
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3. Odchylně od odstavce 2 a podle práva 
Společenství lze na požadavky uvedené v čl. 
30 odst. 3 uvalit dodatečné podmínky.

3. Pokud chce členský stát povolit příslušný 
přípravek na ochranu rostlin s výhradou 
dalších podmínek použití, než jsou ty, které 
uložil členský stát vyšetřující žádost, musí 
tento členský stát neprodleně informovat o 
těchto podmínkách Komisi a musí předložit 
komplexní informace s odůvodněním této 
odchylky. Komise povolení udělené 
příslušným členským státem přezkoumá.
Pokud zjistí, že neexistují žádné přijatelné 
důvody pro takovou odchylku, vyzve 
příslušný členský stát, aby přípravek na 
ochranu rostlin povolil za týchž podmínek 
jako referenční členský stát.

Or. de

Odůvodnění

Cílem revidovaného nařízení je zavést povolování pro zóny jakožto krok směřující 
k harmonizaci na evropské úrovni. V souladu s tím na základě šetření a hodnocení, která 
provádějí zpravodajské členské státy a ostatní zúčastněné členské státy, musí příslušný 
členský stát v zóně povolit přípravek na ochranu rostlin za týchž podmínek, pokud není nutné 
zohlednit rozdílné specifické vnitrostátní požadavky.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dan Jørgensen

Pozměňovací návrh 348
Čl. 37 odst. 4

4. Pokud příslušné členské státy nedosáhnou 
shody do 90 dnů, předloží členský stát, který 
žádost vyšetřuje, věc Komisi. Postupem 
podle čl. 76 odst. 2 se přijme rozhodnutí o 
tom, že jsou splněny podmínky uvedené 
v čl. 29 odst. 1 písm. b). Devadesátidenní
lhůta začíná dnem, kdy členský stát 
vyšetřující žádost o povolení informuje 
v souladu s odstavcem 3 zpravodajský 
členský stát o tom, že nesouhlasí s jeho 
závěry.

4. Pokud příslušné členské státy nedosáhnou 
shody do 180 dnů, předloží členský stát, 
který žádost vyšetřuje, věc Komisi. 
Postupem podle čl. 76 odst. 2 se přijme 
rozhodnutí o tom, že jsou splněny podmínky 
uvedené v čl. 29 odst. 1 písm. b). 
Stoosmdesátidenní lhůta začíná dnem, kdy 
členský stát vyšetřující žádost o povolení 
informuje v souladu s odstavcem 3 
zpravodajský členský stát o tom, že 
nesouhlasí s jeho závěry.

Or. en

Odůvodnění

Musíme zajistit co nejrychlejší schvalovací postup, který bude slučitelný s vysokou úrovní 
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ochrany lidského zdraví a životního prostředí. To však znamená, že pokud budou členské státy 
před povolením nebo zamítnutím přípravku povoleného v jiném členském státě plnou měrou 
zohledňovat příslušné specifické okolností na svém území – místo automatického schválení 
povolení z jiného členského státu, je devadesátidenní lhůta nedostatečná.

Pozměňovací návrh, který předkládají Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz a Christa Klaß

Pozměňovací návrh 349
Čl. 38 odst. 1 pododstavec 1a (nový)

Do 12 měsíců po vstupu tohoto nařízení 
v platnost předloží Komise návrh na 
zavedení standardizovaného formátu 
dokumentace ve smyslu písmen a), b) a c).

Or. en

Odůvodnění

Měl by být zaveden systém sdílení práce, aby se usnadnil proces rozhodování v členských 
státech, které v EU povolují stejný přípravek.

Pozměňovací návrh, který předkládají Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz a Christa Klaß

Pozměňovací návrh 350
Čl. 38 odst. 2

2. Na žádost členské státy neprodleně 
zpřístupní ostatním členským státům, úřadu
a Komisi spis s dokumentací podle písmen 
a), b) a c) odstavce 1.

2. Pro usnadnění procesu rozhodování 
popsaného v čl. 35 odst. 2 členské státy, 
které udělily povolení, neprodleně zpřístupní 
ostatním členským státům, a Komisi spis 
s dokumentací podle písmen a), b) a c) 
odstavce 1 tohoto článku.

Or. en

Odůvodnění

Měl by být zaveden systém sdílení práce, aby se usnadnil proces rozhodování v členských 
státech, které v EU povolují stejný přípravek.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz a Christa Klaß

Pozměňovací návrh 351
Čl. 38 odst. 2a (nový)

2a. Do 12 týdnů po rozhodnutí o povolení 
přípravku na ochranu rostlin zpřístupní 
členské státy záznam o správním 
rozhodnutí podle odst. 1 písm. c) na veřejně 
přístupné internetové stránce.

Or. en

Odůvodnění

Měl by být zaveden systém sdílení práce, aby se usnadnil proces rozhodování v členských 
státech, které v EU povolují stejný přípravek.

Pozměňovací návrh, který předkládají Lambert van Nistelrooij a Esther De Lange

Pozměňovací návrh 352
Čl. 39 odst. 1

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

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

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

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

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

b) povolení bylo uděleno členským státem 
pro použití ve sklenících nebo při ošetření 
po sklizni, a to bez ohledu na to, do jaké 
zóny referenční členský stát patří; a na 
základě dobrovolnosti mezi členskými státy 
v různých zónách s podobnými 
podmínkami pro zemědělství, zdraví rostlin 
a životní prostředí, zejména s klimatickými 
podmínkami, jež mají vliv na používání 
přípravku.

Or. en
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Odůvodnění

Držitelé místních povolení mohou být v jednotlivých zemích různí. 

Současný návrh je příliš restriktivní. Vzájemné uznávání by mělo být povoleno ve všech 
zónách, pokud to umožní podmínky.

Pozměňovací návrh, který předkládají Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz a Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 353
Čl. 39 odst. 1

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

1. Povolení téhož přípravku na ochranu 
rostlin a téhož použití se uděluje 
v následujících případech ve všech 
členských státech v příslušné zóně, pokud:

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

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

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

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

Or. de

Odůvodnění

Na rozdělení EU na tři zóny se musí pohlížet jako na významný rok směřující k evropské 
harmonizaci schvalovacích postupů pro přípravky na ochranu rostlin. Pozměňovací návrh 
vyjasňuje, že po prošetření přípravku zpravodajským členským státem s účastí všech ostatních 
členských států v zóně musí být přípravek povolen ve všech členských státech této zóny. 
Rozdělení EU na tři zóny však neupravuje potřebu vzájemného uznávání povolení s cílem 
zohlednit srovnatelné pěstební a klimatické podmínky v oblastech, v nichž zóny spolu sousedí.

Pozměňovací návrh, který předkládá Renate Sommer

Pozměňovací návrh 354
Čl. 39 odst. 1 písm. b)

b) povolení bylo uděleno členským státem 
pro použití ve sklenících nebo při ošetření 

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

po sklizni nebo při ošetřování semen, a to 
bez ohledu na to, do jaké zóny referenční 
členský stát patří.

Or. en

Odůvodnění

Vzájemné uznávání bez ohledu na zóny by mělo být rozšířeno na ošetřování semen. 
Ošetřování semen je malý a inovativní trh, jemuž dominují malé a střední podniky. 
Administrativní náklady spojené s povolením by měly být omezeny, aby se podpořilo 
používání inovativních technologií a přípravků, které obvykle zahrnují menší množství 
přípravků na ochranu rostlin než ošetření v terénu. Členské státy by měly povolit dobrovolné 
uplatňování vzájemného uznávání v různých zónách, zejména tam, kde panují podobné 
podmínky.

Pozměňovací návrh, který předkládá Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 355
Čl. 39 odst. 1 písm. b)

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

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

Or. nl

Odůvodnění

Harmonizace ošetřování semen je důležitá. Jakékoli ošetření semen přípravkem na ochranu 
rostlin znamená značné menší využití přípravků na ochranu rostlin v terénu v pozdějším 
stádiu.

Pozměňovací návrh, který předkládají Renate Sommer + Anja Weisgerber, Karl-Heinz 
Florenz, Christa Klaß a Marianne Thyssen 

Pozměňovací návrh 356
Čl. 39 odst. 1 písm. ba) (nové)

ba) na základě dobrovolnosti mezi 
členskými státy v různých zónách 
s podobnými podmínkami pro zemědělství, 
zdraví rostlin a životní prostředí, zejména 
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s klimatickými podmínkami, jež mají vliv 
na používání přípravku.

Or. en

Odůvodnění

Vzájemné uznávání bez ohledu na zóny by mělo být rozšířeno na ošetřování semen. 
Ošetřování semen je malý a inovativní trh, jemuž dominují malé a střední podniky. 
Administrativní náklady spojené s povolením by měly být omezeny, aby se podpořilo 
používání inovativních technologií a přípravků, které obvykle zahrnují menší množství 
přípravků na ochranu rostlin než ošetření v terénu. Členské státy by měly povolit dobrovolné 
uplatňování vzájemného uznávání v různých zónách, zejména tam, kde panují podobné 
podmínky.

Pozměňovací návrh, který předkládají Christa Klaß, Anja Weisgerber, Erna Hennicot-
Schoepges a Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 357
Čl. 39 odst. 1 písm. ba) (nové) 

ba) přípravky, které jsou povoleny v jedné 
zóně, potřebují pro povolení v jiné zóně 
pouze přezkum zemědělských, klimatických 
a environmentálních kritérií. 

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládají Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz a Anja Weisgerber 

Pozměňovací návrh 358
Čl. 39 odst. 2

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

2. Držitel povolení může požádat o povolení 
téhož přípravku na ochranu rostlin a téhož 
použití v členském státě v jiné zóně na 
základě vzájemného uznávání.

Or. de

Odůvodnění

Na rozdělení EU na tři zóny se musí pohlížet jako na významný rok směřující k evropské 
harmonizaci postupů povolování přípravků na ochranu rostlin. Pozměňovací návrh vyjasňuje, 
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že po prošetření přípravku zpravodajským členským státem s účastí všech ostatních členských 
států v zóně musí být přípravek povolen ve všech členských státech této zóny. Rozdělení EU 
na tři zóny však neupravuje potřebu vzájemného uznávání povolení s cílem zohlednit 
srovnatelné pěstební a klimatické podmínky v oblastech, v nichž zóny spolu sousedí.

Pozměňovací návrh, který předkládají Lambert van Nistelrooij a Esther De Lange

Pozměňovací návrh 359
Čl. 39 odst. 2

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pokud nebude postup vzájemného uznávání již dostupný pro přípravky obsahující látku, 
kterou lze použít jako náhradu, bude dosažení jednoho z cílů harmonizace ohroženo.

Pozměňovací návrh, který předkládají Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß a 
Erna Hennicot-Schoepges

Pozměňovací návrh 360
Článek 40

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

1. Členské státy v zóně povolí příslušný 
přípravek na ochranu rostlin za stejných 
podmínek, včetně klasifikace pro účely 
směrnice 1999/45/ES, jako referenční 
členský stát.

2. Odchylně od odstavce 1 a podle práva 
Společenství lze na požadavky uvedené v čl. 
30 odst. 3 uvalit dodatečné podmínky.

2. Pokud členský stát, jednající odchylně od 
odstavce 1 a podle práva Společenství, uvalí 
na požadavky uvedené v čl. 30 odst. 3 
dodatečné podmínky, informuje tento 
členský stát o těchto podmínkách 
neprodleně Komisi a předloží komplexní 
informace s odůvodněním této odchylky.
Komise povolení udělené příslušným 
členským státem přezkoumá. Pokud zjistí, 
že neexistují žádné přijatelné důvody pro 
takovou odchylku, vyzve příslušný členský 
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stát, aby přípravek na ochranu rostlin 
povolil za týchž podmínek jako referenční 
členské státy.

Or. de

Odůvodnění

The aim of the revised authorisation procedure for plant protection products is the 
introduction of zonal authorisation as a step towards the harmonisation of authorisation 
procedures at European level. Accordingly, it is essential, on the basis of the examination and 
assessment carried out by both the rapporteur Member State and the other Member States 
involved, that the Member States in the zone in question should grant authorisation for the 
plant protection product under the same conditions. Should a Member State nevertheless
derogate from the conditions on plausible grounds, the Commission shall carry out a review..

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 361
Čl. 40 odst. 1

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

1. Povolení udělené podle článku 39 je 
platné v celé zóně.

Or. de

Odůvodnění

Střednědobým a dlouhodobým cílem musí být vytvořit povolení platné pro celou EU, tj. 
povolení v jednom členském státě by mělo být platné ve všech ostatních členských státech. To 
je jediný způsob, jakým lze vytvořit fungující vnitřní trh pro přípravky na ochranu rostlin.

Pozměňovací návrh, který předkládají Dan Jørgensen, Chris Davies a Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 362
Čl. 40 odst. 1a (nový)

1a. Členské státy udělují povolení za 
podmínek, které jsou pro daný členský stát 
relevantní, nebo odmítnou povolení udělit, 
pokud není v daném členském státě splněn 
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článek 29.

Or. en

Odůvodnění

V souladu se zprávou zpravodajky musí zásada vzájemného uznávání ponechat členským 
státům prostor, aby rozhodly, zda by mělo být povolení uděleno na základě podmínek 
specifických pro danou zemi. Aby byly právní předpisy pokud možno co nejjasnější, mělo by 
to být uvedeno v příslušném článku 40, který se týká povolování pod hlavičkou vzájemného 
uznávání.

Pozměňovací návrh, který předkládá Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 363
Čl. 40 odst. 2a (nový)

2a. Povolení může podléhat ustanovením 
vyplývajícím ze zavedení dalších opatření 
v souladu s právními předpisy Společenství 
týkajícími se podmínek pro distribuci a 
použití přípravků na ochranu rostlin, které 
jsou určeny k ochraně zdraví dotčených 
distributorů, uživatelů a pracovníků. 
Postup vzájemného uznávání nemá vliv na 
opatření přijatá členskými státy podle práva 
Společenství, jejichž cílem je ochrana 
zdraví pracovníků.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh nahrazuje „systém zón" stanovený v návrhu Komise a bude dávat 
členským státům více volnosti v jednání, aniž způsobí zbytečné zdvojování práce a pomalejší 
proces rozhodování.

Pozměňovací návrh, který předkládají Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 364
Čl. 40 odst. 2b (nový)

2b. Povolení může podléhat dodatečným 
podmínkám používání, pokud budou 
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vzhledem k relevantním zemědělským, 
rostlinolékařským a environmentálním (i 
klimatickým) podmínkám v členském státě  
tyto podmínky používání nutné k dodržení 
souladu s článkem 29. Tyto podmínky 
používání by měly v každém případě 
zahrnovat:
– množství na hektar při každém použití,
– lhůtu mezi posledním použitím a sklizní,
– počet použití v jednom roce,
– stanovení nutnosti postřiku;
– limit představující nebezpečí/riziko pro 
zdraví lidí (kumulativní účinek);
– ochranu spodních vod a biologické 
rozmanitosti.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh nahrazuje „systém zón" stanovený v návrh Komise a bude dávat 
členským státům více volnosti v jednání, aniž způsobí zbytečné zdvojování práce a pomalejší 
proces rozhodování.

Pozměňovací návrh, který předkládají Dan Jørgensen a Chris Davies

Pozměňovací návrh 365
Čl. 41 odst. 2

2. Členský stát, jemuž je předložena žádost 
podle článku 39, rozhodne o žádosti do 
90 dnů.

2. Členský stát, jemuž je předložena žádost 
podle článku 39, rozhodne o žádosti do 
180 dnů.

Or. en

Odůvodnění

Musíme zajistit co nejrychlejší schvalovací postup, který bude slučitelný s vysokou úrovní 
ochrany lidského zdraví a životního prostředí. To však znamená, že pokud budou členské státy 
před povolením nebo zamítnutím přípravku povoleného v jiném členském státě plnou měrou 
zohledňovat příslušné a specifické okolností na svém území – místo automatického schválení 
povolení z jiného členského státu, je devadesátidenní lhůta nedostatečná.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Erna Hennicot-Schoepges a Péter Olajos

Pozměňovací návrh 366
Čl. 42 odst. 3 písm. a)

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

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

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění týkající se údajů, které musí být po obnovení povolení účinné látky chráněny.

Pozměňovací návrh, který předkládají Erna Hennicot-Schoepges a Péter Olajos

Pozměňovací návrh 367
Čl. 42 odst. 3 písm. b)

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

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

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění týkající se údajů, které musí být po obnovení povolení účinné látky chráněny.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ioannis Gklavakis

Pozměňovací návrh 368
Čl. 43 odst. 2 pododstavec 1

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

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

Or. el

Odůvodnění

Členské státy v zóně by měly být okamžitě informovány o jakékoli změně nebo odnětí 
povolení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 369
Čl. 45 odst. 2

Pokud to důvody pro odejmutí, změnu či 
neobnovení povolení umožňují, jsou lhůty 
odkladu pro využití zásob přípravků na 
ochranu rostlin takové, aby nezasahovaly do
běžného období používání přípravku na 
ochranu rostlin.

Pokud se důvody pro odejmutí, změnu či 
neobnovení povolení netýkají ochrany 
zdraví nebo životního prostředí, lhůty 
odkladu pro využití zásob přípravků na 
ochranu rostlin nepřesahují období jednoho 
roku. Pokud důvody odejmutí, změny nebo 
neobnovení povolení souvisejí s ochranou 
zdraví lidí a zvířat a ochranou životního 
prostředí, není stanovena žádná lhůta pro 
využití zásob příslušných pesticidních 
přípravků a veškerý prodej a používání 
takových přípravků skončí s okamžitou 
účinností.

Or. en

Odůvodnění

Pokud důvody odejmutí, změny nebo neobnovení povolení souvisejí s ochranou zdraví lidí a 
zvířat a ochranou životního prostředí, měl by prodej a používání takových pesticidů skončit 
s okamžitou účinností.

Pozměňovací návrh, který předkládá Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 370
Čl. 45 odst. 2

Pokud to důvody pro odejmutí, změnu či 
neobnovení povolení umožňují, jsou lhůty 
odkladu pro využití zásob přípravků na 

Pokud se důvody pro odejmutí, změnu či 
neobnovení povolení netýkají ochrany 
zdraví nebo životního prostředí, lhůty 
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ochranu rostlin takové, aby nezasahovaly do 
běžného období používání přípravku na 
ochranu rostlin.

odkladu pro využití zásob přípravků na 
ochranu rostlin nepřesahují období delší než 
jedna sezóna. Pokud důvody odejmutí, 
změny či neobnovení povolení souvisejí 
s ochranou zdraví lidí a zvířat a ochranou 
životního prostředí, není stanovena žádná 
lhůta pro využití zásob příslušných 
přípravků na ochranu rostlin a veškerý 
prodej a používání takových přípravků 
skončí s okamžitou účinností, jakmile je 
přijato rozhodnutí o neobnovení nebo 
odejmutí.

Or. en

Odůvodnění

Pokud důvody odejmutí, změny nebo neobnovení povolení souvisejí s ochranou zdraví lidí a 
zvířat a ochranou životního prostředí, měl by prodej a používání takových pesticidů skončit 
s okamžitou účinností.

Pozměňovací návrh, který předkládá Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 371
Článek 45a (nový)

Článek 45a
Likvidace a zničení nepovolených 

přípravků na ochranu rostlin
Bez ohledu na ustanovení článku 45 musí 
být zásoby nepovolených přípravků na 
ochranu rostlin bezpečně zlikvidovány a 
zničeny, za což odpovídá bývalý držitel 
povolení. 

Or. en

Odůvodnění

Zásoby zastaralých pesticidů představují vážné riziko pro lidské zdraví a životní prostředí 
v mnoha členských státech a třetích zemích. Od výrobců se vyžaduje, aby zajistili bezpečnou 
likvidaci a zničení těchto nebezpečných látek. 
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Pozměňovací návrh, který předkládá Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 372
Článek 45b (nový)

Článek 45b
Dovoz

Dovážené nepotravinářské materiály či 
zboží nesmí obsahovat rezidua účinných 
látek, které nebyly povoleny v souladu 
s ustanoveními tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

S cílem chránit lidské zdraví i konkurenceschopnost evropského průmyslu by neměly 
dovážené nepotravinářské materiály či zboží obsahovat účinné látky, které nebyly povoleny 
v EU.

Pozměňovací návrh, který předkládají Dan Jørgensen a Chris Davies

Pozměňovací návrh 373
Čl. 46 odst. 1 písm. aa) (nové)

aa) nízkorizikové účinné látky v něm 
obsažené nemají negativní účinek na lidi, 
zvířata ani na životní prostředí;

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění, že za nízkorizikové látky mohou být považovány pouze přípravky obsahující účinné 
látky, které nemají negativní účinek na lidi, zvířata ani na životní prostředí.

Pozměňovací návrh, který předkládá Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 374
Čl. 46 odst. 3 pododstavec 2

Tato lhůta bude činit 60 dnů, pokud již bylo 
povolení téhož nízkorizikového přípravku na 

Tato lhůta bude činit 60 dnů, pokud již bylo 
povolení téhož nízkorizikového přípravku na 
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ochranu rostlin uděleno jiným členským 
státem ve stejné zóně.

ochranu rostlin uděleno jiným členským 
státem.

Or. nl

Odůvodnění

Zóny nejsou pro účely povolování vhodné, jelikož klimatické, biologické a vodní podmínky 
v různých zemích nejsou v navrhovaných zónách srovnatelné.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ioannis Gklavakis

Pozměňovací návrh 375
Čl. 46 odst. 3 pododstavec 3

Pokud členský stát potřebuje dodatečné 
informace, stanoví lhůtu, ve které je má 
žadatel předložit. V takovém případě 
členský stát prodlouží lhůtu 90 dnů o 
dodatečné období.

Pokud členský stát potřebuje dodatečné 
informace, stanoví lhůtu, ve které je má 
žadatel předložit. V takovém případě 
členský stát prodlouží lhůtu 90 dnů o 
dodatečné období. Celé období nesmí 
přesáhnout čtyři měsíce.

Or. el

Odůvodnění

Pro všechna opatření v rámci tohoto nařízení musejí být stanoveny jasné lhůty.

Pozměňovací návrh, který předkládají Dan Jørgensen a Chris Davies

Pozměňovací návrh 376
Čl. 48 odst. 1 úvodní část

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

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

Or. en
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Odůvodnění

I v případě seznamu účinných látek, které lze použít jako náhradu, a záporného seznamu 
nejproblematičtějších formulačních přísad mohou panovat velké rozdíly v rizicích různých 
přípravků na základě jejich používání. Navrhovaný pozměňovací návrh nabízí možnost 
provést též srovnávací posouzení přípravků neobsahujících účinné látky, které lze použít jako 
náhradu, na základě posouzení specifických rizik pro tento přípravek. Návrh rozšiřuje rozsah 
srovnávacího posouzení z přípravků obsahujících specifické účinné látky na seznamu látek, 
které lze použít jako náhradu, na všechny přípravky obsahující jakoukoli účinnou látku.

Pozměňovací návrh, který předkládají Dan Jørgensen + Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 377
Čl. 48 odst. 1 písm. b)

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Písmeno b) je zbytečné, protože srovnávací posouzení vždy zohledňuje rizika a přínosy. Tento 
pozměňovací návrh zavádí tři nové rozměry do zásady nahrazování díky myšlence, že při 
nahrazování musí být rovněž zohledněny metody a postupy řízení obdělávání půdy a ochrany 
proti škůdcům.

Pozměňovací návrh, který předkládá Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 378
Čl. 48 odst. 1 pododstavec 1a (nový)

Členské státy nepovolí přípravek na 
ochranu rostlin, pokud srovnávací 
posouzení ukáže, že existují bezpečnější 
alternativy, a priorita ve srovnávacím 
posouzení a nahrazování je dána látkám, 
které lze použít jako náhradu.

Or. en
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Odůvodnění

Ačkoli by mohly být jako náhrada použity všechny přípravky, mají členské státy omezené 
zdroje, a tudíž je ve srovnávacím posouzení a nahrazování dána přednost látkám, které lze 
použít jako náhradu.

Pozměňovací návrh, který předkládají Dan Jørgensen a Chris Davies

Pozměňovací návrh 379
Čl. 48 odst. 3

3. Členské státy pravidelně opakují 
srovnávací posouzení podle odstavce 1 
nejpozději čtyři roky poté, co bylo uděleno 
povolení či bylo takové povolení obnoveno.

3. Členské státy pravidelně opakují 
srovnávací posouzení podle odstavce 1 
pouze jednou a nejpozději čtyři roky poté, 
co bylo uděleno povolení či bylo takové 
povolení obnoveno.

Na základě výsledků srovnávacího 
posouzení členské státy dané povolení 
zachovají, odejmou či změní.

Na základě výsledků prvního srovnávacího 
posouzení členské státy dané povolení 
zachovají, odejmou či změní. Po druhém 
srovnávacím posouzení členské státy 
povolení odejmou.

Or. en

Odůvodnění

Látky, které lze použít jako náhradu, by neměly být na trhu povoleny na dobu neurčitou, ale 
měly by být po druhém srovnávacím posouzení zrušeny.

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 380
Čl. 48 odst. 3

3. Členské státy pravidelně opakují
srovnávací posouzení podle odstavce 1 
nejpozději čtyři roky poté, co bylo uděleno 
povolení či bylo takové povolení obnoveno.

3. Zpravodajský členský stát pravidelně 
opakuje srovnávací posouzení podle 
odstavce 1 nejpozději čtyři roky poté, co 
bylo uděleno povolení či bylo takové 
povolení obnoveno.

Na základě výsledků srovnávacího 
posouzení členské státy dané povolení 
zachovají, odejmou či změní.

Na základě výsledků srovnávacího 
posouzení zpravodajský členský stát dané 
povolení zachová, odejme či změní.

Or. de
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Odůvodnění

Členský stát, v němž byl schvalovací postup uskutečněn, by si měl ponechat odpovědnost za 
povolení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 381
Čl. 48 odst. 4

4. Pokud se členský stát rozhodne, že 
odejme či změní povolení podle odstavce 3, 
odnětí či změna nabudou účinku čtyři roky 
po tomto rozhodnutí členského státu či na 
konci období povolení dané látky, kterou lze 
použít jako náhradu, pokud toto období 
uplyne dříve.

4. Pokud se zpravodajský členský stát 
rozhodne, že odejme či změní povolení
podle odstavce 3, odnětí či změna nabudou 
účinku čtyři roky po tomto rozhodnutí 
členského státu či na konci období povolení 
dané látky, kterou lze použít jako náhradu, 
pokud toto období uplyne dříve.

Or. de

Odůvodnění

Členský stát, v němž byl schvalovací postup uskutečněn, by si měl ponechat odpovědnost za 
povolení. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 382
Čl. 49 odst. 1

1. Pro účely tohoto článku se méně 
významným použitím přípravku na ochranu 
rostlin v určitém členském státě rozumí 
použití daného přípravku na plodinu, která 
v tomto členském státě není pěstována ve 
velkém rozsahu, nebo na plodinu, která je
pěstována ve velkém rozsahu, aby byla 
splněna výjimečná potřeba. 

1. Pro účely tohoto článku se méně 
významným použitím přípravku na ochranu 
rostlin v určitém členském státě rozumí 
použití daného přípravku na plodinu, která 
v tomto členském státě není pěstována ve 
velkém rozsahu, nebo na plodinu, která je 
pěstována ve velkém rozsahu, aby byla 
splněna specifická nebo omezená potřeba, 
nebo ošetření, jež pro držitele povolení má 
omezený hospodářský význam, včetně 
ošetření semen.

Or. nl
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Odůvodnění

Harmonizace ošetření semen je důležitá. Jakékoli ošetření semen přípravkem na ochranu 
rostlin znamená značné omezení využití přípravků na ochranu rostlin v terénu v pozdějším 
stádiu. Toto odvětví musí být chráněno.

Pozměňovací návrh, který předkládá Renate Sommer

Pozměňovací návrh 383
Čl. 49 odst. 1

1. Pro účely tohoto článku se méně 
významným použitím přípravku na ochranu 
rostlin v určitém členském státě rozumí 
použití daného přípravku na plodinu, která 
v tomto členském státě není pěstována ve 
velkém rozsahu, nebo na plodinu, která je 
pěstována ve velkém rozsahu, aby byla 
splněna výjimečná potřeba. 

1. Pro účely tohoto článku se méně 
významným použitím přípravku na ochranu 
rostlin v určitém členském státě rozumí 
použití daného přípravku na plodinu, která 
v tomto členském státě není pěstována ve 
velkém rozsahu, nebo na plodinu, která je 
pěstována ve velkém rozsahu, aby byla 
splněna specifická a omezená potřeba, nebo 
ošetření, jež pro držitele povolení má 
omezený hospodářský význam, včetně 
ošetření semen.

Or. en

Odůvodnění

Definice méně významných použití by měla být vyjasněna, aby zahrnovala i ošetření semen.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ioannis Gklavakis

Pozměňovací návrh 384
Čl. 49 odst. 2a (nový)

2α. Členské státy mohou přijmout 
konkrétní opatření usnadňující podávání 
žádostí o rozšíření povolení pro méně 
významná použití.

Or. el

Odůvodnění

Zjednodušení byrokracie a povzbuzování dotčených osob k uplatňování přípravků na ochranu 
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rostlin pro méně významná použití vyřeší řadu problémů, které souvisejí s určitými plodinami.

Pozměňovací návrh, který předkládá Evangelia Tzampazi

Pozměňovací návrh 385
Čl. 49 odst. 2a (nový)

2a. Členské státy mohou přijmout zvláštní 
opatření usnadňující podávání žádostí o 
rozšíření povolení pro méně významná 
použití.

Or. el

Odůvodnění

Jelikož méně významná použití nejsou pro držitele povolení příliš finančně významná, bylo by 
užitečné podpořit taková použití zjednodušením souvisejících postupů.

Pozměňovací návrh, který předkládá Pilar Ayuso

Pozměňovací návrh 386
Čl. 49 odst. 3 písm. d)

d) osoby či subjekty uvedené v odstavci 2
předložily dokumentaci a informace 
podporující rozšíření povolení.

d) osoby či subjekty uvedené v odstavci 2 
předložily dokumentaci a informace 
podporující rozšíření povolení. Studie nutné 
pro určení maximálních limitů reziduí 
mohou provádět vědecké ústavy nebo 
oficiální orgány.

Or. es

Odůvodnění

Náklady na vědecké studie představují velkou překážku pro rozvoj méně významných použití. 
Cílem pozměňovacího návrhu je nabídnout řešení, která budou z ekonomického hlediska 
realizovatelnější.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Pilar Ayuso, Carmen Fraga Estévez a Esther Herranz 
García

Pozměňovací návrh 387
Čl. 49 odst. 3a (nový)

3a) Kritéria pro povolení méně významných 
použití umožní extrapolaci údajů získaných 
pro jiné plodiny, které si jsou z botanického 
a agronomického hlediska velmi podobné.

Or. es

Odůvodnění

Když si jsou plodiny takto podobné, například třešně a trnky, měly by být údaje získané pro 
první povolení extrapolovány, aby se umožnilo povolení i méně významných použití.

Pozměňovací návrh, který předkládá Glenis Willmott

Pozměňovací návrh 388
Čl. 49 odst. 5 pododstavec 2

Pokud to držitel povolení odmítne, členské 
státy zaručí, aby byli uživatelé v plném 
rozsahu a jasně informováni o pokynech 
používání, a to prostřednictvím úřední 
publikace nebo úřední internetové stránky.

Etiketa uvádí, že u takových použití nebyla 
posouzena účinnost ani fytotoxicita. Aniž je 
dotčen článek 70, nenese držitel povolení 
odpovědnost za žádné ztráty způsobené 
používáním v souladu s rozšířením 
povolení.

Or. en

Odůvodnění

Držitele povolení by nemohlo být možné činit odpovědnými za negativní účinky rozšířeného 
používání, ale držitelé mají v této oblasti stále obavy. Tento pozměňovací návrh by měl 
vyjasnit, že by se nestali odpovědnými, a tak ruší potřebu alternativního zveřejnění, pokud by 
odmítli přidat rozšířené používání na etiketu. Pro účely prosazování je nutná definice.

Pozměňovací návrh, který předkládá Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 389
Čl. 49 odst. 5 pododstavec 2
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Pokud to držitel povolení odmítne, členské 
státy zaručí, aby byli uživatelé v plném 
rozsahu a jasně informováni o pokynech 
používání, a to prostřednictvím úřední 
publikace nebo úřední internetové stránky.

Pokud to držitel povolení odmítne, členské 
státy zaručí, aby byli uživatelé v plném 
rozsahu a jasně informováni o pokynech 
používání, a to prostřednictvím úřední 
publikace nebo úřední internetové stránky. 
Poskytnutí těchto informací zprošťuje 
držitele povolení jakékoli odpovědnosti 
v souvislosti s rozšířením povolení na méně 
významná použití.

Or. de

Odůvodnění

Odpovědnost podniku musí být omezena na povolení, o které požádal on sám. Podnik 
shromáždil údaje nutné pro posouzení toho, zda lze jeho přípravek používat bezpečně, 
výhradně pro tento schvalovací postup. Pokud členský stát rozšíří povolení, aniž podnik 
předložil pro tento účel nějakou žádost, není možné, aby podnik za toto rozšířené používání 
odpovídal.

Pozměňovací návrh, který předkládají Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß + 
Erna Hennicot-Schoepges a Péter Olajos

Pozměňovací návrh 390
Článek 49a (nový)

Článek 49a
Paralelní dovoz

1. Dříve, než dovozce může začít dovážet 
přípravek na ochranu rostlin na trh 
členského státu podle pravidel paralelního 
dovozu, musí příslušný orgán tohoto 
členského státu požádat o identifikační 
osvědčení.
2. Příslušný orgán určeného členského 
státu do 45 dnů po obdržení žádosti 
rozhodne, zda identifikační osvědčení udělí 
na základě kritérií stanovených v čl. 3 
odst. 9b.
3. Dovozce, který obdržel identifikační 
osvědčení, je osvobozen od povinnosti dodat 
pro dovážený přípravek na ochranu rostlin 
registrační dokumentaci s výjimkou:
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a) dokladu o povolení tohoto přípravku 
podle směrnice 91/414/EHS nebo tohoto 
nařízení v členském státě, z něhož se 
dováží,
b) dokladu, že dovážený přípravek je 
totožný s povoleným přípravkem na 
ochranu rostlin v určeném členském státě 
(referenční přípravek na ochranu rostlin), 
a 
c) dokladu, že přebalení nemá nepříznivý 
vliv na původní vlastnosti přípravku ani na 
pověst ochranné známky a jejího majitele.
4. Platnost identifikačního osvědčení 
skončí zároveň se schválením referenčního 
přípravku nebo skončením platnosti 
povolení dováženého přípravku v členském 
státě, z něhož je vyvážen. Pokud není 
povolení odňato z důvodu ochrany zdraví 
nebo životního prostředí, dostane dovozce 
lhůtu odkladu pro odprodej dovezeného 
přípravku v délce jednoho roku od data 
odnětí. 

Or. en

Odůvodnění

Paralelní obchod je zneužíván jako vstup na trh pro nelegální přípravky (neposouzené a/nebo 
padělané) z důvodu zjednodušeného postupu pro uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh. 
Z tohoto důvodu by jasná a přísná pravidla Společenství o souběžném obchodu měla být 
zahrnuta i do tohoto nařízení, čímž se dosáhne vyšší míry harmonizace, bezpečnosti a 
kontroly.

Pozměňovací návrh, který předkládá Pilar Ayuso

Pozměňovací návrh 391
Článek 49a (nový)

Článek 49a
Paralelní dovoz

1. Bez ohledu na čl. 28 odst. 1 smí členské 
státy povolit dovoz přípravku na ochranu 
rostlin nebo jeho uvedení na trh na svém 
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území pouze na základě správního řízení, 
při němž je zjištěno, že je identický s již 
povoleným přípravkem na ochranu rostlin 
(referenční přípravek na ochranu rostlin). 
V kladném případě obdrží dovážený 
přípravek na ochranu rostlin identifikační 
osvědčení vystavené příslušným orgánem 
určeného členského státu.
2. Dovozce přípravku na ochranu rostlin 
požádá příslušný orgán určeného 
členského státu o identifikační osvědčení 
pro přípravek na ochranu rostlin, který si 
přeje dovážet, a to dříve, než uskuteční 
první dovoz a první uvedení tohoto 
přípravku na trh.
3. Příslušný orgán určeného členského 
státu ve lhůtě 45 dnů rozhodne, zda byly 
splněny požadavky tohoto odstavce. Ujistí-li 
se orgán, že požadavky jsou splněny, obdrží 
dovozce identifikační osvědčení pro dotčený 
přípravek.
4. Žadatel je osvobozen od povinnosti 
předkládat požadované informace, jakož i 
protokoly o zkouškách a studiích pro 
povolení přípravků na ochranu rostlin.
5. Příslušný orgán, jemuž je žádost 
předložena, požádá příslušný orgán země 
původu, aby:
a) specifikoval přesné složení přípravku 
s cílem ukázat, že je totožný s přípravkem 
na ochranu rostlin povoleným 
v referenčním členském státě; a
b) ověřil, že výše uvedený přípravek je 
v tomto členském státě povolen v souladu se 
schvalovacím postupem podle směrnice 
91/414/EHS nebo tohoto nařízení.
6. Paralelně dovážené přípravky se nesmějí 
přebalovat.
7. Platnost identifikačního osvědčení 
skončí zároveň se schválením referenčního 
přípravku nebo skončením platnosti 
povolení dováženého přípravku v členském 
státě, z něhož je vyvážen. Je-li povolení 
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referenčního přípravku odejmuto z jiných 
důvodů, než jsou zdravotní nebo 
environmentální důvody, může dovozce 
pokračovat v prodeji dováženého přípravku 
po dobu jednoho roku od data odnětí 
povolení.
8. Údaje uvedené na etiketě přípravků, na 
něž se vztahují ustanovení o paralelním 
dovozu, jsou sladěny s údaji na etiketách 
totožných přípravků uvedených na trh 
v členském státě určení.

Or. es

Odůvodnění

Zpravodajka má pravdu, že je nutné vytvořit na úrovni Společenství jasně formulovaná přísná 
pravidla upravující paralelní obchod, aby bylo dosaženo vysokého stupně harmonizace, 
bezpečnosti a kontroly. Aby však bylo zajištěno, že dovážený přípravek bude totožný 
s referenčním přípravkem, nemělo by být povoleno jeho přebalování. Odpovědnost za 
dokončení celého úředního postupu, který je nutný pro zjištění, zda se jedná o totožný 
přípravek a zda již byl předtím povolen v členském státě vývozu, byl měl nést příslušný orgán 
přijímajícího členského státu a nikoli žadatel. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Glenis Willmott

Pozměňovací návrh 392
Článek 50 název

Mimořádné situace v zemědělství Povolení v naléhavých případech

Or. en

Odůvodnění

Změněný nadpis by vyjasnil předmět tohoto článku a stanovil by povolení v naléhavých 
případech za dalších nezemědělských okolností, jako je ochrana proti povodním a regulace 
invazivních druhů. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Glenis Willmott

Pozměňovací návrh 393
Čl. 50 odst. 1 pododstavec 1
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1. Odchylně od článku 28 může členský stát 
za zvláštních okolností povolit na dobu 
nepřesahující 120 dní, aby na trh byly 
uváděny přípravky na ochranu rostlin pro 
omezené a kontrolované použití, jestliže se 
takové opatření jeví nezbytným vzhledem 
k nepředvídanému nebezpečí pro zdraví 
rostlin, jež nelze zvládnout jinými 
prostředky.

1. Odchylně od článku 28 může členský stát 
za zvláštních okolností povolit na dobu 
nepřesahující 120 dní, aby na trh byly 
uváděny přípravky na ochranu rostlin pro 
omezené a kontrolované použití, jestliže se 
takové opatření jeví nezbytným vzhledem 
k nepředvídanému nebezpečí pro zdraví 
rostlin nebo jinému naléhavému případu 
v oblasti působnosti tohoto nařízení, jež 
nelze zvládnout jinými prostředky.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění navrhovaného pozměňovacího návrhu k nadpisu článku 50.

Pozměňovací návrh, který předkládá Glenis Willmott

Pozměňovací návrh 394
Čl. 50 odst. 3 písm. a)

a) zda lze ošetřenou plodinu bezpečně uvést 
na trh a

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z důvodu důslednosti, protože obchodováním s ošetřenými 
plodinami za těchto okolností se zabývá čl. 18 odst. 4 nařízení 396/2005.

Pozměňovací návrh, který předkládá Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 395
Čl. 51 odst. 1 pododstavec 1

1. Odchylně od článku 28 lze pro účely 
výzkumu a vývoje provádět pokusy a 
zkoušky zahrnující uvolnění nepovoleného 
přípravku na ochranu rostlin do životního 
prostředí, pokud členský stát, na jehož území 
mají být pokusy nebo zkoušky provedeny, 
posoudil dostupné údaje a udělil povolení 

1. Odchylně od článku 28 lze pro účely 
výzkumu a vývoje provádět pokusy a 
zkoušky zahrnující uvolnění nepovoleného 
přípravku na ochranu rostlin do životního 
prostředí, pokud členský stát, na jehož území 
mají být pokusy nebo zkoušky provedeny, 
posoudil dostupné údaje a udělil povolení 
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k pokusným účelům. Povolení může 
omezovat množství, které se má použít, a 
oblasti, jež mají být ošetřeny, a může 
uvalovat další podmínky, aby se zabránilo 
škodlivým účinkům na zdraví lidí a zvířat či 
nepřijatelnému nepříznivému vlivu na 
životní prostředí, např. může bránit tomu, 
aby do potravinového řetězce vstupovalo 
krmivo či potraviny obsahující rezidua, 
pokud již nařízením (ES) č. 396/2005 nebylo 
zavedeno odpovídající ustanovení.

k pokusným účelům. Jakékoli takové 
pokusy a zkoušky musí být velmi přísně 
kontrolovány, aby bylo zajištěno, že nedojde 
k žádnému bezprostřednímu ani pozdějšímu 
škodlivému účinku na zdraví lidí, včetně 
osob majících v dané oblasti bydliště, 
kolemjdoucích a zranitelných skupin, jako 
jsou kojenci, děti, těhotné ženy, starší 
osoby, nemocní lidé a lidé užívající léky, 
nebo na zdraví zvířat, přímo či 
prostřednictvím pitné vody, potravin, krmiv 
či ovzduší, včetně míst vzdálených od místa 
použití přípravku, kam se může dostat 
prostřednictvím dálkové přepravy, následky 
na pracovišti nebo prostřednictvím jiných 
nepřímých účinků, přičemž se vezmou 
v úvahu kumulativní a synergické účinky, 
nebo na podzemní vody. Povolení může 
omezovat množství, které se má použít, a 
oblasti, jež mají být ošetřeny, a může 
uvalovat další podmínky, aby se zabránilo 
škodlivým účinkům na zdraví lidí a zvířat či 
nepřijatelnému nepříznivému vlivu na 
životní prostředí, např. může bránit tomu, 
aby do potravinového řetězce vstupovalo 
krmivo či potraviny obsahující rezidua, 
pokud již nařízením (ES) č. 396/2005 nebylo 
zavedeno odpovídající ustanovení.

Or. en

Odůvodnění

Ačkoli jsou výzkum a vývoj důležité, uvolňování nepovoleného pesticidního přípravku do 
životního prostředí může znamenat potenciální rizika pro zdraví lidí či zvířat nebo pro životní 
prostředí, což není v souladu s cílem tohoto nařízení, vzhledem k vysoké míře ochrany zdraví 
lidí a zvířat a ochrany životního prostředí. Jakékoli takové pokusy a zkoušky musí být tedy 
velmi přísně kontrolovány, aby bylo zajištěno, že zde nedojde k žádnému bezprostřednímu ani 
pozdějšímu škodlivému účinku na zdraví lidí či na životní prostředí.

Pozměňovací návrh, který předkládají Dan Jørgensen a Chris Davies

Pozměňovací návrh 396
Čl. 51 odst. 1 pododstavec 1

1. Odchylně od článku 28 lze pro účely 1. Odchylně od článku 28 lze pro účely 
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výzkumu a vývoje provádět pokusy a 
zkoušky zahrnující uvolnění nepovoleného 
přípravku na ochranu rostlin do životního 
prostředí, pokud členský stát, na jehož území 
mají být pokusy nebo zkoušky provedeny, 
posoudil dostupné údaje a udělil povolení 
k pokusným účelům. Povolení může 
omezovat množství, které se má použít, a 
oblasti, jež mají být ošetřeny, a může 
uvalovat další podmínky, aby se zabránilo 
škodlivým účinkům na zdraví lidí a zvířat či 
nepřijatelnému nepříznivému vlivu na 
životní prostředí, např. může bránit tomu, 
aby do potravinového řetězce vstupovalo 
krmivo či potraviny obsahující rezidua, 
pokud již nařízením (ES) č. 396/2005 nebylo 
zavedeno odpovídající ustanovení.

výzkumu a vývoje provádět pokusy a 
zkoušky zahrnující uvolnění nepovoleného 
přípravku na ochranu rostlin do životního 
prostředí, pokud členský stát, na jehož území 
mají být pokusy nebo zkoušky provedeny, 
posoudil dostupné údaje a udělil povolení 
k pokusným účelům. Jakékoli takové 
pokusy a zkoušky musí být velmi přísně 
kontrolovány, aby bylo zajištěno, že nedojde 
k žádnému bezprostřednímu ani pozdějšímu 
škodlivému účinku na zdraví lidí, včetně 
osob majících v dané oblasti bydliště, 
kolemjdoucích a zranitelných skupin, nebo 
na zdraví zvířat, ať přímo či 
prostřednictvím pitné vody, potravin, krmiv 
či ovzduší, včetně míst vzdálených od místa 
použití přípravku, kam se může dostat 
prostřednictvím dálkové přepravy, nebo 
následky na pracovišti či prostřednictvím 
jiných nepřímých účinků, přičemž se 
vezmou v úvahu kumulativní a synergické 
účinky, nebo na podzemní vody. Povolení 
může omezovat množství, které se má 
použít, a oblasti, jež mají být ošetřeny, a 
může uvalovat další podmínky, aby se 
zabránilo škodlivým účinkům na zdraví lidí 
a zvířat či nepřijatelnému nepříznivému 
vlivu na životní prostředí, např. může bránit 
tomu, aby do potravinového řetězce 
vstupovalo krmivo či potraviny obsahující 
rezidua, pokud již nařízením (ES) 
č. 396/2005 nebylo zavedeno odpovídající 
ustanovení.

Or. en

Odůvodnění

Ačkoli jsou výzkum a vývoj důležité, uvolňování nepovoleného pesticidního přípravku do 
životního prostředí může znamenat potenciální rizika pro zdraví lidí či zvířat nebo pro životní 
prostředí, což není v souladu s cílem tohoto nařízení zhledem k vysoké míře ochrany zdraví 
lidí a zvířat a ochrany životního prostředí. Jakékoli takové pokusy a zkoušky musí být tedy 
velmi přísně kontrolovány, aby bylo zajištěno, že nedojde k žádnému bezprostřednímu ani 
pozdějšímu škodlivému účinku na zdraví lidí či na životní prostředí.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 397
Čl. 51 odst. 4a (nový)

4a. Pokud jde o povolené přípravky a 
použití, o nichž pojednává toto nařízení, je 
zásadní včasné stanovení maximálních 
limitů reziduí v souladu s čl. 4 odst. 2 
tohoto nařízení.
4b. Pokud jde o použití povolená v článcích 
49 a 50 tohoto nařízení a o použití 
přípravků, které obsahují nové účinné 
látky, v příloze III nařízení 396/2005 se 
stanoví dočasné maximální limity reziduí. 
Rozhodnutí musí být přijato do 60 dnů po 
oznámení těchto limitů členským státem, 
který žádost posuzuje.
4c. Před zařazením přípravku do přílohy II 
nařízení 396/2005 je úřad povinen posoudit 
maximální limity reziduí podle odstavce 2. 
Rozhodnutí musí být přijato do 60 dnů po 
zveřejnění stanoviska doručeného úřadem.
4d. Rozhodnutí podle odstavců 2 a 3 jsou 
přijímána postupem podle čl. 76 odst. 3.

Or. de

Odůvodnění

Stanovení maximálních limitů reziduí pro celou EU by neměly zdržovat úřední postupy. Každé 
zpoždění ohrožuje volný obchod s potravinami a krmivem v Evropské unii.

Pozměňovací návrh, který předkládá Pilar Ayuso

Pozměňovací návrh 398
Článek 51a (nový)

Článek 51a
Maximální limity reziduí

1. Pro přípravky a použití, které byly 
povoleny v rámci tohoto nařízení, bude 
vyžadováno včasné stanovení maximálních 
limitů reziduí v souladu s čl. 4 odst. 2.
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2. Pro použití povolená podle článku 49 a 
článku 50 tohoto nařízení a pro použití 
udělená pro přípravky obsahující nové 
účinné látky, jsou dočasné maximální 
limity reziduí zahrnuty do přílohy III 
nařízení (ES) č. 396/2005. Rozhodnutí je 
přijato do 60 dnů po podání posuzujícího 
členského státu. 
3. Úřad je požádán o posouzení limitů 
reziduí podle odstavce 2 ještě před 
uvedením na seznam v příloze II nařízení 
(ES) č. 396/2005. Rozhodnutí je přijato do 
60 dnů po obdržení stanoviska úřadu.
4. Rozhodnutí podle odstavců 2 a 3 jsou 
přijímána regulačním postupem podle 
čl. 76 odst. 3. 

Or. en

Odůvodnění

Stanovení maximálních limitů reziduí pro celou EU by neměly zdržovat úřední postupy. 
Jakékoli zpoždění bude mít negativní dopad na volný obchod s potravinami a krmivy 
v Evropské unii.

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 399
Čl. 52 odst. 2

Správné použití zahrnuje dodržení podmínek 
stanovených podle článku 30 a uvedených 
na etiketě a uplatnění zásad správné 
rostlinolékařské praxe, a případně zásad 
integrované ochrany proti škůdcům a 
správné praxe v oblasti životního prostředí. 

Správné použití zahrnuje dodržení podmínek 
stanovených podle článku 30 a uvedených 
na etiketě a uplatnění zásad správné 
rostlinolékařské praxe, a případně zásad 
integrované ochrany proti škůdcům.

Or. de

Odůvodnění

Na vnitrostátní úrovni bude možná nutné rozšířit povolení na méně významná použití. Členské 
státy by tudíž také měly dostat možnost tak učinit.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Dan Jørgensen + Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 400
Čl. 52 odst. 2

Správné použití zahrnuje dodržení podmínek 
stanovených podle článku 30 a uvedených 
na etiketě a uplatnění zásad správné 
rostlinolékařské praxe, a případně zásad 
integrované ochrany proti škůdcům a 
správné praxe v oblasti životního prostředí. 

Správné použití zahrnuje dodržení podmínek 
stanovených podle článku 30 a uvedených 
na etiketě a uplatnění zásad správné 
rostlinolékařské praxe, a případně zásad 
nechemických metod ochrany rostlin a
řízení obdělávání půdy a ochrany proti 
škůdcům a správné praxe v oblasti životního 
prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Přednost by vždy měly mít nechemické metody ochrany proti škůdcům jakožto jediné skutečně 
preventivní a udržitelné řešení, které je více v souladu s cíli udržitelné ochrany plodin než 
spoléhání se na složité chemikálie určené k zabíjení rostlin, hmyzu či jiných forem života, což 
nelze označit za udržitelnou metodu. Členské státy musí podporovat rozsáhlé přijímání 
nechemických metod ochrany rostlin, řízení obdělávání půdy a ochrany proti škůdcům a musí 
k nim vybízet.

Pozměňovací návrh, který předkládají Christa Klaß, Anja Weisgerber, Erna Hennicot-
Schoepges a Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 401
Čl. 52 odst. 2

Správné použití zahrnuje dodržení podmínek 
stanovených podle článku 30 a uvedených 
na etiketě a uplatnění zásad správné 
rostlinolékařské praxe, a případně zásad 
integrované ochrany proti škůdcům a 
správné praxe v oblasti životního prostředí. 

Správné použití zahrnuje dodržení podmínek 
stanovených podle článku 30 a uvedených 
na etiketě a uplatnění zásad správné 
rostlinolékařské praxe, a případně zásad 
integrované ochrany rostlin podle příloh III 
a IV rámcové směrnice o udržitelném 
využívání přípravků na ochranu rostlin. 

Or. de

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh odkazuje na rámcovou směrnici o udržitelném využívání přípravků 
na ochranu rostlin. 
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Pozměňovací návrh, který předkládají Christa Klaß, Anja Weisgerber, Erna Hennicot-
Schoepges a Karl-Heinz Florenz + Richard Seeber

Pozměňovací návrh 402
Čl. 52 odst. 3

Nejpozději dne 1. ledna 2014 musí být 
správné použití přípravků na ochranu 
rostlin v souladu se zásadami integrované 
ochrany proti škůdcům, jakož i se zásadami 
správné rostlinolékařské praxe a správné 
praxe v oblasti životního prostředí.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh odkazuje na rámcovou směrnici o udržitelném používání přípravků 
na ochranu rostlin.

Pozměňovací návrh, který předkládají Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 403
Čl. 52 odst. 3

Nejpozději dne 1. ledna 2014 musí být 
správné použití přípravků na ochranu rostlin 
v souladu se zásadami integrované ochrany 
proti škůdcům, jakož i se zásadami správné 
rostlinolékařské praxe a správné praxe 
v oblasti životního prostředí.

Nejpozději dne 1. ledna 2011 musí být 
správné použití přípravků na ochranu rostlin 
v souladu se zásadami, normami, metodami 
a praxí upřednostňování nechemických 
metod ochrany rostlin, řízení obdělávání 
půdy a ochrany proti škůdcům.
Členské státy se patřičně připraví na 
rozsáhlé přijetí nechemických metod 
ochrany rostlin, řízení obdělávání půdy a 
ochrany proti škůdcům.

Or. en

Odůvodnění

Přednost by vždy měly mít nechemické metody ochrany proti škůdcům jakožto jediné skutečně 
preventivní a udržitelné řešení, které je více v souladu s cíli udržitelné ochrany plodin než 
spoléhání se na složité chemikálie určené k zabíjení rostlin, hmyzu či jiných forem života, což 
nelze označit za udržitelnou metodu. Členské státy musí podporovat rozsáhlé přijímání 
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nechemických metod ochrany rostlin, řízení obdělávání půdy a ochrany proti škůdcům a musí 
k nim vybízet. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Dan Jørgensen

Pozměňovací návrh 404
Čl. 52 odst. 3

Nejpozději dne 1. ledna 2014 musí být 
správné použití přípravků na ochranu rostlin 
v souladu se zásadami integrované ochrany 
proti škůdcům, jakož i se zásadami správné 
rostlinolékařské praxe a správné praxe 
v oblasti životního prostředí.

Nejpozději dne 1. ledna 2012 musí být 
správné použití přípravků na ochranu rostlin 
v souladu se zásadami, normami, metodami 
a praxí nechemických metod ochrany 
rostlin, řízení obdělávání půdy a ochrany 
proti škůdcům.

Or. en

Odůvodnění

Přednost by vždy měly mít nechemické metody ochrany proti škůdcům jakožto jediné skutečně 
preventivní a udržitelné řešení, které je více v souladu s cíli udržitelné ochrany plodin než 
spoléhání se na složité chemikálie určené k zabíjení rostlin, hmyzu či jiných forem života, což 
nelze označit za udržitelnou metodu. Členské státy musí podporovat rozsáhlé přijímání 
nechemických metod ochrany rostlin, řízení obdělávání půdy a ochrany proti škůdcům a musí 
k nim vybízet.

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 405
Čl. 53 odst. 1 pododstavec 1

1. Držitel povolení přípravku na ochranu 
rostlin neprodleně oznámí členským státům,
které povolení udělily, všechny nové 
informace o tomto přípravku na ochranu 
rostlin či o účinné látce, safeneru nebo 
synergentu v něm obsažených, které 
naznačují, že přípravek na ochranu rostlin 
má škodlivé účinky, které by mohly 
znamenat, že tento přípravek na ochranu 
rostlin, účinná látka, safener nebo synergent 
přestaly splňovat podmínky článků 29 a 4 
v uvedeném pořadí.

1. Držitel povolení přípravku na ochranu 
rostlin neprodleně oznámí členským státům 
všechny nové informace o tomto přípravku 
na ochranu rostlin či o účinné látce, safeneru 
nebo synergentu v něm obsažených, které 
naznačují, že přípravek na ochranu rostlin 
má škodlivé účinky, které by mohly 
znamenat, že tento přípravek na ochranu 
rostlin, účinná látka, safener nebo synergent 
přestaly splňovat podmínky článků 29 a 4 
v uvedeném pořadí. 
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Or. de

Odůvodnění

Informace o přípravku na ochranu rostlin by měly být dostupné všech dotčeným členským 
státům.

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 406
Čl. 53 odst. 1 pododstavec 2

Zejména se oznamují potenciálně škodlivé 
účinky daného přípravku na ochranu rostlin 
nebo reziduí účinné látky, safeneru nebo 
synergentu v něm obsažených na zdraví lidí 
nebo zvířat nebo na podzemní vody nebo 
jejich možné nepřijatelné účinky na rostliny 
či rostlinné produkty nebo na životní
prostředí.

Zejména se oznamují potenciálně škodlivé 
účinky daného přípravku na ochranu rostlin 
nebo reziduí účinné látky, safeneru nebo 
synergentu v něm obsažených na zdraví lidí 
nebo zvířat nebo na povrchové a podzemní 
vody nebo jejich možné nepřijatelné účinky 
na rostliny či rostlinné produkty a na jiné 
části životního prostředí.

Or. pl

Odůvodnění

Vyjasnění. Takto formulovaný text odkazuje pouze na určité části živého prostředí (rostliny a 
živočichové) a na neživé prostředí (např. voda). Na informace o účincích na jiné části 
životního prostředí (např. půda, geologické struktury, terén, klima) by se mělo pohlížet jako 
na další prvek při posuzování správného fungování ekosystémů.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ioannis Gklavakis

Pozměňovací návrh 407
Čl. 53 odst. 1 pododstavec 3

Za tímto účelem držitel povolení znamenává 
a oznamuje veškeré podezřelé nepříznivé 
reakce lidí související s používáním daného 
přípravku na ochranu rostlin.

Za tímto účelem držitel povolení znamenává 
a oznamuje veškeré podezřelé nepříznivé 
reakce lidí, živočichů a životního prostředí 
související s používáním daného přípravku 
na ochranu rostlin.

Or. el



AM\672288CS.doc 81/127 PE 390.442v01-00
Externí překlad

CS

Odůvodnění

Informace by měly zahrnovat případné nepříznivé reakce lidí, živočichů a životního prostředí. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Ioannis Gklavakis

Pozměňovací návrh 408
Čl. 53 odst. 1 pododstavec 4

Tato oznamovací povinnost zahrnuje 
veškeré informace o rozhodnutích či 
posouzeních provedených veřejnými 
orgány, které povolují přípravky na 
ochranu rostlin či účinné látky ve třetích 
zemích. 

vypouští se 

Or. el

Odůvodnění

Odstavec se vypouští, jelikož ve třetích zemí platí jiné právní předpisy, což znemožňuje 
srovnání používání přípravků na ochranu rostlin v EU. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 409
Čl. 53 odst. 3

3. První členský stát, který udělil povolení 
v dané zóně, vyhodnotí obdržené informace
a informuje ostatní členské státy ve stejné 
zóně o tom, zda se rozhodne odejmout či 
změnit povolení podle článku 43.

3. Členské státy vyhodnotí obdržené 
informace.

Informuje ostatní členské státy, úřad a 
Komisi, pokud má za to, že podmínky 
schválení účinné látky, safeneru či 
synergentu obsažených v přípravku na 
ochranu rostlin přestaly být plněny, a 
navrhne odejmout schválení či změnit 
podmínky.

Informují úřad a Komisi, pokud mají za to, 
že podmínky schválení účinné látky, 
safeneru či synergentu obsažených 
v přípravku na ochranu rostlin přestaly být 
plněny, a navrhnou odejmout schválení či 
změnit podmínky.

Or. de
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Odůvodnění

Informace o přípravku na ochranu rostlin by měly být dostupné všech dotčeným členským
státům.

Pozměňovací návrh, který předkládá Chris Davies

Pozměňovací návrh 410
Čl. 53 odst. 3 pododstavec 1

3. První členský stát, který udělil povolení 
v dané zóně, vyhodnotí obdržené informace 
a informuje ostatní členské státy ve stejné 
zóně o tom, zda se rozhodne odejmout či 
změnit povolení podle článku 43.

3. Členský stát, který obdrží takové 
oznámení, ho okamžitě předá ostatním 
členským státům. Aniž je dotčeno právo 
členských států přijímat dočasná ochranná 
opatření, členský stát, který udělil povolení,
vyhodnotí obdržené informace a informuje 
ostatní členské státy o tom, zda se rozhodne 
odejmout či změnit povolení podle článku 
43.

Or. en

Odůvodnění

S cílem poskytnout členským státům mechanismus pro sdílení informací o potenciálně 
škodlivých účincích. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Glenis Willmott

Pozměňovací návrh 411
Čl. 53 odst. 3 pododstavec 1

3. První členský stát, který udělil povolení 
v dané zóně, vyhodnotí obdržené informace 
a informuje ostatní členské státy ve stejné 
zóně o tom, zda se rozhodne odejmout či 
změnit povolení podle článku 43.

3. Členský stát, který obdrží takové 
oznámení, ho okamžitě předá ostatním 
členským státům z téže zóny. Aniž je 
dotčeno právo členských států přijímat 
dočasná ochranná opatření, členský stát, 
který udělil povolení v této zóně jako první,
vyhodnotí obdržené informace a informuje 
ostatní členské státy o tom, zda se rozhodne 
odejmout či změnit povolení podle článku 
43.

Or. en
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Odůvodnění

Tím by byl poskytnut mechanismus pro postoupení informací členskému státu, který bude 
informace vyhodnocovat. Rovněž by bylo zachováno právo členských států jednat 
jednostranně, pokud mají dostatečný důvod k obavám.

Pozměňovací návrh, který předkládá Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 412
Čl. 53 odst. 3 pododstavec 1

3. První členský stát, který udělil povolení 
v dané zóně, vyhodnotí obdržené informace 
a informuje ostatní členské státy ve stejné 
zóně o tom, zda se rozhodne odejmout či 
změnit povolení podle článku 43.

3. První členský stát, který udělil povolení, 
vyhodnotí obdržené informace a informuje 
ostatní členské státy o tom, zda se rozhodne 
odejmout či změnit povolení podle článku 
43.

Or. nl

Odůvodnění

Zóny nejsou pro účely povolování vhodné, jelikož klimatické, biologické a vodní podmínky 
v různých zemích nejsou v navrhovaných zónách srovnatelné.

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 413
Čl. 53 odst. 4

4. Držitel povolení přípravku na ochranu 
rostlin každý rok podává příslušnému
orgánu členského státu, jenž jeho přípravek 
na ochranu rostlin povolil, zprávy o všech 
dostupných informacích týkajících 
nedostatečné účinnosti oproti očekávání, 
vývoji odolnosti a všech neočekávaných 
účincích na rostliny, rostlinné produkty nebo 
životní prostředí.

4. Držitel povolení přípravku na ochranu 
rostlin každý rok podává příslušným 
orgánům členských států zprávy o všech 
dostupných informacích týkajících 
nedostatečné účinnosti oproti očekávání, 
vývoji odolnosti a všech neočekávaných 
účincích na rostliny, rostlinné produkty nebo 
životní prostředí.

Or. de

Odůvodnění

Informace o přípravku na ochranu rostlin by měly být dostupné všem dotčeným členským 
státům.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Ioannis Gklavakis

Pozměňovací návrh 414
Čl. 53 odst. 4

4. Držitel povolení přípravku na ochranu 
rostlin každý rok podává příslušnému 
orgánu členského státu, jenž jeho přípravek 
na ochranu rostlin povolil, zprávy o všech 
dostupných informacích týkajících 
nedostatečné účinnosti oproti očekávání, 
vývoji odolnosti a všech neočekávaných 
účincích na rostliny, rostlinné produkty nebo 
životní prostředí.

4. Držitel povolení přípravku na ochranu 
rostlin každé tři roky podává příslušnému 
orgánu členského státu, jenž jeho přípravek 
na ochranu rostlin povolil, zprávy o všech 
dostupných informacích týkajících 
nedostatečné účinnosti oproti očekávání, 
vývoji odolnosti a všech neočekávaných 
účincích na rostliny, rostlinné produkty nebo 
životní prostředí.

Or. el

Odůvodnění

Povinnost podávat příslušnému orgánu zprávu každý rok je pro držitele povolení velká 
administrativní zátěž.

Pozměňovací návrh, který předkládá Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 415
Čl. 54 odst. 1 písm. ea) (nové)

ea) informace o základních 
environmentálních a zdravotních rizicích, 

Or. en

Odůvodnění

Veřejnosti by měly být přístupné hlavní informace o základních environmentálních a 
zdravotních rizicích přípravků na ochranu rostlin.

Pozměňovací návrh, který předkládá Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 416
Čl. 56 odst. 1 pododstavce 2, 3, 4 a 5
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Ochrana se vztahuje na protokoly o 
zkouškách a studiích, které žadatel 
předkládá členskému státu pro účely 
povolení podle tohoto nařízení (dále jen 
„první žadatel“), pokud jsou tyto protokoly o 
zkouškách a studiích: 

Ochrana se vztahuje na protokoly o 
zkouškách a studiích, které žadatel 
předkládá členskému státu pro účely 
povolení podle tohoto nařízení (dále jen 
„první žadatel“), pokud jsou tyto protokoly o 
zkouškách a studiích nezbytné pro povolení 
pro dané podmínky či změnu, obnovení 
nebo přezkum povolení.

a) nezbytné pro povolení či změnu povolení 
s cílem umožnit použití na jiné plodině a

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

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

Období ochrany údajů je deset let počínaje 
datem prvního povolení v daném členském 
státě kromě případů podle odstavce 2, 
článku 59 nebo článku 77.

Období ochrany údajů je deset let počínaje 
datem prvního povolení v daném členském 
státě kromě případů podle odstavce 2, 
článku 59 nebo článku 77.

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

Or. en

Odůvodnění

After an initial authorisation period of 7 to 10 years manufacturers of plant protection 
products have to apply for re-authorisation of their products to prove that according to the 
latest scientific developments their products do not pose any risks to human health and the 
environment. Member States authorities do require considerable new data for this purpose. 
Providing this data represents a major investment for the approval holders. This new 
intellectual property should be protected to safeguard the investments made.

Data protection should not be restricted to Good Laboratory Practice (GLP) or Good 
Experimental Practice (GEP) compliant data because also non GLP/GEP data represents a 
major intellectual property of the owner which should be protected from the use by third 
parties. For example risk assessments are not GLP or GEP information but extensively rely 
on highly qualified expertise and must be protected.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 417
Čl. 56 odst. 1 pododstavce 2, 3, 4 a 5

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

Ochrana se vztahuje na protokoly o 
zkouškách a studiích, které žadatel 
předkládá členskému státu pro účely 
povolení podle tohoto nařízení (dále jen 
„první žadatel“), pokud jsou tyto protokoly o 
zkouškách a studiích za daných okolností 
nezbytné pro povolení či změnu, obnovení 
nebo přezkum povolení.

a) nezbytné pro povolení či změnu povolení 
s cílem umožnit použití na jiné plodině a 

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

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

Období ochrany údajů je deset let počínaje 
datem prvního povolení v daném členském 
státě kromě případů podle odstavce 2, 
článku 59 nebo článku 77.

Období ochrany údajů je deset let počínaje 
datem prvního povolení v daném členském 
státě kromě případů podle odstavce 2, 
článku 59 nebo článku 77.

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

Or. de

Odůvodnění

Unlike other products, plant protection products must undergo a comprehensive 
re-assessment and re-authorisation procedure seven to 10 years after initial authorisation. In 
order to carry out this re-assessment, the regulatory authorities require a large volume of 
new data. Compiling that data imposes enormous financial costs on authorisation holders. If 
this new data is not protected, it will not be possible to support many products - in particular 
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less widely-used types of seeds. 

There are no valid reasons for restricting data security to data which is compliant with the 
principles of Good Laboratory Practice (GLP) or Good Experimental Practice (GEP). For 
example, risk assessments do not involve GLP or GEP information. Nevertheless, such 
assessments are dependent to a large extent on expert reports and must be protected. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 418
Čl. 56 odst. 1 pododstavec 2

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

Ochrana se vztahuje na protokoly o 
zkouškách a studiích, které žadatel 
předkládá členskému státu pro účely 
povolení podle tohoto nařízení (dále jen 
„první žadatel“), pokud jsou tyto protokoly o 
zkouškách a studiích nezbytné pro povolení 
pro dané podmínky či změnu , obnovení 
nebo přezkum povolení.

a) nezbytné pro povolení či změnu povolení 
s cílem umožnit použití na jiné plodině a

b) ověřeny jako splňující zásady správné 
laboratorní praxe a správné pokusné praxe 
v souladu s požadavky na údaje o přípravku 
na ochranu rostlin podle čl. 8 odst. 1 písm. 
c).

Or. en

Odůvodnění

After an initial authorisation period of 7 to 10 years manufacturers of plant protection 
products have to apply for re-authorisation of their products to prove that according to the 
latest scientific developments their products do not pose any risks to human health and the 
environment. Member States authorities do require considerable new data for this purpose. 
Providing this data represents a major investment for the approval holders. This new 
intellectual property should be protected to safeguard the investments made.

Data protection should not be restricted to Good Laboratory Practice (GLP) or Good 
Experimental Practice (GEP) compliant data because also non GLP/GEP data represents a 
major intellectual property of the owner which should be protected from the use by third 
parties. For example risk assessments are not GLP or GEP information but extensively rely 
on highly qualified expertise and must be protected.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Ioannis Gklavakis

Pozměňovací návrh 419
Čl. 56 odst. 1 pododstavec 2 písm. a)

a) nezbytné pro povolení či změnu povolení 
s cílem umožnit použití na jiné plodině a

a) nezbytné pro povolení či změnu 
podmínek povolení. 

Or. el

Odůvodnění

Měly by se upravit i okolnosti, za kterých je oblast použití jiná, například rozšíření použití 
z polních na skleníkové plodiny, což vyžaduje předložení doplňujících údajů.

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 420
Čl. 56 odst. 1 pododstavec 3

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

Pokud je protokol chráněn, nesmí žádný 
členský stát tento protokol ani jeho shrnutí 
použít ve prospěch jiných žadatelů o 
povolení přípravků na ochranu rostlin, 
kromě případů podle odstavce 2, článku 59 
nebo článku 77.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 56 odst. 1 pododstavci 2.

Pozměňovací návrh, který předkládají Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anja 
Weisgerber, Karl-Heinz Florenz a Christa Klaß

Pozměňovací návrh 421
Čl. 56 odst. 1 pododstavec 3

Pokud je protokol chráněn, nesmí jej členský 
stát, který jej obdržel, použít ve prospěch 
jiných žadatelů o přípravky na ochranu 

Pokud je protokol chráněn, nesmí členský 
stát, který jej obdržel, ani žádný jiný členský 
stát tento protokol ani jeho shrnutí použít 
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rostlin, kromě případů podle odstavce 2, 
článku 59 nebo článku 77. 

ve prospěch jiných žadatelů o přípravky na 
ochranu rostlin, kromě případů podle 
odstavce 2, článku 59 nebo článku 77.

Or. en

Odůvodnění

Společnosti, které jsou ochotny investovat do výzkumu nových použití povolených přípravků 
na ochranu rostlin, zejména v oblasti méně významných plodin, by měly být motivovány. 
Rozšíření počátečního období ochrany údajů pro povolený přípravek na více než 10 let jako 
v oblasti veterinářských přípravků takový výzkum podpoří.

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 422
Čl. 56 odst. 1 pododstavec 4

Období ochrany údajů je deset let počínaje 
datem prvního povolení v daném členském 
státě kromě případů podle odstavce 2, 
článku 59 nebo článku 77.

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládají Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anja 
Weisgerber, Karl-Heinz Florenz a Christa Klaß

Pozměňovací návrh 423
Čl. 56 odst. 1 pododstavec 4

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

Období ochrany údajů je deset let počínaje 
datem prvního povolení v daném členském 
státě kromě případů podle odstavce 2, 
článku 59 nebo článku 77. V případě 
přípravků na ochranu rostlin, na které se 
vztahuje článek 46, se toto období prodlouží 
na 15 let.

Or. en

Odůvodnění

Společnosti, které jsou ochotny investovat do výzkumu nových použití povolených přípravků 
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na ochranu rostlin, zejména v oblasti méně významných plodin, by měly být motivovány. 
Rozšíření počátečního období ochrany údajů pro povolený přípravek na více než 10 let jako 
v oblasti veterinářských přípravků takový výzkum podpoří.

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 424
Čl. 56 odst. 1 pododstavec 5

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

After an initial authorisation period of 7 to 10 years manufacturers of plant protection 
products have to apply for re-authorisation of their products to prove that according to the 
latest scientific developments their products do not pose any risks to human health and the 
environment. Member States authorities do require considerable new data for this purpose. 
Providing this data represents a major investment for the approval holders. This new 
intellectual property should be protected to safeguard the investments made.

Data protection should not be restricted to Good Laboratory Practice (GLP) or Good 
Experimental Practice (GEP) compliant data because also non GLP/GEP data represents a 
major intellectual property of the owner which should be protected from the use by third 
parties. For example risk assessments are not GLP or GEP information but extensively rely 
on highly qualified expertise and must be protected.

Pozměňovací návrh, který předkládají Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anja 
Weisgerber, Karl-Heinz Florenz a Christa Klaß

Pozměňovací návrh 425
Čl. 56 odst. 1 pododstavec 5

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Společnosti, které jsou ochotny investovat do výzkumu nových použití povolených přípravků 
na ochranu rostlin, zejména v oblasti méně významných plodin, by měly být motivovány. 
Rozšíření počátečního období ochrany údajů pro povolený přípravek na více než 10 let jako 
v oblasti veterinářských přípravků takový výzkum podpoří.

Pozměňovací návrh, který předkládá Christofer Fjellner

Pozměňovací návrh 426
Čl. 56 odst. 1 pododstavec 5

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

Studie není chráněna, pokud byla nezbytná 
pouze pro obnovení či přezkoumání 
povolení, jestliže neobsahuje nové vědecké 
informace, které jsou důležité pro snížení 
rizika.

Or. en

Odůvodnění

Přípravky na ochranu rostlin musí být znovu posouzeny a povoleny deset let po prvním 
povolení. Pro opětovné povolení jsou nutné nové studie, které pro držitele povolení 
představují větší investice. Pokud tyto studie nejsou chráněny, mohli by mít výrobci menší 
zájem o jejich provedení. V důsledku toho by mohly být ztraceny důležité poznatky nabízející 
možnosti, jak omezit riziko. I když se návrh snaží zjednodušit uplatňování pravidel na ochranu 
údajů, navrhovaná změna je nezbytná pro předcházení takovému vývoji. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Erna Hennicot-Schoepges a Péter Olajos + Holger 
Krahmer

Pozměňovací návrh 427
Čl. 56 odst. 1a (nový)

1a. Pokud se první žadatel rozhodne, že 
uplatní rozšíření povolení na méně 
významná použití do sedmi let od 
počátečního povolení, je období ochrany 
údajů pro dotčený přípravek prodlouženo o 
jeden rok na každá dvě rozšíření povolení 
na méně významná použití. Původní období 
ochrany údajů lze prodloužit maximálně o 
pět let.
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Or. en

Odůvodnění

Společnosti, které jsou ochotny investovat do výzkumu nových použití povolených přípravků 
na ochranu rostlin, zejména v oblasti méně významných plodin, by měly být motivovány. 
Rozšíření počátečního období ochrany údajů pro povolený přípravek na více než 10 let jako 
v oblasti veterinářských přípravků takový výzkum podpoří.

Pozměňovací návrh, který předkládá Pilar Ayuso

Pozměňovací návrh 428
Čl. 56 odst. 2 písm. ba) (nové)

ba) případy, kdy vznikne monopol.

Or. es

Odůvodnění

Nové nařízení by mělo obsahovat zvláštní ustanovení pro předcházení vzniku monopolů na 
trhu s přípravky na ochranu rostlin.

Pozměňovací návrh, který předkládá Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 429
Čl. 56 odst. 3 úvodní část a písm. a)

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

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

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

a) odůvodnění, proč jsou předložené 
protokoly o zkouškách nebo studiích 
nezbytné k prvním povolení pro dané 
podmínky nebo změně, obnovení či 
přezkumu povolení přípravku na ochranu 
rostlin;
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Or. en

Odůvodnění

Po počátečním období platnosti povolení v délce 7 až 10 let musejí výrobci přípravků na 
ochranu rostlin požádat o opětovné povolení svých přípravků, aby dokázali, že podle 
nejnovějších vědeckých poznatků jejich výrobky nepředstavují žádné riziko pro lidské zdraví a 
životní prostředí. Orgány členských států vyžadují pro tento účel značné množství nových 
údajů. Poskytování těchto údajů představuje pro držitele povolení velké investice. Toto nové 
duševní vlastnictví by mělo být chráněno s cílem zabezpečit uskutečněné investice.

Pozměňovací návrh, který předkládá Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 430
Čl. 56 odst. 3 úvodní část a písm. a)

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

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

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

a) odůvodnění, proč jsou předložené 
protokoly o zkouškách nebo studiích za 
daných okolností nezbytné k prvním 
povolení nebo změně, obnovení nebo 
přezkumu povolení přípravku na ochranu 
rostlin; 

Or. de

Odůvodnění

Na rozdíl od jiných přípravků musejí přípravky na ochranu rostlin projít komplexním 
postupem opětovného posouzení a povolení sedm až deset let po vydání původního povolení. 
Pro účely tohoto opětovného posouzení vyžadují regulační orgány velký objem nových údajů.

Shromáždění těchto údajů způsobuje držitelům povolení obrovské finanční náklady. Pokud 
tyto nové údaje nebudou chráněny, nebude možné podporovat mnoho přípravků – zejména 
méně používaných typů semen. 
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Pozměňovací návrh, který předkládá Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 431
Čl. 56 odst. 3a (nový)

3a. Při povolování přípravků na ochranu 
rostlin v souladu s čl. 35 odst. 2 nebo 
článkem 40 chrání členské státy v rámci 
každé zóny vymezené v příloze I údaje 
nezbytné pro povolení v členském státě 
vyšetřujícím žádost v souladu 
s ustanoveními tohoto článku. Údaje jsou 
chráněny počínaje datem povolení 
v každém členském státě.

Or. en

Odůvodnění

Ochrana údajů by měla být poskytována ve všech členských státech, které udělují povolení 
v rámci jedné zóny, s cílem podpořit výzkum společností v oblasti inovativních přípravků a 
zaručit předvídatelnou ochranu jejich investic.

Pozměňovací návrh, který předkládá Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 432
Čl. 56 odst. 3a (nový)

3a. V každé zóně vymezené v příloze I 
musejí členské státy, které povolují 
přípravky na ochranu rostlin podle čl. 35 
odst. 2 nebo na základě vzájemného 
uznávání podle článku 40, chránit údaje 
vyžadované pro povolení v prošetřovaném 
členském státě v souladu s odstavci 1, 2 a 3. 
Ochrana v každém členském státě musí 
začít od data povolení.

Or. de

Odůvodnění

Systém povolování na základě zón musí zaručovat ochranu údajů ve všech členských státech, 
aby byly podniky vybízeny k investicím do inovativních přípravků. Ujednání o ochraně údajů 
v novém nařízení musejí zaručovat předvídatelnou ochranu investic v každé zóně.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Pilar Ayuso

Pozměňovací návrh 433
Čl. 58 odst. 3a (nový)

3a. Pokud se členský stát domnívá, že by 
mohlo dojít ke vzniku monopolu, pokud se 
budoucímu žadateli a držiteli nebo 
držitelům povolení přípravku na ochranu 
rostlin obsahujícího stejnou účinnou látku, 
safener či synergent nepodaří dosáhnout 
dohody o sdílení protokolů o zkouškách či 
studiích, dohodnou se obě strany na tom, 
které soudy mají jurisdikci pro účely 
určení, jak mají být rozděleny náklady 
vyplývající ze sdílení zkoušek a studií. 
Držitel nebo držitelé příslušného povolení 
od budoucího žadatele požadují, aby se 
rovnocenně podílel na nákladech, které jim 
vzniknou, což bude možné vymáhat u 
soudů.

Or. es

Odůvodnění

Nové nařízení by mělo obsahovat zvláštní ustanovení pro předcházení vzniku monopolů na 
trhu s přípravky na ochranu rostlin.

Pozměňovací návrh, který předkládají Erna Hennicot-Schoepges a Péter Olajos

Pozměňovací návrh 434
Čl. 59 odst. 2

2. Budoucí žadatel a držitel nebo držitelé 
povolení učiní veškerá opatření, aby zajistili 
sdílení zkoušek či studií na obratlovcích. 
Náklady spojené se sdílením protokolů o 
zkouškách či studiích se určí spravedlivě a 
transparentním a nediskriminačním 
způsobem. Od budoucího žadatele se pouze
vyžaduje, aby se podílel na nákladech 
týkajících se informací, které musí předložit, 

2. Budoucí žadatel a držitel nebo držitelé 
povolení učiní veškerá opatření, aby zajistili 
sdílení zkoušek či studií na obratlovcích. 
Náklady spojené se sdílením protokolů o 
zkouškách či studiích se určí spravedlivě a 
transparentním a nediskriminačním 
způsobem. Od budoucího žadatele se pouze 
vyžaduje, aby se podílel na nákladech
vznikajících během celého procesu 
shromažďování informací, které musí 
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aby splnil požadavky pro povolení. předložit, aby splnil požadavky pro 
povolení.

Or. en

Odůvodnění

Náklady na shromažďování údajů jsou vyšší než čisté náklady na studii. Budoucí žadatel by 
měl být povinen se podílet na celé výši nákladů na údaje, na jejichž používání pro své vlastní 
registrační potřeby bude mít pak nárok.

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 435
Čl. 59 odst. 3

3. Pokud budoucí žadatel a držitel nebo 
držitelé povolení přípravku na ochranu 
rostlin obsahujícího stejnou účinnou látku, 
safener či synergent nemohou dosáhnout 
dohody o sdílení protokolů o zkouškách či 
studiích na obratlovcích, budoucí žadatel o 
tom informuje příslušný orgán členského 
státu. Obě strany se nicméně dohodnou na 
tom, které soudy mají jurisdikci pro účely 
druhého odstavce.

3. Pokud budoucí žadatel a držitel nebo 
držitelé povolení přípravku na ochranu 
rostlin obsahujícího stejnou účinnou látku, 
safener či synergent nemohou dosáhnout 
dohody o sdílení protokolů o zkouškách či 
studiích na obratlovcích, budoucí žadatel o 
tom informuje příslušný orgán členského 
státu. Obě strany se nicméně dohodnou na 
tom, která rozhodčí komise má jurisdikci 
pro účely druhého odstavce. 

Nebude-li dosaženo dohody podle odstavce 
2, nezabrání to příslušnému orgánu 
členského státu, aby protokoly o zkouškách 
a studiích na obratlovcích použil pro účely 
žádosti budoucího žadatele. Držitel nebo 
držitelé příslušného povolení od budoucího 
žadatele požadují, aby se rovnocenně 
podílel na nákladech, které jim vzniknou, 
což bude možné vymáhat u soudů 
členského státu, které strany určí podle 
prvního pododstavce. Tyto soudy berou 
ohled na zásady podle odstavce 2.

V případě, že nebude dosaženo dohody 
podle odstavce 2, může být taková dohoda 
nahrazena postoupením záležitosti rozhodčí 
komisi a přijetím rozhodčího rozhodnutí. 
Poté, co rozhodčí komise dospěje 
k rozhodnutí, musí budoucí žadatel před 
použitím příslušných údajů pro účely 
povolení poskytnout důkazy o dohodnuté 
platbě. 

Or. en

Odůvodnění

Zkoušky a studie, které se provádějí pro účely povolení představují pro držitele povolení 
velkou investici. Toto duševní vlastnictví má být náležitě chráněno. Budoucímu žadateli by 
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mělo být povoleno tyto údaje využít pouze tehdy, jakmile bude dosaženo dohody nebo 
finančního vyrovnání nebo jakmile bude tato dohoda nahrazena rozhodčím rozhodnutím a 
budou poskytnuty důkazy pro platbu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 436
Čl. 60 odst. 1a (nový)

1a. Předtím, než příslušný orgán přijme 
rozhodnutí ohledně důvěrnosti údajů, 
závazné pro všechny členské státy, úřad a 
Komisi, dostane žadatel příležitost vznést 
připomínky. Rozhodnutí, které musí být 
oznámeno žadateli, obsahuje patřičné 
odůvodnění. Žadatel má právo takové 
rozhodnutí před jeho provedením 
zpochybnit u soudu, aby soud přezkoumal 
hodnocení a rozhodnutí příslušného 
orgánu a aby se předešlo zveřejnění 
dotčených údajů.

Or. en

Odůvodnění

Zveřejnění citlivých informací může mít značný vliv na obchodní zájmy. V důsledku toho musí 
majitel takových informací dostat příležitost vznést připomínky k rozhodnutí o zveřejnění 
dříve, než je přijato, a v případě potřeby musí usilovat o právní nápravu.

Pozměňovací návrh, který předkládají Erna Hennicot-Schoepges a Péter Olajos

Pozměňovací návrh 437
Čl. 60 odst. 2 úvodní část

2. Pokud jde o obchodní zájmy uvedené 
v odstavci 1, za důvěrné se považují pouze
tyto body:

2. Pokud jde o obchodní zájmy uvedené 
v odstavci 1, za důvěrné se v každém 
případě považují tyto body:

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předkládá Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 438
Čl. 60 odst. 2 písm. b)

b) specifikace čistoty účinné látky, kromě 
nečistot, které jsou toxikologicky, 
ekotoxikologicky a environmentálně 
významné;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Nejvyšší prioritu tohoto nařízení má mít ochrana lidského zdraví, která musí mít tudíž 
absolutní přednost před jakýmikoli finančními, hospodářskými či jinými aspekty. Kdo by 
rozhodoval o tom, jaké nečistoty jsou nebo nejsou pokládány za toxikologicky, 
ekotoxikologicky a environmentálně významné? Vzhledem k rizikům a uznaným nepříznivým 
vlivům účinných látek by pak tyto informace neměly být předmětem obchodního tajemství.

Pozměňovací návrh, který předkládá Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 439
Čl. 60 odst. 2 písm. c)

c) informace o úplném složení přípravku na 
ochranu rostlin.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Nejvyšší prioritu tohoto nařízení má mít ochrana lidského zdraví, která musí mít tudíž 
absolutní přednost před jakýmikoli finančními, hospodářskými či jinými aspekty. Je velmi 
důležité znát úplné složení přípravku, zejména pokud na někoho měl nějaké nepříznivé 
zdravotní účinky a tato osoba potřebuje správné posouzení a ošetření svého stavu, ať už 
akutního, nebo chronického. Z tohoto důvodu by tyto informace neměly být předmětem 
obchodního tajemství. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Erna Hennicot-Schoepges a Péter Olajos

Pozměňovací návrh 440
Čl. 60 odst. 2 písm. ca) (nové)
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ca) názvy a umístění zkušebních zařízení 
odpovědných za provádění zkoušek a studií 
zahrnujících obratlovce;

Or. en

Odůvodnění

Laboratoře a jednotlivci, kteří se podílejí na zkouškách na obratlovcích, jsou zvláštním cílem 
útoků. Jejich totožnost by tudíž neměla být zveřejněna.

Pozměňovací návrh, který předkládají Erna Hennicot-Schoepges a Péter Olajos

Pozměňovací návrh 441
Čl. 60 odst. 2 písm. cb) (nové)

cb) jména a osobní údaje vědců a 
výzkumných pracovníků odpovědných za 
provádění zkoušek a studií zahrnujících 
obratlovce.

Or. en

Odůvodnění

Laboratoře a jednotlivci, kteří se podílejí na zkouškách na obratlovcích, jsou zvláštním cílem 
útoků. Jejich totožnost by tudíž neměla být zveřejněna.

Pozměňovací návrh, který předkládají Richard Seeber + Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 442
Čl. 60 odst. 2a (nový)

2a. Údaje o zkouškách včetně zpráv o 
studiích, které poskytl žadatel za účelem 
povolení, opětovného povolení nebo změny 
povolení přípravku na ochranu rostlin 
podle směrnice 91/414/EHS nebo tohoto 
nařízení a které nejsou podle ustanovení 
tohoto nařízení považovány za důvěrné, 
budou zpřístupněny zainteresovaným 
osobám k nahlédnutí na konkrétních 
místech, jež určí Komise, úřad nebo členské 
státy (studovny). Takové údaje nebudou 
zveřejňovány prostřednictvím 
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elektronických či jiných prostředků. 
Zainteresované osoby si mohou pro osobní 
potřebu dělat poznámky. 

Or. en

Odůvodnění

Veřejnost má legitimní zájem o přístup k informacím, které by měly být podle tohoto nařízení 
zaručeny v souladu s Aarhuskou úmluvou. Koncepce informování široké veřejnosti by však 
měla zabránit zneužití a nespravedlivé hospodářské soutěži. Navržená koncepce studoven 
navodí správnou rovnováhu, jelikož zainteresované třetí strany budou mít přístup 
k informacím, ale potenciální konkurence nebude moci systém zneužít pro získání citlivých 
obchodních údajů. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 443
Čl. 62 odst. 1 pododstavec 2

Uvedené nařízení rovněž obsahuje 
standardní věty udávající zvláštní rizika a 
standardní věty udávající bezpečnostní 
opatření, které doplňují věty stanovené ve 
směrnici 1999/45/ES. Zahrnuje také znění 
příloh IV a V směrnice 91/414/EHS a 
všechny jejich nezbytné změny.

Uvedené nařízení rovněž obsahuje 
standardní věty udávající zvláštní rizika a 
standardní věty udávající bezpečnostní 
opatření, které doplňují věty stanovené ve 
směrnici 1999/45/ES. Převádí znění příloh 
IV a V směrnice 91/414/EHS a všechny 
jejich změny nutné z důvodu přechodu ze 
směrnice na nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Nahrazuje pozměňovací návrh 117. 
Vyjasnění znění. Přijetí nařízení o požadavcích o označování přípravků na ochranu rostlin 
etiketami při postupu projednávání v poradním výboru by mělo být omezeno na pouhý převod 
stávajících požadavků. Tím se zajistí, že po přechodu ze současné směrnice na nové nařízení 
bude stanoven nezbytný základ pro označování aktivních látek. 
Změny by měly být omezeny na návrh změn, vzhledem k tomu, že požadavky ohledně 
označování by měly být ve velmi blízké budoucnosti (viz pozměňovací návrh k článku 75) 
přijaty v postupu spolurozhodování, jelikož představují základní prvek nařízení.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Glenis Willmott + Chris Davies

Pozměňovací návrh 444
Čl. 62 odst. 2

2. Členské státy mohou požadovat, aby byly 
předkládány vzorky nebo makety balení a 
návrhů etiket a letáků.

2. Členské státy mohou požadovat, aby byly 
předkládány vzorky nebo makety balení a 
návrhů etiket a letáků pro účely 
přezkoumání před udělením povolení.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by tak dostaly mechanismus pro zajištění plnění žádosti, pokud by se držitelé 
povolení stavěli k plnění zdrženlivě.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ioannis Gklavakis

Pozměňovací návrh 445
Čl. 63 odst. 2a (nový)

2a. Členské státy mohou zakázat nebo 
omezit reklamu na přípravky na ochranu 
rostlin v určitých médiích. 

Or. el

Odůvodnění

Je vhodné zachovat vnitrostátní omezení, která mohou v této oblasti existovat. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 446
Čl. 64 odst. 1

1. Výrobci, dodavatelé, distributoři a 
profesionální uživatelé přípravků na ochranu 
rostlin vedou záznamy o přípravcích na 
ochranu rostlin, které vyrábějí, skladují či 
používají.

1. Výrobci, dodavatelé, distributoři a 
profesionální uživatelé přípravků na ochranu 
rostlin vedou záznamy o přípravcích na 
ochranu rostlin, které vyrábějí, skladují či 
používají. Vzhledem k potenciálním 
chronickým dlouhodobým účinkům 
pesticidů na hospodářské subjekty, osoby 



PE 390.442v01-00 102/127 AM\672288CS.doc
Externí překlad

CS

mající v dané oblasti bydliště a další osoby, 
které jim jsou vystaveny, se tyto záznamy 
musí uchovávat po dobu alespoň 40 let.

Všechny náležité informace obsažené 
v těchto záznamech na žádost zpřístupní 
příslušným orgánům. Rovněž zpřístupní tyto 
informace sousedům či průmyslovému 
odvětví vyrábějícím pitnou vodu, pokud 
požádají o přístup.

Všechny informace obsažené v těchto 
záznamech zpřístupní příslušným orgánům. 
Rovněž zpřístupní tyto informace osobám 
majícím v dané oblasti bydliště a sousedům 
či průmyslovému odvětví vyrábějícím pitnou 
vodu, pokud požádají o přímý přístup.

Or. en

Odůvodnění

Stávající systém je naprosto obstruktivní, jelikož osoby z řad veřejnosti nejsou v současné 
době oprávněny k přístupu k informacím o chemikáliích, jimž jsou vystaveny, a tento přístup 
nemají ani jejich lékaři či jejich lékařští poradci. Přesto jsou tyto informace životně důležité 
pro správné zhodnocení a ošetření každého s nepříznivými zdravotními účinky (ať už jsou 
akutní, nebo chronické). Vzhledem k jakýmkoli chronickým dlouhodobým účinkům pesticidů 
na hospodářské subjekty, osoby mající v dané oblasti bydliště a další osoby, které jim jsou 
vystaveny, se tyto záznamy musí uchovávat po dobu alespoň 40 let.

Pozměňovací návrh, který předkládá Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 447
Čl. 64 odst. 1 pododstavec 1

1. Výrobci, dodavatelé, distributoři a 
profesionální uživatelé přípravků na ochranu 
rostlin vedou záznamy o přípravcích na 
ochranu rostlin, které vyrábějí, skladují či 
používají.

1. Výrobci, dodavatelé, distributoři a 
profesionální uživatelé přípravků na ochranu 
rostlin vedou záznamy o přípravcích na 
ochranu rostlin, které vyrábějí, skladují či 
používají. Vzhledem k potenciálním 
chronickým dlouhodobým účinkům 
pesticidů na hospodářské subjekty, osoby 
mající v dané oblasti bydliště a další osoby, 
které jim jsou vystaveny, se tyto záznamy 
musí uchovávat po dobu alespoň 30 let.

Or. en

Odůvodnění

Stávající systém je naprosto obstruktivní, jelikož osoby z řad veřejnosti nejsou v současné 
době oprávněny k přístupu k informacím o chemikáliích, jimž jsou vystaveny, a tento přístup 
nemají ani jejich lékaři ani jejich lékařští poradci. Přesto jsou tyto informace životně důležité 
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pro správné zhodnocení a ošetření každého s nepříznivými zdravotními účinky (ať už jsou 
akutní, nebo chronické). Vzhledem k jakýmkoli chronickým dlouhodobým zdravotním účinkům 
se tyto záznamy musejí uchovávat po dobu alespoň 30 let.

Pozměňovací návrh, který předkládají Erna Hennicot-Schoepges a Péter Olajos

Pozměňovací návrh 448
Čl. 64 odst. 1 pododstavec 2

Všechny náležité informace obsažené 
v těchto záznamech na žádost zpřístupní
příslušným orgánům. Rovněž zpřístupní tyto 
informace sousedům či průmyslovému 
odvětví vyrábějícím pitnou vodu, pokud 
požádají o přístup.

Všechny informace obsažené v těchto 
záznamech sdělí příslušným orgánům. 
Vzhledem k potenciálním chronickým 
dlouhodobým účinkům pesticidů na 
hospodářské subjekty, osoby mající v dané 
oblasti bydliště a další osoby, které jim jsou 
vystaveny, se tyto záznamy musí uchovávat 
po dobu alespoň 20 let. Příslušný orgán 
rovněž zpřístupní tyto informace osobám 
majícím v dané oblasti bydliště a sousedům 
či průmyslovému odvětví vyrábějícím pitnou 
vodu, pokud požádají o přímý přístup.

Or. en

Odůvodnění

Stávající systém je naprosto obstruktivní, jelikož osoby z řad veřejnosti nejsou v současné 
době oprávněny k přístupu k informacím o chemikáliích, jimž jsou vystaveny, a tento přístup 
nemají ani jejich lékaři či jejich lékařští poradci. Přesto jsou tyto informace životně důležité 
pro správné zhodnocení a ošetření každého s nepříznivými zdravotními účinky (ať už jsou 
akutní, nebo chronické). Vzhledem k jakýmkoli chronickým dlouhodobým zdravotním účinkům 
se tyto záznamy musejí uchovávat po dobu alespoň 20 let.

Pozměňovací návrh, který předkládají Lambert van Nistelrooij a Esther De Lange

Pozměňovací návrh 449
Čl. 64 odst. 1 pododstavec 2

Všechny náležité informace obsažené 
v těchto záznamech na žádost zpřístupní 
příslušným orgánům. Rovněž zpřístupní tyto 
informace sousedům či průmyslovému 
odvětví vyrábějícím pitnou vodu, pokud 

Všechny náležité informace obsažené 
v těchto záznamech na žádost zpřístupní 
příslušným orgánům.
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požádají o přístup.

Or. en

Odůvodnění

Stačí uchovávat informace o ochraně rostlin pro úřad. Jakýkoli závazek nad rámec 
současného závazku vést záznamy je v rozporu s úsilím o omezení byrokracie a snížení 
administrativních nákladů.

Pozměňovací návrh, který předkládají Roberto Musacchio + Dan Jørgensen

Pozměňovací návrh 450
Čl. 64 odst. 1 pododstavec 2

Všechny náležité informace obsažené 
v těchto záznamech na žádost zpřístupní
příslušným orgánům. Rovněž zpřístupní tyto 
informace sousedům či průmyslovému 
odvětví vyrábějícím pitnou vodu, pokud 
požádají o přístup.

Všechny informace obsažené v těchto 
záznamech zpřístupní příslušným orgánům. 
Rovněž zpřístupní tyto informace osobám 
majícím v dané oblasti bydliště a sousedům 
či průmyslovému odvětví vyrábějícím pitnou 
vodu, pokud požádají o přímý přístup.

Or. en

Odůvodnění

Stávající systém je naprosto obstruktivní, jelikož osoby z řad veřejnosti nejsou v současné 
době oprávněny k přístupu k informacím o chemikáliích, jimž jsou vystaveny, a tento přístup 
nemají ani jejich lékaři ani jejich lékařští poradci. Přesto jsou tyto informace životně důležité 
pro správné zhodnocení a ošetření každého s nepříznivými zdravotními účinky (ať už jsou 
akutní, nebo chronické). Vzhledem k jakýmkoli chronickým dlouhodobým zdravotním účinkům 
se tyto záznamy musejí uchovávat po dobu alespoň 30 let.

Pozměňovací návrh, který předkládá Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 451
Článek 70a (nový)

Článek 70 a
Fond pro bezpečné uložení zastaralých 

pesticidů
Výrobci a držitelé povolení přispívají do 
fondu, z nějž se hradí náklady spojené 
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s likvidací a ničením zásob zastaralých 
pesticidů v členských státech a třetích 
zemích. Příspěvek do fondu je rozdělen 
spravedlivým a transparentním způsobem. 

Or. en

Odůvodnění

Zásoby zastaralých pesticidů představují vážné riziko pro lidské zdraví a životní prostředí 
v mnoha členských státech a třetích zemích. Od výrobců se požaduje, aby hradili náklady 
spojené s bezpečnou likvidací a ničením těchto nebezpečných látek. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Jens-Peter Bonde a Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 452
Čl. 71 odst. 1

1. Členské státy mohou vymáhat úhradu 
nákladů spojených s prací, která plyne ze 
závazků podle toho nařízení, 
prostřednictvím poplatků či plateb.

1. EU stanoví společný minimální poplatek, 
který budou členské státy vybírat a který se 
bude používat pro financování sledování, 
kontroly, opětovného zavádění a přechodu 
na pěstování bez pesticidů.
Členské státy mohou pro stejný účel uložit 
další poplatky.

Or. da

Odůvodnění

Cílem návrhu je zavést zásadu „znečišťovatel platí“.

Pozměňovací návrh, který předkládá Glenis Willmott

Pozměňovací návrh 453
Čl. 71 odst. 1

1. Členské státy mohou vymáhat úhradu 
nákladů spojených s prací, která plyne ze 
závazků podle toho nařízení, 
prostřednictvím poplatků či plateb.

1. Členské státy mohou vymáhat úhradu 
nákladů spojených s prací, která souvisí se 
schvalováním nebo povolováním v rámci 
tohoto nařízení nebo která plyne ze závazků 
podle toho nařízení, prostřednictvím 
poplatků či plateb.
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Or. en

Odůvodnění

Navržené znění by členským státům umožnilo, aby své náklady vymáhaly pouze za práci, která 
představovala specifický závazek podle tohoto nařízení. To by předem zamezilo například 
práci spoluzpravodaje nebo vzájemné hodnocení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 454
Článek 74

Komise může postupem podle čl. 76 odst. 2
přijmout či změnit technické nebo jiné 
pokyny pro provádění tohoto nařízení. 
Komise může požádat úřad, aby takovéto 
pokyny vypracoval nebo se podílel na jejich 
přípravě.

Komise může regulačním postupem 
s kontrolou podle čl. 76 odst. 3a přijmout či 
změnit technické nebo jiné pokyny pro 
provádění tohoto nařízení. Komise může 
požádat úřad, aby takovéto pokyny 
vypracoval nebo se podílel na jejich 
přípravě. Úřad může zahájit přípravu nebo 
revizi pokynů pro posouzení rizik účinných 
látek.

Or. en

Odůvodnění

Tato změna je nezbytná k tomu, aby bylo znění uvedeno do souladu s ustanoveními nového 
rozhodnutí o postupech projednávání ve výborech.
EFSA by mělo být povoleno, aby sama zahájila přípravy nebo revizi pokynů souvisejících 
s posouzením rizik.

Pozměňovací návrh, který předkládá Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 455
Čl. 75 odst. 1

Postupem podle čl. 76 odst. 3 se přijmou: 1. Regulačním postupem podle čl. 76 odst. 3 
se přijmou opatření nezbytná k provedení 
tohoto nařízení.

a) změny přílohy, a to s ohledem na 
současné vědeckotechnické poznatky;

Nejpozději …* vypracuje Komise na 
základě článku 251 Smlouvy legislativní 
návrhy týkající se: 
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b) nařízení o požadavcích na údaje o 
účinných látkách a přípravcích na ochranu 
rostlin, jak uvádí čl. 8 odst. 1 písm. b) a c), a 
to s ohledem na současné vědeckotechnické 
poznatky;

a) požadavků na údaje o účinných látkách a 
přípravcích na ochranu rostlin, jak uvádí čl. 
8 odst. 1 písm. b) a c), včetně opatření pro 
minimalizaci zkoušek na zvířatech, zejména 
uplatňování zkušebních metod, při nichž se 
nepoužívají zvířata, a inteligentních 
strategií zkoušek, a to s ohledem na 
současné vědeckotechnické poznatky;

c) změny nařízení o jednotných zásadách
pro hodnocení a povolování přípravků na 
ochranu rostlin uvedené v čl. 29 odst. 6, a to 
s ohledem na současné vědeckotechnické 
poznatky;

b) jednotných zásad pro hodnocení a 
povolování přípravků na ochranu rostlin 
uvedené v čl. 29 odst. 6, a to s ohledem na 
současné vědeckotechnické poznatky;

d) změny nařízení obsahujícího požadavky
na označování přípravků na ochranu rostlin, 
jak uvádí čl. 62 odst. 1;

c) požadavků na označování přípravků na 
ochranu rostlin, jak uvádí čl. 62 odst. 1.

e) opatření k provádění tohoto nařízení.
* Dva roky po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Náhrada pozměňovacího návrhu 127 zpravodajky. 
Postupem projednávání ve výborech mohou být přijímána pouze opatření potřebná 
k provedení tohoto nařízení.
Všechny přílohy obsahují základní prvky nařízení, a měly by tudíž být měněny postupem 
projednávání ve výborech.
Požadavky na údaje, jednotné zásady hodnocení a povolování a požadavky na označování 
jsou klíčovými prvky tohoto nařízení. Stávající ustanovení přijatá v minulosti Radou, by měla 
být zachována, aby byla zajištěna použitelnost nařízení, ve velmi blízké budoucnosti by však 
měly být přijaty tyto základní prvky postupem spolurozhodování.

Pozměňovací návrh, který předkládá Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 456
Čl. 76 odst. 4a (nový)

4a. Jednání výboru a jeho pracovních 
skupin jsou na žádost přístupná poslancům 
Evropského parlamentu. 

Or. en
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Odůvodnění

Je zapotřebí zvýšit transparentnost postupů projednávání ve výborech. Pozorovatelé z EP by
měli mít možnost účastnit se jednání výboru a jeho pracovních skupin.

Pozměňovací návrh, který předkládají Dan Jørgensen, Chris Davies + Erna Hennicot-
Schoepges a Péter Olajos + Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 457
Článek 78

Článek 78 vypouští se
Odchylky pro safenery a synergenty

Odchylně od čl. 28 odst. 1) mohou členské 
státy po dobu pěti let po přijetí programu 
uvedeného v článku 26 na svém území 
povolovat, aby byly na trh uváděny 
přípravky na ochranu rostlin, které 
obsahují safenery a synergenty, jež nebyly 
schváleny, avšak jsou v tomto programu 
zahrnuty.

Or. en

Odůvodnění

Toto je v souladu se starším pozměňovacím návrhem, který již byl navržen v čl. 29 odst. 2, a 
se souvisejícím odůvodněním.

Pozměňovací návrh, který předkládají Anja Weisgerber a Christa Klaß

Pozměňovací návrh 458
Článek 79a (nový)

Článek 79a
Přezkum

Nejpozději …* provede Komise 
s přihlédnutím k nejnovějším vědeckým 
poznatkům přezkum vymezení zón pro 
povolování přípravků na ochranu rostlin. 
Komise zejména prošetří, zda by neměl být 
změněn počet zón a členské státy patřící do 
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zóny.
* Pět let po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Vymezení zón a vzájemné uznávání v zónách jsou v oblasti povolování přípravků na ochranu 
rostlin novinkou a měly by být přezkoumány po pěti letech s cílem stanovit buď pouze jedno 
povolení pro celou EU, nebo změnit počet a vymezení jednotlivých zón.

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 459
Článek 79a (nový)

Článek 79a
Komise ověří efektivnost a soulad tohoto 
nařízení s vnitřním trhem a do tří let po 
jeho vyhlášení a poté každých pět let 
předloží Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu, k níž budou v případě potřeby 
přiloženy vhodné návrhy změn. Ohled se 
má brát především na to, v jakém rozsahu 
byl vytvořen vnitřní trh pro přípravky na 
ochranu rostlin.

Or. de

Odůvodnění

Komise by měla ověřit soulad tohoto nařízení se zásadami vnitřního trhu a v případě 
nesouladu s vnitřním trhem by měla navrhnout změny pro dosažení souladu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 460
Příloha II bod 2.1

2.1 Ustanovení čl. 7 odst. 1 se považují za 
splněná pouze tehdy, lze-li na základě 
předložené dokumentace očekávat, že bude 
alespoň v jednom členském státě možné 
udělit povolení alespoň pro jeden přípravek

2.1 Ustanovení čl. 7 odst. 1 se považují za 
splněná pouze tehdy, lze-li na základě 
předložené dokumentace očekávat, že bude 
alespoň v jednom členském státě možné 
udělit povolení pro všechny přípravky a 
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na ochranu rostlin obsahující danou účinnou 
látku, a to alespoň pro jedno reprezentativní
použití.

formulace na ochranu rostlin obsahující 
danou účinnou látku, a to pro celý rozsah
reprezentativního použití.

Or. en

Odůvodnění

Toto je v souladu s pozměňovacím návrhem, který již byl navržen pro čl. 4 odst. 4, a 
s průvodním odůvodněním.

Pozměňovací návrh, který předkládají Dan Jørgensen, Chris Davies a Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 461
Příloha II bod 3,2

Účinná látka se povolí pouze tehdy, bylo-li u 
omezeného rozsahu reprezentativních 
použití stanoveno, že je přípravek na 
ochranu rostlin po aplikaci v souladu se 
správnou rostlinolékařskou praxí při 
zohlednění realistických běžných podmínek 
použití dostatečně účinný. Tento požadavek 
se vyhodnotí s ohledem na jednotné zásady 
pro hodnocení a povolování přípravků na 
ochranu rostlin uvedené v čl. 35 odst. 2.

Účinná látka se povolí pouze tehdy, bylo-li u 
velkého rozsahu reprezentativních použití 
stanoveno, že je přípravek na ochranu rostlin 
po aplikaci v souladu se správnou praxí 
v oblasti přípravků na ochranu rostlin při 
zohlednění realistických podmínek použití 
dostatečně účinný. Tento požadavek se 
vyhodnotí s ohledem na jednotné zásady pro 
hodnocení a povolování přípravků na 
ochranu rostlin uvedené v čl. 35 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Každé rozhodnutí se musí opírat o realistické podmínky používání. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos a Avril Doyle

Pozměňovací návrh 462
Příloha II bod 3.6.1

3.6.1. Je-li to vhodné, určí se přijatelný 
denní příjem, přijatelná úroveň expozice 
uživatelů a akutní referenční dávka. Při 
stanovení těchto hodnot je zajištěn 
dostatečný bezpečnostní limit, který 
zohledňuje druh a vážnost účinků a 

3.6.1. Je-li to vhodné, určí se přijatelný 
denní příjem, přijatelná úroveň expozice 
uživatelů a akutní referenční dávka. Při 
stanovení těchto hodnot je zajištěn 
dostatečný bezpečnostní limit, který 
zohledňuje druh a vážnost účinků, možné 
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zranitelnost specifických skupin populace. účinky kombinací a zranitelnost 
specifických skupin populace, jako jsou 
profesionální uživatelé a zranitelné 
skupiny.

Or. en

Odůvodnění

V souladu se zásadou předběžné opatrnosti by omezovací kritéria trvalých účinků na lidské 
zdraví měla být stanovena na úrovni posouzení nebezpečí a neměla by být odvozena od 
posouzení expozice. Je tomu tak proto, že neexistuje definice „realistických navrhovaných 
podmínek“. Jiná omezovací kritéria rovněž vylučují součásti strategie posouzení rizik, např. 
omezovací kritéria pro vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) látky.

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 463
Příloha II bod 3.6.1

3.6.1 Je-li to vhodné, určí se přijatelný denní 
příjem, přijatelná úroveň expozice uživatelů 
a akutní referenční dávka. Při stanovení 
těchto hodnot je zajištěn dostatečný
bezpečnostní limit, který zohledňuje druh a 
vážnost účinků a zranitelnost specifických
skupin populace. 

3.6.1 Je-li to vhodné, určí se přijatelný denní 
příjem, přijatelná úroveň expozice uživatelů 
a akutní referenční dávka. Při stanovení 
těchto hodnot je zajištěn vhodný
bezpečnostní limit ve výši alespoň 100, který 
zohledňuje druh a vážnost účinků, případné 
kombinované účinky a zranitelnost 
obzvláště ohrožených skupin. 

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 464
Příloha II bod 3.6.2

3.6.2. Účinná látka se schválí pouze tehdy, 
pokud na základě posouzení genotoxicity 
vyššího stupně provedeného v souladu 
s požadavky na údaje o účinné látce a 
přípravku na ochranu rostlin a jinými 
dostupnými údaji a informacemi není podle 

3.6.2. Účinná látka se schválí pouze tehdy, 
pokud hodnocení podle jednotných zásad ve 
smyslu článku 35 ukazuje za doporučených 
podmínek použití přijatelnou ochranu 
uživatelů, pracovníků, kolemjdoucích a 
spotřebitelů alespoň pro jedno 
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ustanovení směrnice 67/548/EHS 
klasifikována jako mutagen kategorie 1 či 
2, je-li expozice lidí této účinné látce 
v přípravku na ochranu rostlin za 
realistických navrhovaných podmínek 
používání zanedbatelná.

reprezentativní použití alespoň jednoho 
přípravku na ochranu rostlin. 

Or. en

Odůvodnění

Podle článku 4 mohou být účinné látky schváleny pouze v případy, že byla posouzením rizik 
identifikována bezpečná použití. Navrhovaný nový odstavec tuto realitu odráží. Ekvivalent 
k příloze II bodu 3.8.1.

Regulace přípravků na ochranu rostlin na základě vlastností jejich účinných látek bez 
zohlednění jejich skutečného používání a expozice ohrožuje zásadu rozhodnutí na základě 
posouzení rizik. Výsledkem bude postupné rušení mnoha bezpečných přípravků/použití. Tato 
kritéria by se měla uplatňovat pro identifikaci látek, které lze použít jako náhradu, aby látky 
nebyly zamítnuty bez řádného zhodnocení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 465
Příloha II bod 3.6.3

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k příloze II bodu 3.6.2.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 466
Příloha II bod 3.6.4

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k příloze II bodu 3.6.2.

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber + Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 467
Příloha II bod 3.6.5

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

vypouští se
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zanedbatelná.

Or. en

Odůvodnění

Neexistuje žádný vědecký základ pro léčbu poruch činnosti žláz s vnitřní sekrecí jiným 
způsobem než jiné toxikologické účinky. Toxické účinky postupující prostřednictvím poruch 
činnosti žláz s vnitřní sekrecí jsou již zahrnuty do stanovených maximálních úrovní expozice, 
které jsou pro lidi a životní prostředí bezpečné. Poruchy činnosti žláz s vnitřní sekrecí nesmí 
představovat nekritické kritérium pro zamítnutí účinných látek. Viz také odůvodnění k příloze 
II bodu 3.6.2.

Pozměňovací návrh, který předkládají Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos a Avril Doyle

Pozměňovací návrh 468
Příloha II bod 3.6.5a (nový)

3.6.5a. Účinná látka se schválí pouze tehdy, 
pokud na základě posouzení v souladu se 
zkušebními pokyny Společenství nebo 
mezinárodně uznávanými zkušebními 
pokyny není považována za látku 
s neurotoxickými vlastnostmi, které mohou 
být pro člověka toxikologicky významné, 
s přihlédnutím k životu embrya a plodu 
a/nebo během dětství a k pravděpodobným 
účinkům kombinace, je-li expozice této 
účinné látce v přípravku na ochranu rostlin 
za realistických navrhovaných podmínek 
používání zanedbatelná. 

Or. en

Odůvodnění

V souladu se zásadou předběžné opatrnosti by omezovací kritéria trvalých účinků na lidské 
zdraví měla být stanovena na úrovni posouzení nebezpečí a neměla by být odvozena od 
posouzení expozice. Je tomu tak proto, že neexistuje definice „realistických navrhovaných 
podmínek“. Jiná omezovací kritéria rovněž vylučují součásti strategie posouzení rizik, např. 
omezovací kritéria pro vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) látky.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 469
Příloha II bod 3.7.1 písm. a) podbody i) a ia) (nové)

i) důkaz, že DT50 ve vodě je vyšší než dva 
měsíce nebo že její DT50 v půdě je vyšší 
než šest měsíců nebo její DT50 v usazenině 
je vyšší než šest měsíců; and

i) důkaz, že DT50 ve vodě je vyšší než dva 
měsíce nebo že její DT50 v půdě je vyšší 
než šest měsíců nebo její DT50 v usazenině 
je vyšší než šest měsíců;

ia) důkaz, že účinná látka je jinak 
dostatečně perzistentní pro zdůvodnění 
jejího vyloučení z přílohy I;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh uvádí nařízení v soulad s přílohou D Stockholmské úmluvy. Tři 
kritéria pro perzistentní organické znečišťující látky by měla být samostatnými omezovacími 
kritérii. Nad těmito kritérii by navíc neměly převážit výpočty týkající se expozice nebo jiné 
podmínky a odhady.

Pozměňovací návrh, který předkládá Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 470
Příloha II bod 3.7.1 písm. a) podbod ib) (nový)

ib) ke zvážení v kontextu úmluvy 
o perzistentních organických znečišťujících 
látkách; nebo

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh uvádí nařízení v soulad s přílohou D Stockholmské úmluvy. Tři 
kritéria pro perzistentní organické znečišťující látky by měla být samostatnými omezovacími 
kritérii. Nad těmito kritérii by navíc neměly převážit výpočty týkající se expozice nebo jiné 
podmínky a odhady.

Pozměňovací návrh, který předkládá Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 471
Příloha II bod 3.7.1 písm. b) podbod iia) (nový)
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iia) monitorovací údaje v biotě udávající, že 
bioakumulační potenciál účinné látky je 
dostatečný na to, aby se o něm uvažovalo 
v rámci úmluvy o perzistentních 
organických znečišťujících látkách; nebo

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh uvádí nařízení v soulad s přílohou D Stockholmské úmluvy. Tři 
kritéria pro perzistentní organické znečišťující látky by měla být samostatnými omezovacími 
kritérii. Nad těmito kritérii by navíc neměly převážit výpočty týkající se expozice nebo jiné 
podmínky a odhady.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ioannis Gklavakis

Pozměňovací návrh 472
Příloha II bod 3.7.1 písm. c) bod ii)

ii) údaje z monitorování, které ukazují, že 
mohlo dojít k environmentálnímu přenosu 
dané účinné látky na velkou vzdálenost 
s potenciálem přenosu do přijímajícího 
prostředí prostřednictvím vzduchu, vody 
nebo stěhovavých druhů;

ii) údaje z monitorování, které ukazují, že 
mohlo dojít k environmentálnímu přenosu 
dané účinné látky na velkou vzdálenost 
s potenciálem přenosu do přijímajícího 
prostředí prostřednictvím vzduchu nebo
vody; 

Or. el

Odůvodnění

Neexistují žádné vědecké důvody pro uvedení stěhovavých druhů.

Pozměňovací návrh, který předkládá Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 473
Příloha II bod 3.7.2

3.7.2. Účinná látka se schválí pouze tehdy, 
pokud není považována za perzistentní 
bioakumulační a toxickou (PBT) látku.

vypouští se

Látkou PBT je látka splňující všechna tři 
kritéria stanovená v níže uvedených 
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oddílech.
3.7.2.1. Perzistence:
Účinná látka splňuje kritérium perzistence, 
pokud:
- je poločas rozpadu v mořské vodě delší 

než 60 dnů; nebo
- je poločas rozpadu ve sladké vodě nebo ve 

vodě v ústí řek delší než 40 dnů; nebo
- je poločas rozpadu v mořské usazenině 

delší než 180 dnů; nebo
- je poločas rozpadu v usazenině ve sladké 

vodě nebo ve vodě v ústí řek delší než 120 
dnů; nebo

- je poločas rozpadu v půdě vyšší než 120 
dnů.
Posouzení perzistence v životním prostředí 
vychází z dostupných údajů o poločasu 
rozpadu shromážděných za vhodných 
podmínek popsaných žadatelem.
3.7.2.2. Bioakumulace
Účinná látka splňuje kritérium 
bioakumulace, pokud je faktor 
biokoncentrace vyšší než 2 000. 
Posouzení bioakumulace vychází z údajů o 
měření biokoncentrace u vodních druhů. 
Lze použít o vodních druzích žijících ve 
sladké i v slané vodě. 
3.7.2.3. Toxicita
Účinná látka splňuje kritérium toxicity, 
pokud: 
- je dlouhodobá koncentrace bez 

pozorovaného účinku u mořských i 
sladkovodních organismů menší než 0,01 
mg/l; nebo

- látka je klasifikována jako karcinogenní 
(kategorie 1 nebo 2), mutagenní 
(kategorie 1 nebo 2) nebo toxická pro 
reprodukci (kategorie 1, 2 nebo 3); nebo

- existují důkazy o chronické toxicitě, jak 
jsou určeny klasifikacemi: T, R48 nebo 
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Xn, R48 podle směrnice 67/548/EHS. 

Or. en

Odůvodnění

Regulace přípravků na ochranu rostlin na základě vlastností jejich účinných látek bez 
zohlednění jejich skutečného používání a expozice ohrožuje zásadu rozhodnutí na základě 
posouzení rizik. Výsledkem bude postupné rušení mnoha bezpečných přípravků/použití. Tato 
kritéria by se měla uplatňovat pro identifikaci látek, kterých lze použít jako náhradu, aby 
látky nebyly zamítnuty bez řádného zhodnocení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 474
Příloha II bod 3.7.3

3.7.3. Nemá se za to, že účinná látka 
splňuje odstavec 4, pokud je příliš 
perzistentní a příliš bioakumulující.

vypouští se

Látkou příliš perzistentní a příliš 
kumulující je látka splňující obě kritéria 
stanovená v níže uvedených oddílech.
3.7.3.1. Perzistence:
Účinná látka splňuje kritérium přílišné 
perzistence, pokud:
- je poločas rozpadu ve slané či sladké vodě 

nebo ve vodě v ústí řek delší než 60 dnů; 
nebo

- je poločas rozpadu v usazenině ve slané či 
sladké vodě nebo ve vodě v ústí řek delší 
než 180 dnů; nebo

- je poločas rozpadu v půdě vyšší než 180 
dnů.
3.7.3.2. Bioakumulace
Účinná látka splňuje kritérium přílišné 
bioakumulace, pokud je faktor 
biokoncentrace vyšší než 5 000.

Or. en
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Odůvodnění

Regulace přípravků na ochranu rostlin na základě vlastností jejich účinných látek bez 
zohlednění jejich skutečného používání a expozice ohrožuje zásadu rozhodnutí na základě 
posouzení rizik. Výsledkem bude postupné rušení mnoha bezpečných přípravků/použití. Tato 
kritéria by se měla uplatňovat pro identifikaci látek, kterých lze použít jako náhradu, aby 
látky nebyly zamítnuty bez řádného zhodnocení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ioannis Gklavakis

Pozměňovací návrh 475
Příloha II bod 3.8.1

3.8.1. Má se za to, že účinná látka splňuje 
článek 4 pouze tehdy, pokud z posouzení 
rizik vyplývá, že jsou rizika přijatelná podle 
kritérií stanovených v jednotných zásadách 
pro hodnocení a povolování přípravků na 
ochranu rostlin uvedených v článku 35 za 
realistických navrhovaných podmínek 
používání přípravku na ochranu rostlin
obsahujícího danou látku. Toto posouzení 
musí zohlednit vážnost účinků, 
nespolehlivost údajů a počet skupin 
organismů, u nichž se očekává, že budou 
plánovaným používáním účinné látky 
nepříznivě ovlivněny.

3.8.1. Má se za to, že účinná látka splňuje 
článek 4 pouze tehdy, pokud z posouzení 
rizik vyplývá, že jsou rizika přijatelná podle 
kritérií stanovených v jednotných zásadách 
pro hodnocení a povolování přípravků na 
ochranu rostlin uvedených v článku 35 za 
realistických navrhovaných podmínek 
používání přípravku na ochranu rostlin 
obsahujícího danou látku. Toto posouzení 
musí zohlednit vážnost dlouhodobých 
účinků na biologickou rozmanitost, 
nespolehlivost údajů a počet skupin 
organismů, u nichž se očekává, že budou 
plánovaným používáním účinné látky 
nepříznivě ovlivněny.

Or. el

Odůvodnění

Dlouhodobé zachování biologické rozmanitosti musí být jedním ze základních cílů nařízení. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Richard Seeber + Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 476
Příloha II bod 3.8.2

3.8.2. Má se za to, že účinná látka splňuje 
článek 4 pouze tehdy, pokud na základě 
posouzení v souladu se zkušebními pokyny 
Společenství nebo mezinárodně 

vypouští se
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uznávanými zkušebními pokyny není 
považována za látku s vlastnostmi, které 
potenciálně narušují činnost žláz s vnitřní 
sekrecí a mohly by být toxikologicky 
významné pro necílové organismy, je-li 
expozice necílových organismů této účinné 
látce v přípravku na ochranu rostlin za 
realistických navrhovaných podmínek 
používání zanedbatelná.

Or. en

Odůvodnění

Neexistuje žádný vědecký základ pro léčbu poruch činnosti žláz s vnitřní sekrecí jiným 
způsobem než toxikologické účinky. Toxické účinky postupující prostřednictvím poruch 
činnosti žláz s vnitřní sekrecí jsou již zahrnuty do stanovených maximálních úrovní expozice, 
které jsou pro lidi a životní prostředí bezpečné. Poruchy činnosti žláz s vnitřní sekrecí nesmí 
představovat nekritické kritérium pro zamítnutí účinných látek.

Pozměňovací návrh, který předkládají Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos + Dan 
Jørgensen, Chris Davies a Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 477
Příloha II bod 3.8.2a (nový)

3.8.2a. Účinná látka se povolí pouze tehdy, 
pokud na základě posouzení v souladu se 
zkušebními pokyny Společenství nebo 
mezinárodně uznávanými zkušebními 
pokyny a jinými dostupnými údaji a 
informacemi, včetně posouzení vědecké 
literatury, není považována za látku 
toxickou pro včely a má rizikový kvocient 
(HQ) nižší než 50.

Or. en

Odůvodnění

Studie zjistily, že včely, které byly vystaveny pesticidům, trpí ztrátou orientace. Ve 
schvalovacím postupu se zohlední toxicita pro včely. Rizikový kvocient (HQ) je velmi 
užitečným indikátorem pro výpočet toxicity pro včely, a proto by měl být při posouzení rizik 
výslovně zohledněn.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 478
Příloha II bod 3.9a (nový)

3.9a. Látky na prioritním seznamu 
sestaveném podle příslušných 
mezinárodních smluv, které Evropská unie 
ratifikovala, nebo na seznamu prioritních 
látek pro vodohospodářskou politiku 
připojenému ke směrnici 2000/60/EHS by 
neměly být schváleny.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh uvádí nařízení v soulad se stávajícími právními předpisy a 
s rámcovou směrnicí o vodě.

Pozměňovací návrh, který předkládá Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 479
Příloha II bod 4

Účinná látka se schválí jako látka, kterou lze 
použít jako náhradu podle článku 24, pokud:

Účinná látka se schválí jako látka, kterou lze 
použít jako náhradu podle článku 24, pokud:

– její přijatelný denní příjem, přijatelná 
úroveň expozice uživatelů a akutní 
referenční dávka jsou nižší než u většiny 
schválených účinných látek

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

– splňuje dvě kritéria, která se zvažují 
u látky PTB;

– na základě posouzení karcinogenity
provedeného v souladu s požadavky na 
údaje o účinné látce a přípravku na 
ochranu rostlin a jinými dostupnými údaji 
a informacemi je podle ustanovení 
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směrnice 67/548/EHS klasifikována jako 
karcinogenní kategorie 1 či 2, pokud není 
expozice lidí této účinné látce v přípravku 
na ochranu rostlin za realistických 
navrhovaných podmínek používání 
zanedbatelná;

– existují důvody k obavám v souvislosti 
s povahou kritických účinků, které 
v kombinaci se způsoby použití/expozice 
vedou k situacím, jež by mohly být 
důvodem k obavám, a to i za uplatnění 
velice přísných opatření ke zmírnění rizik 
(např. rozsáhlé osobní ochranné vybavení 
nebo široké nárazníkové zóny);

– na základě posouzení reprodukční 
toxicity provedeného v souladu 
s požadavky na údaje o účinné látce a 
přípravku na ochranu rostlin a jinými 
dostupnými údaji a informacemi je podle 
ustanovení směrnice 67/548/EHS 
klasifikována jako toxická pro reprodukci
kategorie 1 či 2, pokud není expozice lidí 
této účinné látce v přípravku na ochranu 
rostlin za realistických navrhovaných 
podmínek používání zanedbatelná;

– obsahuje velký podíl neaktivních izomerů. – je považována za perzistentní 
bioakumulační a toxickou (PBT) látku.

Látkou PBT je látka splňující všechna tři 
kritéria stanovená v níže uvedených 
oddílech.
Perzistence:
Účinná látka splňuje kritérium perzistence, 
pokud:
– je poločas rozpadu v mořské vodě delší 

než 60 dnů; nebo
– je poločas rozpadu ve sladké vodě nebo ve 

vodě v ústí řek delší než 40 dnů; nebo
– je poločas rozpadu v mořské usazenině 

delší než 180 dnů; nebo
– je poločas rozpadu v usazenině ve sladké 

vodě nebo ve vodě v ústí řek delší než 120 
dnů; nebo

– je poločas rozpadu v půdě vyšší než 120 
dnů.

Posouzení perzistence v životním prostředí 
vychází z dostupných údajů o poločasu
rozpadu shromážděných za vhodných 
podmínek popsaných žadatelem.
Bioakumulace
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Účinná látka splňuje kritérium 
bioakumulace, pokud je faktor 
biokoncentrace vyšší než 2 000.
Posouzení bioakumulace vychází z údajů o 
měření biokoncentrace u vodních druhů.
Lze použít o vodních druzích žijících ve 
sladké i v slané vodě.
Toxicita
Účinná látka splňuje kritérium toxicity, 
pokud:
– je dlouhodobá koncentrace bez 

pozorovaného účinku u mořských i 
sladkovodních organismů menší než 
0,01 mg/l; nebo

– látka je klasifikována jako karcinogenní 
(kategorie 1 nebo 2), mutagenní 
(kategorie 1 nebo 2) nebo toxická pro 
reprodukci (kategorie 1, 2 nebo 3);

– existují důkazy o chronické toxicitě, jak 
jsou určeny klasifikacemi: T, R48 nebo 
Xn, R48 podle směrnice 67/548/EHS;

– je značně perzistentní a značně 
bioakumulující.

Látkou značně perzistentní a značně 
kumulující je látka splňující obě kritéria 
stanovená v níže uvedených oddílech.
Perzistence:
Účinná látka splňuje kritérium značné 
perzistence, pokud:
— je poločas rozpadu ve slané či sladké 

vodě nebo ve vodě v ústí řek delší než 60 
dnů; nebo

– je poločas rozpadu v usazenině ve slané či 
sladké vodě nebo ve vodě v ústí řek delší 
než 180 dnů; nebo 

– je poločas rozpadu v půdě vyšší než 180 
dnů.

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

Odůvodnění

Regulace přípravků na ochranu rostlin na základě vlastností jejich účinných látek bez 
zohlednění jejich skutečného používání a expozice ohrožuje zásadu rozhodnutí na základě 
posouzení rizik. Výsledkem bude postupné rušení mnoha bezpečných přípravků/použití. Tato 
kritéria by se měla uplatňovat pro identifikaci látek, kterých lze použít jako náhradu, aby 
látky nebyly zamítnuty bez řádného zhodnocení. Převedeno z přílohy II bodů 3.6 a 3.7. 
Kritéria „látky, kterou lze použít jako náhradu“, v současnosti používaná v návrhu nařízení 
mají malou nebo žádnou souvislost se skutečnými riziky, která vyplývají z používání přípravků 
na ochranu rostlin.

Pozměňovací návrh, který předkládají Dan Jørgensen, Chris Davies a Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 480
Příloha II bod 4 odrážka –1 (nová)

– je identifikována jako prioritní látka 
podle směrnice 2000/60/ES a jejích 
dceřiných směrnic;

Or. en

Odůvodnění

Pokud je látka identifikována podle rámcové směrnice o vodě jako prioritní, měla by se tato 
skutečnost zohlednit při schvalování látek jako látek, které lze použít jako náhradu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 481
Příloha II bod 4 odrážky 4a a b (nové)

– existuje riziko jejího pronikání do 
podzemních vod;
– má potenciál pro narušení činnosti žláz 
s vnitřní sekrecí, pro neurotoxicitu a pro 
imunotoxicitu.

Or. en
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Odůvodnění

Ačkoli rozlišování „vysoce rizikových látek“ je krokem vpřed, chybí v těchto kritériích 
jakákoli zmínka o rizicích pronikání do podzemních vod. Chybí rovněž odkazy na vlastnosti 
narušující činnost žláz s vnitřní sekrecí, na neurotoxicitu a imunotoxicitu.

Pozměňovací návrh, který předkládají Dan Jørgensen, Chris Davies a Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 482
Příloha IV bod 1 pododstavec 3

Další podmínky pro zamítnutí či odejmutí 
povolení:

Další podmínky pro zamítnutí či odejmutí 
povolení:

a) náhradní přípravek se používá pouze 
tehdy, pokud chemická rozmanitost 
účinných látek dostačuje k tomu, aby se 
minimalizoval výskyt rezistence cílového 
organismu;

a) náhradní přípravek se používá pouze 
tehdy, pokud rozmanitost účinných látek a 
dalších nechemických metod ochrany 
plodin a ochrany proti škůdcům dostačuje 
k tomu, aby se minimalizoval výskyt 
rezistence cílového organismu;

b) náhradní přípravek se používá pouze u 
účinných látek, které při použití v přípravku 
na ochranu rostlin představují výrazně vyšší 
riziko pro zdraví lidí a pro životní prostředí;

b) náhradní přípravek se v členských státech 
může používat u všech účinných látek, které 
při použití v přípravku na ochranu rostlin 
představují vyšší riziko pro zdraví lidí a pro 
životní prostředí.

c) náhradní přípravek se použije teprve 
poté, co bylo umožněno získat v případě 
nutnosti poznatky z praktického použití, 
pokud ještě takové poznatky nejsou 
k dispozici.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh ruší omezené nahrazování POUZE některých látek tím, že nechává 
prostor otevřen členským státům.

Pozměňovací návrh, který předkládají Erna Hennicot-Schoepges a Péter Olajos

Pozměňovací návrh 483
Příloha IV bod 1 pododstavec 3

Další podmínky pro zamítnutí či odejmutí Další podmínky pro zamítnutí či odejmutí 
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povolení: povolení:
a) náhradní přípravek se používá pouze 
tehdy, pokud chemická rozmanitost 
účinných látek dostačuje k tomu, aby se 
minimalizoval výskyt rezistence cílového 
organismu;

a) náhradní přípravek se používá pouze 
tehdy, pokud rozmanitost účinných látek a 
dalších nechemických metod ochrany 
plodin a ochrany proti škůdcům dostačuje 
k tomu, aby se minimalizoval výskyt 
rezistence cílového organismu;

b) náhradní přípravek se používá pouze u 
účinných látek, které při použití v přípravku 
na ochranu rostlin představují výrazně vyšší 
riziko pro zdraví lidí a pro životní prostředí;

b) náhradní přípravek se v členských státech 
může používat u všech účinných látek, které 
při použití v přípravku na ochranu rostlin 
představují vyšší riziko pro zdraví lidí a pro 
životní prostředí;

c) náhradní přípravek se použije teprve poté, 
co bylo umožněno získat v případě nutnosti 
poznatky z praktického použití, pokud ještě 
takové poznatky nejsou k dispozici.

c) náhradní přípravek se použije teprve poté, 
co bylo umožněno získat v případě nutnosti 
poznatky z praktického použití, pokud ještě 
takové poznatky nejsou k dispozici.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh ruší omezené nahrazování POUZE některých látek tím, že nechává 
prostor otevřen členským státům.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ioannis Gklavakis

Pozměňovací návrh 484
Příloha IV bod 3pododstavec 1

Významné praktické či ekonomické 
nevýhody pro uživatele se definují jako 
důležité kvantifikovatelné zhoršení 
pracovních postupů či obchodní činnosti, 
které vede k neschopnosti dostatečně tlumit 
cílový organismus. K takovémuto 
důležitému zhoršení může dojít například 
tehdy, není-li k dispozici technické zařízení 
pro používání náhradních látek nebo není-li 
takové zařízení ekonomicky dostupné.

Významné praktické či ekonomické 
nevýhody pro uživatele se definují jako 
důležité kvantifikovatelné zhoršení 
pracovních postupů či obchodní činnosti, 
které vede k neschopnosti dostatečně tlumit 
cílový organismus nebo ke zhoršení 
konkurenceschopnosti zemědělské činnosti.
K takovémuto důležitému zhoršení může 
dojít například tehdy, není-li k dispozici 
technické zařízení pro používání náhradních 
látek nebo není-li takové zařízení 
ekonomicky dostupné.

Or. el
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Odůvodnění

Aby byl zabezpečen pohyb přípravků na ochranu rostlin, musí být zabezpečena i 
konkurenceschopnost zemědělství Společenství.
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