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PR_COD_1am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení)
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a v článku 7 Smlouvy 
o EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení)
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje 
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi). 
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění přípravků na ochranu 
rostlin na trh

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

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2006)0388)1,

– s ohledem na čl. 251 odst. 2, čl. 37 odst. 2 a čl. 152 odst. 4 Smlouvy o ES, v souladu 
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0245/2006),

– s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrhovanému právnímu 
základu,

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a 
na stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku,Výboru pro vnitřní trh a ochranu 
spotřebitelů a Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A6-0000/2007),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu, Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Preambule 1

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

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
čl. 152 odst. 4 písm. b) a čl. 175 odst. 1
této smlouvy,

  
1 Úř. věst. C ... / Dosud nezveřejněno v Úř. věst.
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Odůvodnění

V souladu s bodem odůvodnění 8 návrhu je účelem tohoto nařízení zajistit vysokou úroveň 
ochrany zdraví lidí a zvířat a životního prostředí. Volba právního základu by měla zohlednit 
cíl a účel nařízení. Dvojí právní základ se použije, je-li sledováno několik cílů, které jsou 
neoddělitelně spojeny, což je případ tohoto návrhu.
Článek 37 se použil v roce 1991, kdy Smlouva ještě nestanovila konkrétní právní základ pro 
ochranu zdraví lidí a životního prostředí. Již není vhodné jej použít zde.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 4

(4) Za účelem zjednodušení by měl nový 
právní akt rovněž zrušit směrnici Rady 
79/117/EHS ze dne 21. prosince 1978, 
kterou se zakazuje uvádění na trh a 
používání přípravků na ochranu rostlin 
obsahujících určité účinné látky.

(4) Za účelem zjednodušení by měl nový 
právní akt rovněž zrušit směrnici Rady 
79/117/EHS ze dne 21. prosince 1978, 
kterou se zakazuje uvádění na trh a 
používání přípravků na ochranu rostlin 
obsahujících určité účinné látky. Hlavní 
zásady směrnice 79/117/EHS by nicméně 
měly být v tomto nařízení zachovány.

Odůvodnění

Je třeba převzít obsah zrušené směrnice do nového aktu.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 6

(6) Rostlinná výroba zaujímá ve 
Společenství velmi důležité místo. Jedním 
z nejdůležitějších způsobů ochrany rostlin 
a rostlinných produktů před škodlivými 
organismy včetně plevelů a zlepšení
zemědělské výroby je používání přípravků 
na ochranu rostlin.

(6) Rostlinná výroba zaujímá ve 
Společenství velmi důležité místo. Jedním 
z nejpoužívanějších způsobů ochrany 
rostlin a rostlinných produktů před 
škodlivými organismy včetně plevelů a 
růstu zemědělské výroby je používání 
přípravků na ochranu rostlin.

Odůvodnění

Znění uvedeného bodu odůvodnění by mělo být přesnější.

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 7

(7) Přípravky na ochranu rostlin mohou 
rovněž mít nežádoucí účinky na rostlinnou 

(7) Přípravky na ochranu rostlin mohou 
rovněž mít nežádoucí účinky na rostlinnou 
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výrobu. Jejich používání může přinášet 
rizika a nebezpečí pro člověka, zvířata 
a životní prostředí, zejména jsou-li 
uvedeny na trh bez úředních zkoušek a 
povolení a jsou-li nesprávně používány. 
Proto by měla být přijata harmonizovaná 
pravidla pro uvádění přípravků na ochranu 
rostlin na trh.

výrobu. Jejich používání může přinášet 
rizika, nebezpečí a krátkodobé i 
dlouhodobé nepříznivé účinky pro 
člověka, zvířata a životní prostředí, 
zejména, ale nikoliv pouze, jsou-li uvedeny 
na trh bez úředních zkoušek a povolení a 
jsou-li nesprávně používány. Proto by měla 
být přijata harmonizovaná pravidla pro 
uvádění přípravků na ochranu rostlin na 
trh.

Odůvodnění

Přípravky na ochranu rostlin neznamenají pouze rizika a nebezpečí pro člověka, zvířata a 
životní prostředí. Mohou mít za následek krátkodobé i dlouhodobé nepříznivé účinky pro 
člověka, zvířata a životní prostředí dokonce i tehdy, jsou-li používány dovoleným způsobem.

Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 8

(8) Cílem tohoto nařízení je zajistit 
vysokou úroveň ochrany jak zdraví lidí, tak 
zdraví zvířat a životního prostředí. 
Obzvláštní důraz by měl být kladen na 
ochranu zranitelných skupin populace 
včetně těhotných žen, kojenců a dětí. Měla 
by být uplatňována zásada předběžné 
opatrnosti, aby se zaručilo, že průmyslové 
odvětví prokáže, že látky nebo přípravky
vyráběné a uváděné na trh nemají 
nepříznivý dopad na zdraví lidí nebo na 
životní prostředí.

(8) Cílem tohoto nařízení je zajistit 
vysokou úroveň ochrany jak zdraví lidí, tak 
zdraví zvířat a životního prostředí. 
Obzvláštní důraz by měl být kladen na 
ochranu zranitelných skupin populace 
včetně těhotných a kojících žen, zárodků a 
plodů, kojenců a dětí. Měla by být 
uplatňována zásada předběžné opatrnosti, 
aby se zaručilo, že průmyslové odvětví 
prokáže, že látky nebo přípravky vyráběné 
a uváděné na trh nemají nepříznivý dopad 
na zdraví lidí nebo na životní prostředí.

Odůvodnění

Měly by být výslovně uvedeny kojící ženy, zárodky a plody, aby byl kladen větší důraz na 
sledování účinků spočívajících ve vývojovém poškození nervové tkáně (viz Grandjean, P., 
Landigran, P.: The Lancet, sv. 378, vydání 9553 (2006), s. 2167).

Pozměňovací návrh 6
Bod odůvodnění 8a (nový)

(8a) Aby nedocházelo ke zkouškám na 
zvířatech, měly by se zkoušky na 
obratlovcích pro účely tohoto nařízení 



PE 388.326v01-00 8/80 PR\662101CS.doc

CS

provádět pouze v krajním případě. Toto 
nařízení a právní předpisy stanovující 
požadavky na údaje o účinných látkách, 
prostředcích na ochranu rostlin, 
safenerech a synergentech by měly 
zaručit, že zkoušky na obratlovcích budou 
minimalizovány a že bude zamezeno 
zdvojování zkoušek, a podporovat použití 
alternativních metod zkoušek, při nichž se 
nepoužívají zvířata, a inteligentních 
strategií zkoušek.

Odůvodnění

V souladu s požadavky Protokolu o ochraně a dobrých životních podmínkách zvířat, podle 
nichž Společenství a členské státy při formulaci a provádění politik věnují důkladnou 
pozornost požadavkům na dobré životní podmínky zvířat, by zde mělo být uvedeno, že zkoušky 
na zvířatech budou prováděny v co nejnižší míře a uskuteční se pouze v krajním případě a že 
je podporováno použití alternativních způsobů. To je rovněž v souladu s požadavky v rámci 
iniciativy REACH.

Pozměňovací návrh 7
Bod odůvodnění 9

(9) V přípravcích na ochranu rostlin by 
měly být používány pouze látky, u nichž 
bylo prokázáno, že mají na rostlinnou 
výrobu výhradně příznivé účinky a že se 
u nich neočekává, že budou mít škodlivé 
účinky na zdraví lidí nebo zvířat či 
nepřijatelný vliv na životní prostředí. Aby 
se dosáhlo stejné úrovně ochrany ve všech 
členských státech, měla by se rozhodnutí 
o přijatelnosti či nepřijatelnosti takových 
látek přijímat na úrovni Společenství.

(9) V přípravcích na ochranu rostlin by 
měly být používány pouze látky, u nichž 
bylo prokázáno, že mají na rostlinnou 
výrobu výhradně příznivé účinky, a je 
potvrzeno, že nebudou mít škodlivé účinky 
na zdraví lidí nebo zvířat či nepřijatelný 
vliv na životní prostředí. Aby se dosáhlo 
vysoké úrovně ochrany ve všech členských 
státech, měla by se rozhodnutí 
o přijatelnosti či nepřijatelnosti takových 
látek přijímat na úrovni Společenství.

Odůvodnění

Není žádný důvod pro stejnou úroveň ochrany životního prostředí ve všech členských státech, 
která by v určitých státech mohla vést ke snížení ochrany podzemních vod. Nicméně musí být 
zajištěna vysoká úroveň ochrany lidského zdraví v celé EU.

Pozměňovací návrh 8
Bod odůvodnění 13
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(13) V zájmu bezpečnosti by mělo být 
období schválení účinné látky omezené. 
Období schválení by mělo být úměrné 
možným rizikům spojeným s používáním 
takových látek. Při rozhodování 
o obnovení určitého povolení by měly být 
vzaty v úvahu zkušenosti získané během 
skutečného používání přípravků na 
ochranu obsahujících příslušné látky a 
rovněž vědeckotechnický rozvoj. Po 
prvním obnovení by dané látky měly být 
dále zkoumány pouze tehdy, existuje-li 
podezření, že již nesplňují požadavky 
tohoto nařízení.

(13) V zájmu bezpečnosti by mělo být 
období schválení účinné látky omezené. 
Období schválení by mělo být úměrné 
možným rizikům spojeným s používáním 
takových látek. Při rozhodování 
o obnovení určitého povolení by měly být 
vzaty v úvahu zkušenosti získané během 
skutečného používání přípravků na 
ochranu obsahujících příslušné látky a 
rovněž vědeckotechnický rozvoj. Po 
prvním obnovení by měl být prováděn 
pravidelný přezkum.

Odůvodnění

Změna má za cíl zajistit, že nové a starší látky zařazené do pozitivního seznamu od roku 1991 
(příloha I směrnice 91/414) budou pravidelně přezkoumávány a bude posouzena jejich 
nebezpečnost.

Pozměňovací návrh 9
Bod odůvodnění 14

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

(14) Měla by být stanovena možnost 
změnit či odejmout schválení účinné látky, 
pokud nesplňuje kritéria pro schválení
nebo pokud lze zpochybnit soulad se 
směrnicí 2000/60/ES Evropského 
parlamentu a Rady ze dne 23. října 2000, 
kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti vodní politiky1, a 
z ní odvozených směrnic.
1 Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1. směrnice ve 
znění rozhodnutí č. 2455/2001/ES (Úř. věst. L 331, 
15.12.2001, s. 1).

Odůvodnění

Směrnice 2000/60/ES stanoví normy kvality pro chemické látky v podzemních a povrchových 
vodách, včetně přípravků na ochranu rostlin. Pokud tyto normy nebudou splněny, musí být 
k dispozici přímý mechanismus zpětné vazby, který změní nebo odejme schválení účinné látky, 
v souladu s platným mechanismem zpětné vazby ke směrnici 2000/60/ES o povolování 
chemických látek (REACH).
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Pozměňovací návrh 10
Bod odůvodnění 17

(17) Některé účinné látky mohou být 
přijatelné pouze tehdy, jsou-li učiněna 
rozsáhlá opatření ke zmírnění rizika. Tyto 
látky by měly být identifikovány na úrovni 
Společenství. Členské státy by měly 
pravidelně zkoumat, zda přípravky na 
ochranu rostlin, které obsahují tyto účinné 
látky, nelze nahradit přípravky na ochranu 
rostlin obsahujícími účinné látky, jež 
vyžadují méně intenzivní opatření ke 
zmírnění rizika.

(17) Některé účinné látky, které vzbuzují 
obzvláště obavy a jež jsou aktuálně 
schváleny, by měly být identifikovány na 
úrovni Společenství jako látky, jež lze 
použít jako náhradu. Členské státy by 
měly pravidelně zkoumat, zda přípravky na 
ochranu rostlin, které obsahují tyto účinné 
látky, nelze nahradit přípravky na ochranu 
rostlin obsahujícími účinné látky, jež 
vyžadují méně intenzivní nebo žádná
opatření ke zmírnění rizika, nebo 
alternativními způsoby pěstování a 
ochrany rostlin.

Odůvodnění

Kontrola použití účinné látky na poli, pokud jde o řádné uplatnění předepsaných opatření ke 
zmírnění rizika, není možná. Proto by takové látky měly být vyloučeny z pozitivního seznamu 
nebo by se měly stát látkami, jež lze použít jako náhradu, které by měly být nahrazeny méně 
nebezpečnými produkty nebo metodami nechemické ochrany rostlin.

Pozměňovací návrh 11
Bod odůvodnění 17a (nový)

(17a) Členské státy by měly mít právo 
zakázat nebo neschválit přípravek na 
ochranu rostlin, aby zohlednily své 
konkrétní přírodní, zemědělské nebo 
klimatické podmínky, nebo pokud by 
použití těchto přípravků bylo v rozporu 
s jejich akčním plánem na snížení rizik a 
závislosti na používání pesticidů (národní 
akční plán pro pesticidy).

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

Pozměňovací návrh 12
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Bod odůvodnění 18

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

(18) Kromě účinných látek mohou 
přípravky na ochranu rostlin obsahovat
safenery či synergenty, pro něž by měly být 
stanoveny obdobné právní předpisy. Měla 
by být vytvořena ustanovení pro přezkum 
těchto látek na základě legislativního 
návrhu Komise. Jakmile budou tato 
ustanovení vytvořena, měly by být látky, 
které jsou v současnosti na trhu, podrobeny 
přezkumu.

Odůvodnění

Soulad se změnou navrhovanou zpravodajkou v článku 26 týkající se schválení uvedeného 
přezkumu postupem spolurozhodování.

Pozměňovací návrh 13
Bod odůvodnění 19

(19) Přípravky na ochranu rostlin mohou 
rovněž obsahovat formulační přísady. Měl 
by být vypracován seznam formulačních 
přísad, které by neměly být obsaženy 
v přípravcích na ochranu rostlin.

(19) Přípravky na ochranu rostlin mohou
rovněž obsahovat formulační přísady. Měl 
by být schválen pozitivní seznam 
formulačních přísad, které mohou být 
obsaženy v přípravcích na ochranu rostlin.

Odůvodnění

Formulační přísady a synergenty mohou mít vliv na lidské zdraví a životní prostředí. Proto by 
měly podléhat schválení a měly by být zahrnuty do pozitivního seznamu.

Pozměňovací návrh 14
Bod odůvodnění 21

(21) Ustanovení upravující povolování 
musejí zaručovat vysokou úroveň ochrany. 
Konkrétně by při udělování povolení 
přípravků na ochranu rostlin měla být 
upřednostněna ochrana zdraví lidí a zvířat 
a životního prostředí, nikoli zlepšování 
rostlinné výroby. Proto by před uvedením 
přípravků na ochranu rostlin na trh mělo 
být jasně prokázáno, že jsou pro rostlinou 
výrobu důležité a že nemají nepříznivý 

(21) Ustanovení upravující povolování 
musejí zaručovat vysokou úroveň ochrany. 
Konkrétně by při udělování povolení 
přípravků na ochranu rostlin měla být 
upřednostněna ochrana zdraví lidí a zvířat 
a životního prostředí, nikoli zlepšování 
rostlinné výroby. Proto by před uvedením 
přípravků na ochranu rostlin na trh mělo 
být jasně prokázáno, že nemají nepříznivý 
účinek na zdraví lidí, včetně zranitelných 
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účinek na zdraví lidí či zvířat nebo 
nepřijatelný vliv na životní prostředí.

skupin, či zvířat nebo nepřijatelný vliv na 
životní prostředí. Členský stát by měl mít 
právo zakázat nebo neschválit přípravky 
na ochranu rostlin, jež nemají pro 
rostlinnou výrobu jasný přínos 
v konkrétních podmínkách území daného 
státu.

Odůvodnění
Posouzení rizik prokáže, že pesticid nemá žádný nepříznivý účinek na zdraví lidí a životní 
prostředí. Vyhodnocení možného přínosu pro rostlinnou výrobu bude zvláštním krokem 
v rámci uvedeného postupu.
Členský stát nebude nucen používat pesticidy, jež nepředstavují jasný přínos, znečišťují 
podzemní vody či jsou v rozporu s jeho vnitrostátními zdravotními a environmentálními 
politikami a národním akčním plánem pro pesticidy.

Pozměňovací návrh 15
Bod odůvodnění 24

(24) Aby se zabránilo zdvojování práce, 
snížila správní zátěž průmyslového odvětví 
a členských států a zaručila
harmonizovanější dostupnost přípravků na 
ochranu rostlin, měla by být povolení 
udělená jedním členským státem přijímána
i v dalších členských státech, pokud v nich 
panují srovnatelné ekologické a 
klimatické podmínky. Aby se takovéto 
vzájemné uznávání usnadnilo, měla by být 
Evropská unie rozdělena do zón, v nichž 
je přípravek povolen a v nichž panují 
srovnatelné podmínky.

(24) Aby se zabránilo zbytečnému
zdvojování práce, snížila správní zátěž 
průmyslového odvětví a členských států a 
usnadnila harmonizovanější dostupnost 
přípravků na ochranu rostlin, měla by být 
povolení udělená jedním členským státem 
ohlášena i dalším členským státům, 
Členský stát by měl mít právo potvrdit, 
zamítnout nebo omezit povolení udělené 
v jiném členském státě, na základě svých 
specifických potřeb v zemědělství nebo 
v zájmu zachování vyšší úrovně ochrany 

v souladu se svým národním akčním 
plánem pro pesticidy.

Odůvodnění

Rozdělení na zóny pro povolení není vhodné, neboť podmínky v navrhovaných zónách často 
nejsou srovnatelné. Povolení by měla být udělována pouze na úrovni členského státu, avšak 
ohlášena dalším členským státům. Členské státy, kterým je udělení ohlášeno, by měly mít 
povinnost během rozumné doby potvrdit, zamítnout nebo omezit povolení v souladu se svou 
konkrétní vnitrostátní situací.
Navrhované zonální povolování přípravků na ochranu rostlin se nahrazuje systémem 
vzájemného uznávání podobným systému, který stanoví směrnice o biocidních přípravcích.

Pozměňovací návrh 16
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Bod odůvodnění 26

(26) Ve výjimečných případech by mělo
být členským státům umožněno povolovat
přípravky na ochranu rostlin, jež nesplňují 
podmínky tohoto nařízení, pokud je to 
nezbytné z důvodu zranitelní rostlinné 
výroby, jemuž nelze zabránit jinými 
prostředky. Tato povolení by měla být 
přezkoumána na úrovni Společenství.

(26) Ve výjimečných případech, pokud je 
to nezbytně nutné s ohledem na 
bezprostřední nebezpečí pro ekosystém, 
které nelze odvrátit jinými prostředky,
přípravky na ochranu rostlin, jež nesplňují 
podmínky tohoto nařízení, mohou být 
použity. Tyto dočasné odchylky budou 
schváleny na úrovni Společenství.

Odůvodnění

Pouze výjimečné nebezpečí pro celý ekosystém může zdůvodnit použití nepovolených látek. 
Takové odchylky musí být schváleny na úrovni Společenství.

Pozměňovací návrh 17
Bod odůvodnění 29

(29) Měl by být stanoven systém pro 
výměnu informací. Členské státy by měly 
zpřístupnit sobě navzájem, úřadu a Komisi 
podrobnosti a vědeckou dokumentaci 
předkládané v souvislosti s žádostmi 
o povolení přípravků na ochranu rostlin.

(29) Měl by být stanoven systém pro 
výměnu informací. Členské státy by měly 
zpřístupnit sobě navzájem, úřadu a Komisi 
podrobnosti a vědeckou dokumentaci 
předkládané v souvislosti s žádostmi 
o povolení přípravků na ochranu rostlin. 
Veškeré studie a příslušné údaje týkající 
se toxikologického a ekotoxikologického 
posouzení přípravků na ochranu rostlin 
budou zpřístupněny veřejnosti.

Odůvodnění

Veřejnost by měla mít přístup ke všem podrobnostem a vědecké dokumentaci předložené 
v souvislosti se žádostí o udělení povolení v souladu s předpisy o přístupu k informacím a 
zapojení veřejnosti.

Pozměňovací návrh 18
Bod odůvodnění 31

(31) Výraznou investici představují studie. 
Tuto investici je za účelem podnícení 
výzkumu třeba chránit. Z tohoto důvodu by 
studie předkládané žadatelem v členském 
státě měly být chráněny před tím, aby je 
použil jiný žadatel. Tato ochrana by 

(31) Výraznou investici představují studie. 
Tuto investici je za účelem podnícení 
výzkumu třeba chránit. Z tohoto důvodu by 
studie, které nezahrnují zkoušky na 
obratlovcích a jiné studie, které nemohou 
zamezit zkouškám na zvířatech,
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nicméně měla být časově omezená, aby 
umožňovala hospodářskou soutěž. Rovněž 
by se měla omezit na studie, které jsou 
opravdu nezbytné pro účely regulace, aby 
se žadatelům zabránilo uměle prodlužovat 
období ochrany předkládáním nových 
studií, které již nejsou nutné.

předkládané žadatelem v členském státě 
měly být chráněny před tím, aby je použil 
jiný žadatel. Tato ochrana by nicméně měla 
být časově omezená, aby umožňovala 
hospodářskou soutěž. Rovněž by se měla 
omezit na studie, které jsou opravdu 
nezbytné pro účely regulace, aby se 
žadatelům zabránilo uměle prodlužovat 
období ochrany předkládáním nových 
studií, které již nejsou nutné.

Odůvodnění

Mělo by být vyjasněno, že ochrana údajů bude omezena rovněž takovým způsobem, aby se 
zamezilo zkouškám na zvířatech.

Pozměňovací návrh 19
Bod odůvodnění 32

(32) Měla by být stanovena pravidla 
zabraňující zdvojování zkoušek a studií. 
Konkrétně by mělo být zakázáno 
zdvojování studií týkajících se obratlovců. 
V této souvislosti by měla existovat 
povinnost umožnit za rozumných 
podmínek přístup ke studiím 
o obratlovcích. Aby hospodářské subjekty 
byly schopné zjistit, které studie již byly 
provedeny jinými hospodářskými subjekty, 
měly by členské státy vést seznam
takovýchto studií, a to i v případech, kdy
se na studie nevztahuje výše zmíněný 
systém povinného umožnění přístupu.

(32) Měla by být stanovena pravidla 
zabraňující zdvojování zkoušek a studií. 
Konkrétně by mělo být zakázáno 
zdvojování studií týkajících se obratlovců. 
V této souvislosti by měla existovat 
povinnost umožnit přístup ke studiím 
o obratlovcích a jiným studiím, jež mohou 
zamezit zkouškám na zvířatech. Aby 
hospodářské subjekty byly schopné zjistit, 
které studie již byly provedeny jinými 
hospodářskými subjekty, měly by členské 
státy zaslat úřadu udělujícímu povolení 
veškeré takovéto studie, a to i v případech, 
kdy se na studie nevztahuje výše zmíněný 
systém povinného umožnění přístupu. 
Úřad udělující povolení povede 
centralizovanou databázi uvedených 
studií.

Odůvodnění

Jelikož i jiné studie než ty, které se týkají obratlovců, mohou zamezit zkouškám na zvířatech, 
měly by zde takové studie být zahrnuty.
S cílem usnadnit sdílení údajů je nezbytné vytvořit jedinou centralizovanou databázi, 
spravovanou EFSA, obsahující veškeré informace o zkouškách a studiích provedených dříve a 
týkajících se předmětu tohoto nařízení. Žadatelé pak budou moci před provedením jakýchkoli 
zkoušek nebo studií hledat pouze v jediné databázi.
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Toto by rovněž zvýšilo transparentnost procesu.

Pozměňovací návrh 20
Bod odůvodnění 34

(34) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 1999/45/ES ze dne 31. května 1999 
o sbližování právních a správních předpisů 
členských států týkajících se klasifikace, 
balení a označování nebezpečných 
přípravků se vztahuje na klasifikaci, balení 
a označování pesticidů. Aby se však ještě 
více zlepšila ochrana uživatelů přípravků 
na ochranu rostlin, spotřebitelů rostlin a 
rostlinných produktů a životního prostředí, 
měla by být stanovena další zvláštní 
pravidla, která zohledňují konkrétní 
podmínky použití přípravků na ochranu 
rostlin.

(34) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 1999/45/ES ze dne 31. května 1999 
o sbližování právních a správních předpisů 
členských států týkajících se klasifikace, 
balení a označování nebezpečných 
přípravků se vztahuje na klasifikaci, balení 
a označování pesticidů. Aby se však ještě 
více zlepšila ochrana uživatelů přípravků 
na ochranu rostlin, spotřebitelů rostlin a 
rostlinných produktů a životního prostředí, 
je žádoucí přijmout zvláštní právní předpis 
na základě legislativního návrhu Komise, 
který zohlední konkrétní podmínky použití 
přípravků na ochranu rostlin.

Odůvodnění

Odpovídá změně navrhované zpravodajkou v čl. 62 odst. 1 pro schválení zvláštních 
požadavků na označování postupem spolurozhodování.

Pozměňovací návrh 21
Bod odůvodnění 36

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

(36) Měla by být stanovena pravidla pro 
vedení záznamů specifikovaných podle 
rozlohy a druhu plodiny a pro veřejně 
dostupné informace o použití přípravků na 
ochranu rostlin, aby se zajištěním 
sledovatelnosti možné expozice zvýšila 
úroveň ochrany zdraví lidí a zvířat a 
životního prostředí, zvýšila účinnost 
monitorování a kontroly a snížily náklady 
na monitorování jakosti vody. Získané 
informace budou rovněž použity pro účely 
„průkazu pesticidu“ k zajištění 
sledovatelnosti použití pesticidu 
v potravinovém řetězci.
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Odůvodnění

Tento způsob zvýší transparentnost. Zpřístupněním údajů ve formě průkazu pesticidu, který 
obsahuje informace o veškerých pesticidech použitých pro daný produkt, vytvoří dodatečnou 
pobídku pro omezení použití pesticidů. Takový průkaz požadují některé velké maloobchodní 
řetězce, aby byly schopny uspokojit požadavky spotřebitele.

Pozměňovací návrh 22
Bod odůvodnění 38

(38) Nařízení Evropského Parlamentu a 
Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 
2004 o úředních kontrolách za účelem 
ověření dodržování právních předpisů 
týkajících se krmiv a potravin a pravidel 
o zdraví zvířat a dobrých životních 
podmínkách zvířat stanoví kontrolní 
opatření ohledně používání přípravků na 
ochranu rostlin ve všech fázích výroby 
potravin, včetně vedení záznamů 
o používání přípravků na ochranu rostlin. 
Obdobná pravidla by se měla vztahovat na 
skladování a používání přípravků na 
ochranu rostlin, na které se nevztahuje 
nařízení (ES) č. 882/2004.

(38) Nařízení Evropského Parlamentu a 
Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 
2004 o úředních kontrolách za účelem 
ověření dodržování právních předpisů 
týkajících se krmiv a potravin a pravidel 
o zdraví zvířat a dobrých životních 
podmínkách zvířat stanoví kontrolní 
opatření ohledně používání přípravků na 
ochranu rostlin ve všech fázích výroby 
potravin, včetně vedení záznamů 
o používání přípravků na ochranu rostlin. 
Obdobná pravidla by měla být stanovena 
na základě legislativního návrhu Komise
na skladování a používání přípravků na 
ochranu rostlin, na které se nevztahuje 
nařízení (ES) č. 882/2004.

Odůvodnění

Odpovídá změně navrhované zpravodajkou v článku 65 pro schválení těchto ustanovení 
postupem spolurozhodování.

Pozměňovací návrh 23
Bod odůvodnění 46a (nový)

(46a) Komise by především měla být 
zmocněna povolit účinné látky, obnovit 
nebo přezkoumat jejich povolení, povolit 
formulační přísady, přijmout 
harmonizované postupy k určení povahy a 
množství účinných látek, safenerů a 
synergentů a případně relevantních 
příměsí a formulačních přísad, stanovit 
pravidla pro řešení neshody mezi 
členskými státy při posouzení 
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rovnocennosti, schválit pokyny týkající se 
organizace ověřování shody při obnově 
povolení, přijmout podrobná pravidla pro 
schvalování odchylek od povolení 
přípravku na ochranu rostlin pro účely 
výzkumu a vývoje, prováděcí opatření 
k zajištění jednotného používání záznamu 
o výrobě, skladování a použití přípravků 
na ochranu rostlin, technickou nebo jinou 
průvodní dokumentaci při provádění 
tohoto nařízení a seznam povolených 
účinných látek. Jelikož tato opatření jsou 
obecné povahy a jsou určena ke změně 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení nebo k jeho doplnění 
dodatečnými jinými než podstatnými 
prvky tohoto nařízení, budou přijata 
v souladu s regulativním postupem 
s kontrolou podle článku 5a rozhodnutí 
1999/468/ES.

Odůvodnění

Tato změna je nezbytná k tomu, aby bylo znění uvedeno do souladu s ustanoveními nového 
rozhodnutí o postupech projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh 24
Článek 1

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

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

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

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

3. Účelem tohoto nařízení je zajistit 
vysokou úroveň ochrany zdraví lidí a 
zvířat a životního prostředí.
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4. Toto nařízení je založeno na zásadě 
předběžné opatrnosti s cílem zajistit, že 
látky nebo přípravky uvedené na trh 
nemají nepříznivý dopad na zdraví lidí a 
životní prostředí.

Odůvodnění
Účel, cíl a hlavní zásady nařízení by měly být uvedeny v článku 1, nikoliv pouze v bodech 
odůvodnění nařízení.

Pozměňovací návrh 25
Čl. 2 odst. 2

2. Toto nařízení se vztahuje na látky včetně 
mikroorganismů a virů, které mají obecný 
nebo specifický účinek proti škodlivým 
organismům či na rostliny, části rostlin 
nebo rostlinné produkty, dále jen „účinné 
látky“.

2. Toto nařízení se vztahuje na látky včetně 
mikroorganismů a virů, které mají obecný 
nebo specifický účinek proti škodlivým 
organismům či na rostliny, části rostlin 
nebo rostlinné produkty, dále jen „účinné 
látky“. Nařízení však pozbude platnosti 
pro mikroorganismy, viry, feromony a 
produkty biologické povahy, jakmile 
budou přijata zvláštní nařízení týkající se 
přípravků biologické kontroly.

Odůvodnění

Mělo by být zdůrazněno, že ustanovení předpokládaná v současném nařízení jsou určena 
k omezení škodlivých dopadů syntetických přípravků na ochranu rostlin a nejsou ve všech 
případech vhodná pro posouzení rizik a možného účinku látek biologické kontroly. S cílem 
zohlednit specifické vlastnosti takových produktů by mělo být předpokládáno nařízení týkající 
se biologické kontroly.

Pozměňovací návrh 26
Čl. 3 bod 2a (nový)

(2a) „účinnými látkami“
rozumí látky, včetně veškerých jejich 
metabolitů přítomných během fáze 
používání, mikroorganismů a virů, které 
mají obecný nebo specifický účinek na 
cílové organismy nebo rostliny, části 
rostlin nebo rostlinné produkty;
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Odůvodnění

Uvedená definice je nezbytná, aby bylo zaručeno, že při posuzování účinné látky budou 
zahrnuty veškeré metabolity přítomné v daném produktu. Tato definice je podobná definici 
použité ve směrnici 91/414/EHS.

Pozměňovací návrh 27
Čl. 3 bod 4

„sledovanou látkou“

rozumí každá látka, která může svými 
vlastnostmi nepříznivě působit na lidi, 
zvířata nebo životní prostředí a je 
přítomna nebo vzniká v přípravku na 
ochranu rostlin v dostatečné koncentraci, 
aby způsobovala takový účinek.

„sledovanou látkou“

rozumí každá látka, která může svými 
vlastnostmi nepříznivě působit na lidi, 
zvířata nebo životní prostředí.

Tyto látky zahrnují, avšak nejsou omezeny 
na látky klasifikované jako nebezpečné 
v souladu se směrnicí Rady 67/548/EHS a 
přítomné v přípravku na ochranu rostlin 
v koncentraci, která vede k tomu, že je 
přípravek považován za nebezpečný ve 
smyslu článku 3 směrnice 1999/45/ES;

Tyto látky zahrnují, avšak nejsou omezeny 
na látky klasifikované jako nebezpečné 
v souladu se směrnicí Rady 67/548/EHS a 
přítomné v přípravku na ochranu rostlin 
v koncentraci, která vede k tomu, že je 
přípravek považován za nebezpečný ve 
smyslu článku 3 směrnice 1999/45/ES a 
látky potenciálně narušující činnost žláz 
s vnitřní sekrecí, způsobující vývojové 
poškození nervové tkáně (neurotoxické 
látky) nebo látky narušující 
obranyschopnost organismu 
(imunotoxické látky);

Odůvodnění

Definice příslušné látky by měla být založena na podstatných vlastnostech této látky a nikoliv 
na posouzení množstevního rizika.
Omezení dotčených látek na látky, které jsou již kvalifikovány jako nebezpečné, je nepřijatelné 
a omezí množství látek, jež lze použít jako náhradu. Směrnice 1999/45/ES nezohledňuje 
narušení činnosti žláz s vnitřní sekrecí, vývojové poškození nervové tkáně či narušení 
obranyschopnosti organismu, které mohou pesticidy způsobit.

Pozměňovací návrh 28
Čl. 3 bod 9

„uvedením na trh“

rozumí držení přípravku na ochranu rostlin 
za účelem prodeje ve Společenství, včetně 

„uvedením na trh“

rozumí držení přípravku na ochranu rostlin 
za účelem prodeje ve Společenství, včetně 
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nabízení k prodeji nebo jakékoli jiné formy 
převodu, zdarma nebo za úplatu, jakož i 
prodej, distribuce a další formy převodu 
jako takové. Propuštění přípravků na 
ochranu rostlin do volného oběhu na území 
Společenství se pro účely tohoto nařízení 
považuje za uvedení na trh;

nabízení k prodeji nebo jakékoli jiné formy 
převodu, zdarma nebo za úplatu, jakož i 
prodej, distribuce a další formy převodu 
jako takové. Propuštění přípravků na 
ochranu rostlin do volného oběhu na území 
Společenství, včetně dovozů, se pro účely 
tohoto nařízení považuje za uvedení na trh;

Odůvodnění

Dovážené produkty musí splňovat veškerá kritéria stanovená v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh 29
Čl. 3 bod 13a (nový)

(13a) „zdravím“
rozumí stav celkového tělesného, 
duševního, mentálního a sociálního blaha 
a nikoliv pouze absence nemocí nebo vad;

Odůvodnění

Měla by ze být uvedena definice zdraví daná Světovou zdravotnickou organizací, neboť se 
týká cíle a dalších relevantních ustanovení tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 30
Čl. 3 bod 13b (nový)

(13b) „zranitelnými skupinami“
rozumí osoby vyžadující zvláštní pozornost 
při posuzování bezprostředního a 
dlouhodobého účinku přípravků na 
ochranu rostlin na lidské zdraví. Patří 
k nim těhotné a kojící ženy, zárodky a 
plody, kojenci a děti, osoby starší, osoby 
nemocné a užívající léky, pracovníci a 
osoby se stálým bydlištěm, kteří jsou 
vystaveni vyšší koncentraci pesticidů 
z dlouhodobého hlediska;

Odůvodnění

Zranitelným skupinám musí být během schvalovacího postupu věnována zvláštní pozornost, a 
proto v článku 3 tohoto nařízení by měly být takové skupiny uvedeny.
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Pozměňovací návrh 31
Čl. 3 bod 14

„integrovanou ochranou proti škůdcům“
rozumí pečlivé zvažování veškerých 
dostupných metod ochrany proti škůdcům 
a následná integrace vhodných opatření, 
která potlačují rozvoj populací škůdců 
a udržují používání přípravků na ochranu 
rostlin a jiných forem zásahu na úrovních, 
které lze z hospodářského hlediska 
odůvodnit a které snižují či minimalizují 
ohrožení zdraví lidí či životního prostředí. 
Integrovaná ochrana proti škůdcům klade 
důraz na růst zdravých plodin při co 
nejmenším narušení agro-ekosystémů a 
podporuje mechanismy přirozené ochrany 
proti škůdcům;

„integrovanou ochranou proti škůdcům“
rozumí pečlivé zvažování veškerých 
dostupných metod ochrany proti škůdcům 
a následná integrace vhodných opatření, 
která potlačují rozvoj populací škůdců 
a udržují používání přípravků na ochranu 
rostlin a jiných forem zásahu na úrovních, 
které lze z hospodářského a 
environmentálního hlediska odůvodnit a 
které snižují či minimalizují ohrožení 
zdraví lidí či životního prostředí. 
Integrovaná ochrana proti škůdcům klade 
důraz na růst zdravých plodin při co 
nejmenším narušení agro-ekosystémů 
upřednostněním preventivních 
rostlinolékařských opatření a používáním 
modifikovaných odrůd a nechemických 
metod při ochraně rostlin a při řízení 
obdělávání půdy a podporuje mechanismy 
přirozené ochrany proti škůdcům;

Odůvodnění

Definice integrované ochrany proti škůdcům by neměla zahrnovat pouze hledisko ochrany 
rostlin, ale rovněž hlediska řízení týkající se výběru modifikovaných odrůd, koloběhu rostlin a 
strategie živin, jež mohou výrazně snížit potřebu používání přípravků na ochranu rostlin.

Pozměňovací návrh 32
Čl. 3 bod 17

(17) „zónou“ vypouští se
rozumí skupina členských států podle 
přílohy I, u nichž se předpokládá, že v nich 
panují poměrně podobné zemědělské a 
rostlinolékařské podmínky a podmínky 
v oblasti životního prostředí (včetně 
klimatických);

Odůvodnění

Navrhovaná definice je matoucí, neboť se odvolává na zóny, v nichž nepanují poměrně 
podobné zemědělské a rostlinolékařské podmínky a podmínky v oblasti životního prostředí. 
Navrhovaný systém zón narušuje vnitrostátní povolování a není v souladu se zásadami 



PE 388.326v01-00 22/80 PR\662101CS.doc

CS

proporcionality a subsidiarity uplatňovanými v ES, neboť překračuje rámec toho, co je 
nezbytné pro urychlení rozhodovacího procesu. Uvedených cílů lze dosáhnout změnou 
systému vzájemného uznávání bez vytváření zón. V rámci tří navrhovaných zón se navíc 
mohou lišit podmínky zacházení s vodou.

Pozměňovací návrh 33
Čl. 3 bod 18

(18) „správnou rostlinolékařskou praxí“ (18) „správnou praxí využívání prostředků 
na ochranu rostlin“

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

rozumí praxe, při níž se ošetření dané 
plodiny pomocí přípravků na ochranu 
rostlin v souladu s podmínkami jejich 
povoleného použití volí, dávkuje a časuje 
tak, aby bylo zaručeno, že bude použito 
minimální nezbytné množství a aby byly 
zohledněny místní podmínky a možnosti 
kulturní a biologické kontroly;

Odůvodnění

Co největší účinnost je zavádějící termín. Je proto lepší zajistit, aby bylo použito pouze co 
nejmenší množství. Správná rostlinolékařská praxe je mnohem širší pojem než stávající 
definice, jež zahrnuje pouze hledisko týkající se použití pesticidů (viz výše uvedená definice 
integrované ochrany proti škůdcům). Je proto nezbytné vyjasnit definici tím způsobem, že se 
omezí pouze na přípravky na ochranu rostlin.

Pozměňovací návrh 34
Čl. 3 bod 21

„ochranou údajů“

rozumí skutečnost, že se na protokol 
o zkoušce či studii vztahuje ochrana údajů 
a jejich majitel má právo nepovolit jiným 
osobám jejich využití.

„ochranou údajů“

rozumí skutečnost, že se na protokol o
zkoušce či studii, která nezahrnuje 
zkoušky na obratlovcích nebo která 
nemůže jinak zamezit zkouškám na 
zvířatech, vztahuje ochrana údajů a jejich 
majitel má právo nepovolit jiným osobám 
jejich využití.

Odůvodnění

Zde by mělo být uvedeno, že majitel zkoušky nebo studie nemůže zabránit tomu, aby byla 
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využita jinou osobou, pokud může tato zkouška nebo studie zamezit zkouškám na zvířatech.

Pozměňovací návrh 35
Čl. 4 odst. 1

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

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

Odůvodnění

Mělo by být vyjasněno, že se uplatní omezovací kritéria pro vyloučení účinných látek a že 
opatření ke zmírnění rizika nejsou přiměřená pro ochranu lidského zdraví a životního 
prostředí vůči podstatnému nebezpečí určitých látek. Uvede to překládané nařízení do 
souladu s modernějším a pokrokovým pojetím politik a nástrojů pro posuzování chemických 
látek, jako např. úmluvou o perzistentních organických znečišťujících látkách, která vylučuje 
určité nebezpečné látky, jež není možné kontrolovat poté, co jsou uvolněny do prostředí.

Pozměňovací návrh 36
Čl. 4 odst. 2 úvodní část

2. Rezidua přípravků na ochranu rostlin 
vzniklá po aplikaci v souladu se správnou 
rostlinolékařskou praxí splňují tato 
kritéria:

2. Rezidua přípravků na ochranu rostlin 
splňují tato kritéria:

Odůvodnění

Obecně vzato pesticidy zdaleka nejsou používány správně, a proto je nesprávné předpokládat, 
že by měly být používány v souladu se„správnou rostlinolékařskou praxí“. Místo toho by 
v odstavci 3 tohoto článku měl být uveden text „realistickými podmínkami použití“. To je 
rovněž v souladu se stávajícími ustanoveními uvedenými v pokynech pro provádění zkoušek ve 
směrnici 91/414, kde se používají formulace „s praktickými podmínkami použití“ a 
„realistickými podmínkami použití“.

Pozměňovací návrh 37
Čl. 4 odst. 2 písm. a)
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a) nemají škodlivý účinek na zdraví lidí, a 
to ani na zranitelné skupiny, nebo na 
zdraví zvířat, přičemž se vezmou v úvahu 
známé kumulativní a synergické účinky, 
jsou-li k dispozici metody pro jejich 
posouzení, nebo na podzemní vody;

a) nemají škodlivý účinek na zdraví lidí, 
zejména na zranitelné skupiny, jako např. 
těhotné a kojící ženy, zárodky a plody, 
kojence a děti, nebo na zdraví zvířat, 
přičemž se vezmou v úvahu známé 
kumulativní a synergické účinky, nebo na 
podzemní vody;

Odůvodnění

V souladu se zásadou předběžné opatrnosti by látky neměly mít žádný negativní účinek na 
zdraví lidí, zejména na zranitelné skupiny, jako jsou např. zárodky a děti, a na životní 
prostředí. To je v souladu s odpovědí Evropského parlamentu (usnesení EP 
P5_TA(2002)0276) a Rady na dřívější sdělení Komise k revizi směrnice 91/414.

Pozměňovací návrh 38
Čl. 4 odst. 2 písm. c)

c) pro měření toxikologicky a 
environmentálně významných reziduí 
existují obecně používané metody.

c) pro měření reziduí veškerých 
povolených látek existují standardizované
metody obecně používané v každém 
členském státě, které jsou dostatečně 
citlivé, pokud jde o limity sledovaných 
látek v různých přírodních a biologických 
substancích. Rezidua jsou zjistitelná 
pomocí obecných metod pro zjištění více 
reziduí, které používají referenční 
laboratoře EU.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zavádí do uvedeného článku dva rozměry. Zaprvé pro všechny 
povolené pesticidy budou existovat dostupné metody k určení reziduí. To v současné době 
neplatí, neboť standardní laboratorní zařízení jsou schopná určit pouze omezené množství 
reziduí látek. Zadruhé metody pro posouzení účinků na zdraví lidí by měly být dostatečně 
citlivé, pokud jde o limity sledovaných látek v různých přírodních a biologických substancích, 
aby nedošlo k přehlédnutí účinků, které nejsou zjištěny obecně používanými metodami.

Pozměňovací návrh 39
Čl. 4 odst. 3 úvodní část

3. Používání přípravků na ochranu rostlin 
po aplikaci v souladu se správnou 
rostlinolékařskou praxí splňuje za 

3. Používání přípravků na ochranu rostlin 
po aplikaci v souladu s praxí správného 
použití splňuje za realistických podmínek 
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běžných podmínek použití tato kritéria: použití tato kritéria:

Odůvodnění

Obecně vzato pesticidy zdaleka nejsou používány řádně, a proto je nesprávné předpokládat, 
že by měly být používány v souladu s „běžnými podmínkami použití“. Místo toho by měl být 
uveden text „realistickými podmínkami použití“. To je rovněž v souladu se stávajícími 
ustanoveními pokynů pro provádění zkoušek ve směrnici 91/414, kde se používají formulace 
„s praktickými podmínkami použití“ a „realistickými podmínkami použití“.

Pozměňovací návrh 40
Čl. 4 odst. 3 písm. b)

b) nemá žádný bezprostřední ani zpožděný 
škodlivý účinek na zdraví lidí či zvířat, ať
přímý či nepřímý prostřednictvím pitné 
vody, potravin, krmiv či ovzduší, nebo 
následky na pracovišti nebo 
prostřednictvím jiných nepřímých účinků, 
přičemž se vezmou v úvahu známé
kumulativní a synergické účinky, jsou-li 
k dispozici metody pro jejich posouzení, 
nebo na podzemní vody;

b) nemá žádný bezprostřední ani zpožděný 
škodlivý účinek na zdraví lidí, zejména 
zranitelných skupin, jako jsou těhotné a 
kojící ženy, zárodky a plody, kojenci a 
děti, či zvířat, ať přímý či nepřímý 
prostřednictvím pitné vody, potravin, 
krmiv či ovzduší, rovněž v místech, která 
jsou vzdálená od místa jeho použití po 
environmentálním přenosu na velkou 
vzdálenost, nebo následky na pracovišti 
nebo prostřednictvím jiných nepřímých 
účinků, přičemž se vezmou v úvahu 
kumulativní a synergické účinky, nebo na 
podzemní vody;

Odůvodnění

V souladu se zásadou předběžné opatrnosti by nemělo docházet k žádnému negativnímu 
účinku na zdraví lidí, zejména obyvatel dané oblasti a těch, kteří mohou být běžně vystaveni 
expozici pesticidů, a zranitelných skupin, jako jsou nenarozené plody a děti, které jsou více 
citlivé k expozici pesticidů, a na životní prostředí. To je v souladu s odpovědí Evropského 
parlamentu (usnesení P5_TA(2002)0276) a Rady na dřívější sdělení Komise k revizi směrnice 
91/414. Zvláštní pozornost by měla být věnována rovněž environmentálnímu přenosu na 
velkou vzdálenost.

Pozměňovací návrh 41
Čl. 4 odst. 3 písm. e)

e) nemá nepřijatelné účinky na životní 
prostředí, zejména pokud jde 
o následujících aspekty:

e) nemá nepřijatelné účinky na životní 
prostředí, zejména pokud jde o následující
aspekty:
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i) jeho rozklad a distribuce v životním 
prostředí, zejména znečištění povrchových 
vod, včetně vod v ústí řek a pobřežních 
vod, pitné vody a podzemních vod, ovzduší 
a půdy;

i) jeho rozklad a distribuce v životním 
prostředí, zejména znečištění povrchových 
vod, včetně vod v ústí řek a pobřežních 
vod, pitné vody a podzemních vod, ovzduší 
a půdy se zohledněním míst vzdálených od 
místa použití po environmentálním 
přenosu na velkou vzdálenost;

ii) jeho dopad na necílové druhy; ii) jeho dopad na necílové druhy;

iii) jeho dopad na biologickou rozmanitost. iii) jeho dopad na biologickou rozmanitost 
a ekosystém.

Odůvodnění

Mnohé pesticidy mají nepřímé účinky na ekosystém, tj. prostřednictvím potravinového řetězce 
(snížená populace ptáků v agro-ekosystémech vzhledem k masivnímu úbytku hmyzu, kterým se 
ptáci živí). Tyto účinky by měly být co nejvíce zohledněny.
Zvláštní pozornost by měla být rovněž věnována environmentálním účinkům s ohledem na 
environmentální přenos na velkou vzdálenost, např. do arktického regionu.

Pozměňovací návrh 42
Čl. 4 odst. 4

4. Pro účely schválení účinné látky se 
odstavce 1, 2 a 3 považují za splněné, 
pokud je splňují jedno či více
reprezentativních použití alespoň jednoho
přípravku na ochranu rostlin obsahujícího
účinnou látku.

4. Pro účely schválení účinné látky se 
odstavce 1, 2 a 3 považují za splněné, 
pokud je splňuje celý rozsah
reprezentativních použití alespoň tří
přípravků na ochranu rostlin obsahujících
účinnou látku.

Odůvodnění

Veškeré běžné podmínky, v nichž by mohly být přípravky na ochranu rostlin použity, by měly 
být při povolování látky zohledněny.

Pozměňovací návrh 43
Článek 4a (nový)

Čl. 4a
Zamezení zkouškám na zvířatech

S cílem zamezit zkouškám na zvířatech se 
pro účely tohoto nařízení uskuteční 
zkoušky na obratlovcích pouze v krajním 
případě.
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Odůvodnění

V souladu s požadavky Protokolu o ochraně a dobrých životních podmínkách zvířat, podle 
nichž Společenství a členské státy při formulaci a provádění politik věnují řádnou pozornost 
požadavkům na dobré životní podmínky zvířat, a tudíž s cílem zajistit, že zkoušky na zvířatech 
budou prováděny v co nejnižší míře, by zde mělo být uvedeno, že se uskuteční pouze v krajním 
případě. To je rovněž v souladu s požadavky v rámci iniciativy REACH.

Pozměňovací návrh 44
Čl. 6 písm. ia) (nové)

ia) omezení a zákazy použití, které není 
v souladu s integrovanou ochranou proti 
škůdcům, nebo je dokonce na škodu 
tohoto modelu ochrany proti škůdcům, 
jako např. chemické ošetření půdy;

Odůvodnění

Konkrétní použití, která nejsou v souladu se správnou praxí, jako je například integrovaná 
ochrana proti škůdcům, budou omezena.

Pozměňovací návrh 45
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 
uvědomí příslušné úřady členských států 
o přijatých žádostech.
Členský stát má možnost vybrat si 
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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 regulativním postupem 
podle čl. 76 odst. 3.

Odůvodnění

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. Spor bude řešen postupem projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh 46
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 alespoň tří
přípravků na ochranu rostlin obsahujících
účinnou látku, včetně přípravků určených 
na obalování semen, je-li toto použití 
očekáváno, u plodin pěstovaných ve 
velkém rozsahu, 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;

Odůvodnění

U látek používaných pro obalování semen (např. fipronil nebo imidaclorprid) bylo 
prokázáno, že představují akutní ohrožení pro včely, což nebylo předvídáno v posouzení rizik. 
Je proto nezbytné zahrnout toto ustanovení do nařízení.

Pozměňovací návrh 47
Čl. 8 odst. 1 písm. b)

b) u každého bodu požadavků na údaje b) u každého bodu požadavků na údaje 
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o účinné látce uvedených v čl. 75 odst. 1 
písm. b) shrnutí a výsledky zkoušek a 
studií, jméno jejich majitele a osoby či 
institutu, které zkoušky a studie provedly;

o účinné látce uvedených v odstavci 3
shrnutí a výsledky zkoušek a studií, jméno 
jejich majitele a osoby či institutu, které 
zkoušky a studie provedly;

Odůvodnění

Ustanovení o požadavcích na údaje jsou zásadní součástí schvalovacího postupu, který by měl 
být regulován legislativním postupem a nikoliv postupem projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh 48
Čl. 8 odst. 1 písm. c)

c) u každého bodu požadavků na údaje 
o přípravku na ochranu rostlin uvedených 
v čl. 75 odst. 1 písm. b) shrnutí a výsledky 
zkoušek a studií, jméno jejich majitele a 
osoby či institutu, které zkoušky a studie 
souvisejí s posouzením kritérií uvedených 
v článku 4 provedly, pokud jde o jeden či 
více přípravků na ochranu rostlin 
reprezentativních pro použití uvedená 
v písmenu a), a zohledňují skutečnost, že 
nedostatky v dokumentaci, jež jsou 
uvedeny v odstavci 2 a vyplývají 
z navrhovaného omezeného rozsahu 
reprezentativních použití, mohou vést
k určitým omezením ve schválení;

c) u každého bodu požadavků na údaje 
o přípravku na ochranu rostlin uvedených 
v odstavci 3 shrnutí a výsledky zkoušek a 
studií, jméno jejich majitele a osoby či 
institutu, které zkoušky a studie souvisejí 
s posouzením kritérií uvedených v článku 4 
provedly, pokud jde o jeden či více 
přípravků na ochranu rostlin 
reprezentativních pro použití uvedená 
v písmenu a), a zohledňují skutečnost, že 
jakékoli nedostatky v dokumentaci, jež 
jsou uvedeny v odstavci 2 a vyplývají 
z navrhovaného omezeného rozsahu 
reprezentativních použití, budou mít za 
následek neudělení povolení pro účinnou 
látku;

Odůvodnění

Dokumentace s neúplnou nebo špatnou informací bude zamítnuta.

Ustanovení o údajích jsou zásadní součástí schvalovacího postupu, jenž by měl být regulován 
legislativním postupem a nikoliv postupem projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh 49
Čl. 8 odst. 1 písm. ca) (nové)

ca) pro každou zkoušku nebo studii 
zahrnující zkoušky na obratlovcích 
zdůvodnění kroků, jež byly učiněny 
k tomu, aby bylo zamezeno zkouškám na 
zvířatech a zdvojování zkoušek na 
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obratlovcích;

Odůvodnění

S cílem usnadnit sledování skutečnosti, že zkoušky na zvířatech pro účely tohoto nařízení byly 
omezeny na minimum, bude vyžadováno, aby žádosti obsahovaly zdůvodnění opatření 
přijatých k zamezení zkouškám na zvířatech obecně.

Pozměňovací návrh 50
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 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.

Požadavky na údaje podle odstavce 1 se 
definují v nařízení přijatém postupem 
podle článku 251 Smlouvy a budou spolu 
s nezbytnými změnami zahrnovat 
požadavky na účinné látky a přípravky na 
ochranu rostlin podle příloh II a III 
směrnice 91/414/EHS, včetně opatření 
zaměřených na minimalizaci zkoušek 
zvířatech, zejména použití metod, při 
nichž se nepoužívají zvířata, a 
inteligentních strategií zkoušek. Obdobné 
požadavky na údaje o safenerech a 
synergentech se definují postupem podle 
článku 251 Smlouvy.

Odůvodnění

Ustanovení o požadavcích na údaje jsou zásadní součástí schvalovacího postupu, jenž by měl 
být regulován legislativním postupem a nikoliv postupem projednávání ve výborech. Zkoušky 
na zvířatech by měly být minimalizovány.

Pozměňovací návrh 51
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 a životní prostředí, bude 
žadatelem přiložena k dokumentaci.

Odůvodnění

Žadatel musí mít povinnost shromáždit a shrnout veškerou vědeckou literaturu, která je 
k dispozici pro dotčenou látku.
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Pozměňovací návrh 52
Čl. 12 odst. 2 pododstavec 1

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

2. Úřad přijme závěry o tom, zda lze 
očekávat, že účinná látka splní požadavky 
podle článku 4, do devadesáti dnů po 
uplynutí lhůty stanovené v odstavci 1 
tohoto článku s řádným zdůvodněním, 
včetně zmínky o zohlednění připomínek 
veřejnosti, a sdělí je žadateli, členským 
státům a Komisi. Závěry zveřejní úřad do 
jednoho týdne po jejich přijetí.

Odůvodnění

Měla by být zlepšena transparentnost procesu.

Pozměňovací návrh 53
Čl. 13 odst. 1 pododstavec 2

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

Žadateli a všem ostatním, kdo předloží 
písemné připomínky v rámci postupu 
podle čl. 12 odst. 1, se umožní, aby ke 
zprávě o přezkoumání předložili
připomínky.

Zpráva o přezkoumání bude zpřístupněna 
veřejnosti a předložena Evropskému 
parlamentu.

Odůvodnění

Měla by být zvýšena transparentnost procesu.

Pozměňovací návrh 54
Čl. 13 odst. 2 úvodní část a písm. a)

2. Na základě zprávy o přezkoumání podle 
odstavce 1, dalších faktorů, které jsou za 
daných okolností legitimní, a podle zásady 
předběžné opatrnosti v případech, na které 
se vztahují podmínky podle čl. 7 odst. 1 
nařízení (ES) č. 178/2002, se postupem 

2. Na základě zprávy o přezkoumání podle 
odstavce 1, dalších faktorů, které jsou za 
daných okolností legitimní, a podle zásady 
předběžné opatrnosti v případech, na které 
se vztahují podmínky podle čl. 7 odst. 1 
nařízení (ES) č. 178/2002, se regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 76 odst. 3a
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podle čl. 76 odst. 3 přijme nařízení, pokud: přijme nařízení s řádným zdůvodněním, 
pokud:

a) je účinná látka schválena, případně za 
podmínek a omezení uvedených v článku 
6;

a) je účinná látka schválena, případně za 
podmínek a omezení uvedených v článku 
6; a uvedena v příloze IIa;

Odůvodnění

Tato změna je nezbytná k tomu, aby bylo znění uvedeno do souladu s ustanoveními nového 
rozhodnutí o postupu projednávání ve výborech. Měla by být zvýšena transparentnost 
procesu. Proto by mělo být udržováno začlenění povolené látky do přílohy nařízení.

Pozměňovací návrh 55
Čl. 13 odst. 3

3. Komise vede seznam schválených 
účinných látek.

3. Komise vede aktualizovaný seznam 
schválených účinných látek jako přílohu 
IIa a tento seznam zpřístupní na 
internetových stránkách.

Odůvodnění

Měla by být zvýšena transparentnost procesu. Proto by mělo být udržováno začlenění 
povolené látky do přílohy nařízení.

Pozměňovací návrh 56
Čl. 14 odst. 2

2. Doba platnosti obnovení je neomezená. 2. Povolení lze obnovit jedenkrát nebo 
opakovaně na období nepřesahující deset 
let.

Odůvodnění

V navrhovaném znění následuje obnovení povolení provedené členským státem po obnovení 
povolení účinné látky (čl. 43 odst. 6). To znamená, že rovněž povolení by mělo být v zásadě po 
prvním obnovení neomezené v čase. To je v rozporu se zásadou předběžné opatrnosti a se 
zásadou, že rozhodnutí jsou prováděna na základě nejnovějších vědeckých a technických 
poznatků, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 10 navrhovaného znění, a zásadou, že musí být zajištěna 
vysoká úroveň ochrany (bod odůvodnění 21).

Pozměňovací návrh 57
Čl. 17 odst. 2 úvodní část
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Délka této lhůty se stanoví na základě 
těchto bodů:

Délka této lhůty není delší, než je nezbytně 
nutné, a stanoví se na základě těchto bodů:

Odůvodnění

Zkušenost s porovnatelnými postupy prodlužování platnosti povolení pro prostředky na 
ochranu rostlin v členských státech (zvláště v Nizozemsku) ukazují, že taková prodloužení se 
brzy mohou stát běžnou praxí a mohou trvat velmi dlouhou dobu. Proto by mělo být jasné, že 
uvedené prodloužení je výjimkou a mělo by být poskytnuto na dobu co nejkratší.

Pozměňovací návrh 58
Čl. 18 písm. b)

b) nezbytné údaje, které se mají předložit; b) nezbytné údaje, které se mají předložit, 
včetně opatření k minimalizaci zkoušek na 
zvířatech, zejména použití takových 
metod, při nichž se nepoužívají zvířata, a 
inteligentních strategií zkoušek;

Odůvodnění

S cílem zajistit, aby zkoušky na zvířatech pro účely tohoto nařízení byly minimalizovány, by 
do programu měla být zahrnuta opatření, která to usnadní.

Pozměňovací návrh 59
Článek 19

Nařízení přijaté postupem podle čl. 76 
odst. 3 stanoví ustanovení nezbytná 
k provedení postupů obnovení a přezkumu, 
a to případně včetně provedení pracovního 
programu, jak stanoví článek 18.

Nařízení přijaté regulativním postupem
s kontrolou podle čl. 76 odst. 3a stanoví 
ustanovení nezbytná k provedení postupů 
obnovení a přezkumu, a to případně včetně 
provedení pracovního programu, jak 
stanoví článek 18.

Odůvodnění

Tato změna je nezbytná k tomu, aby bylo znění uvedeno do souladu s ustanoveními nového 
rozhodnutí o postupech projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh 60
Článek 20

1. Nařízení se přijímá postupem podle čl. 1. Nařízení s řádným zdůvodněním se 
přijímá regulativním postupem
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76 odst. 3, pokud: s kontrolou podle čl. 76 odst. 3a, 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. 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 jednu sezónu.

Odůvodnění

Pro použití zásob přípravků na ochranu rostlin by neměla být poskytnuta lhůta delší než 
sezóna.

Pozměňovací návrh 61
Čl. 21 odst. 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.

Pokud má za to, že existují náznaky, že 
daná látka nesplňuje kritéria podle článku 
4, nebo pokud nebyly poskytnuty další 
informace požadované podle čl. 6 písm. f), 
informuje členské státy, úřad a výrobce 
účinné látky a stanoví lhůtu, v níž může 
výrobce předložit připomínky.

Pokud má za to, že existují náznaky, že 
daná látka nesplňuje kritéria podle článku 
4, nebo pokud nebyly poskytnuty další 
informace požadované podle čl. 6 písm. f), 
informuje členské státy, úřad a výrobce 
účinné látky a stanoví lhůtu, v níž může 
výrobce předložit připomínky.

Komise přezkoumá povolení účinné látky, 
pokud existují náznaky, že by mohlo být 
ohroženo dosažení cílů stanovených podle 
čl. 4 odst. 1 písm. a) podbodu iv) a písm. 
b) podbodu i) a čl. 7 odst. 2 a 3 směrnice 
2000/60/ES.
Povolení bude přezkoumáno pro deset 
účinných látek, které jsou v ročních 
monitorovacích zprávách o reziduích 
pesticidů zveřejněných Komisí nejčastěji 
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shledány v množství vyšším, než je 
maximální hodnota. Objeví-li se tatáž 
látka na uvedeném seznamu opakovaně, 
povolení bude odejmuto.

Odůvodnění

Zatímco Komise může zahájit přezkum pro danou látku kdykoliv, mělo by být vyjasněno, že 
žádosti o provedení přezkumu mohou předkládat i jiné instituce nebo zúčastněné subjekty. 
Zásadní je skutečnost, že v případě nesouladu s cíli směrnice 2000/60 ES je možné povolení 
látky přehodnotit. Tento mechanismus přímé zpětné vazby mezi směrnicí 2000/60/ES a tímto 
nařízením navíc poslouží jako dodatečný podnět pro producenty, aby důkladně zvážili svou 
odpovědnost, pokud jde o dozor nad přípravkem.

Pozměňovací návrh 62
Čl. 21 odst. 3 pododstavec 1

3. Pokud Komise dojde k závěru, že nejsou 
splněna kritéria podle článku 4 nebo že 
nebyly poskytnuty další informace 
požadované podle čl. 6 písm. f), přijme 
postupem podle čl. 76 odst. 3 nařízení 
o odejmutí či změně schválení.

Pokud Komise dojde k závěru, že nejsou 
splněna kritéria podle článku 4 nebo že 
nebyly poskytnuty další informace 
požadované podle čl. 6 písm. f), přijme 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 76 odst. 3a nařízení o odejmutí či 
změně schválení.

Odůvodnění

Tato změna je nezbytná k tomu, aby bylo znění uvedeno do souladu s ustanoveními nového 
rozhodnutí o postupech projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh 63
Čl. 21 odst. 3a (nový)

3a. Pokud Komise dojde k závěru, že cíle 
omezení znečištění většinovými látkami 
stanovenými podle čl. 4 odst. 1 písm. a) 
podbodu iv) a písm. b) podbodu i) a čl. 7 
odst. 2 a 3 směrnice 2000/60/ES nemohou 
být splněny, přijme se regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 76 odst. 3a 
nařízení o odejmutí či změně povolení.

Odůvodnění

Zásadní je skutečnost, že v případě nesouladu s cíli směrnice 2000/60 ES je možné povolení 
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látky přehodnotit. Postup bude v souladu s ustanoveními nového rozhodnutí o postupech 
projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh 64
Čl. 23 odst. 1 úvodní část

1. Základní látky se schvalují v souladu 
s odstavci 2 až 6. Odchylně od článku 5 je 
doba platnosti schválení neomezená. Pro 
účely těchto odstavců se základní látkou 
rozumí účinná látka, která:

1. Základní látky se schvalují v souladu 
s odstavci 2 až 6. Pro účely těchto odstavců 
se základní látkou rozumí účinná látka, 
která:

Odůvodnění

V nařízení by neměla být předpokládána neomezená lhůta pro základní látky. Podobně jako 
účinné látky by měly základní látky podléhat pravidelnému přezkumu v souladu se současnými 
vědeckými poznatky a údaji.

Pozměňovací návrh 65
Čl. 23 odst. 2

2. Odchylně od článku 5 se základní látka 
schválí, pokud z jakýchkoli náležitých 
hodnocení provedených v souladu s jiným 
právními předpisy Společenství, jež 
upravují používání dané látky pro jiné 
účely než k ochraně rostlin, vyplývá, že 
daná látka nemá žádné bezprostřední ani 
zpožděné škodlivé účinky na zdraví lidí či 
zvířat, ani nepřijatelný vliv na životní 
prostředí.

2. Základní látka se schválí podle článku 
4 a pokud z jakýchkoli náležitých 
hodnocení provedených v souladu s jiným 
právními předpisy Společenství, jež 
upravují používání dané látky pro jiné 
účely než k ochraně rostlin, vyplývá, že 
daná látka nemá žádné bezprostřední ani 
zpožděné škodlivé účinky na zdraví lidí či 
zvířat, ani nepřijatelný vliv na životní 
prostředí, za předpokladu, že všechny body 
požadavku na údaje o účinných látkách 
obsažených v přípravku na ochranu 
rostlin byly poskytnuty a použije se tentýž 
postup rozhodování.

Odůvodnění

Posouzení rizik bude povinné rovněž pro základní látky.

Pozměňovací návrh 66
Čl. 24 odst. 1

1. Odchylně od článku 5 a čl. 14 odst. 2 se 1. Odchylně od článku 5 a čl. 14 odst. 2 se 
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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.

účinná látka, která splňuje kritéria podle 
článku 4, schválí jedenkrát na dobu 
nepřesahující pět let, pokud jsou jiné 
schválené účinné látky nebo alternativní 
metody či jiné postupy v zemědělství 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.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že povolení jiných látek je na deset let a je možná náhrada jinými 
alternativami na trhu, je lhůta sedmi let pro povolení látek, jež lze použít jako náhradu, zjevně 
nadbytečná. Ve Švédsku byl například program pro náhradu pesticidů proveden při stanovení 
pěti let jako nejzazšího termínu pro nalezení alternativ. Náhrada přípravků na ochranu 
rostlin nechemickými alternativami by měla být otázkou nejvyšší priority.

Pozměňovací návrh 67
Čl. 24 odst. 2a (nový)

2a. Členské státy mohou provést náhradu 
pouze schválenou, méně škodlivou 
účinnou látkou pro danou plodinu. 
Jsou-li k dispozici nechemické metody a 
postupy pro danou plodinu, nebudou 
přípravky obsahující látky, jež lze použít 
jako náhradu, povoleny.

Odůvodnění

Zavádí se dvoustupňová náhrada, nikoliv pouze evropský seznam chemických látek, ale 
rovněž uvažování s ohledem na plodinu na základě integrovaného řízení obdělávání půdy. 
Jsou-li k dispozici nechemické metody a postupy pro danou plodinu, nebudou přípravky 
obsahující látky, jež lze použít jako náhradu, povoleny. Členské státy budou mít možnost 
překročit rámec seznamu EU látek, které lze použít jako náhradu, pokud si tak přejí s cílem 
řešit své specifické problémy v používání pesticidů.

Pozměňovací návrh 68
Čl. 25 odst. 1a (nový)

1a. Pro schválení safeneru nebo 
synergentu se odstavec 1 považuje za 
splněný, pokud je splněn soulad
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s článkem 4 s ohledem na jedno nebo více 
reprezentativních použití alespoň jednoho 
přípravku na ochranu rostlin pro každou 
účinnou látku, s níž bude safener nebo 
synergent kombinován.

Odůvodnění

Safenery a synergenty se posuzují ve vztahu ke každé účinné látce, s níž mají být 
kombinovány.

Pozměňovací návrh 69
Článek 26

Do 5 let po vstupu tohoto nařízení 
v platnost se postupem podle čl. 76 odst. 3
přijme nařízení, kterým se stanoví pracovní 
program pro postupný přezkum synergentů 
a safenerů, které jsou na trhu v okamžiku 
vstupu uvedeného nařízení v platnost. 
Nařízení stanoví požadavky na údaje, 
oznamování, hodnocení, posuzování a 
rozhodovací postupy. Bude vyžadovat, aby 
zúčastněné strany ve stanovené lhůtě 
předkládaly Komisi, úřadu a členským 
státům všechny nezbytné údaje.

Do dvou let po vstupu tohoto nařízení 
v platnost se postupem podle článku 251 
Smlouvy přijme nařízení, kterým se stanoví 
pracovní program pro postupný přezkum 
synergentů a safenerů, které jsou na trhu 
v okamžiku vstupu uvedeného nařízení 
v platnost. Nařízení stanoví požadavky, 
včetně opatření k minimalizaci zkoušek na 
zvířatech, na údaje, oznamování, 
hodnocení, posuzování a rozhodovací 
postupy. Bude vyžadovat, aby zúčastněné 
strany ve stanovené lhůtě předkládaly 
Komisi, úřadu a členským státům všechny 
nezbytné údaje.

Odůvodnění

Ustanovení pro přezkum existujících synergentů a safenerů nebudou ponechána na 
projednávání ve výborech, ale budou stanovena legislativním postupem na základě Smlouvy.

Pozměňovací návrh 70
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 

a) její rezidua, která vznikla po aplikaci 
v souladu s realistickými podmínkami 
použití, mají škodlivé účinky na zdraví lidí 
nebo zvířat a na podzemní vody nebo 
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nepřijatelný vliv na životní prostředí; 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 
s realistickými podmínkami 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 regulativním postupem 
s kontrolou podle článku 76 odst. 3a
zahrnou do přílohy III.

Odůvodnění
Formulační přísady mohou mít účinek na zdraví lidí a životní prostředí. Měly by tudíž 
podléhat schválení a být zahrnuty na pozitivní seznam, stejně jako safenery a synergenty (viz 
článek 25) v souladu s ustanoveními nového postupu projednávání ve výborech.

Měla by být předpokládána správná praxe, avšak nelze ji brát za záruku. Namísto toho by 
měly být předpokládány realistické podmínky použití v souladu se stávajícími ustanoveními 
obsaženými v pokynech pro provádění zkoušek ve směrnici 91/414, kde jsou zohledněny 
„praktické podmínky použití“ a „realistické podmínky použití“.

Pozměňovací návrh 71
Čl. 29 odst. 1 písm. c)

c) jeho formulační přísady nebyly
zakázány podle článku 27;

c) jeho formulační přísady byly povoleny
podle článku 27;

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 27 výše.

Pozměňovací návrh 72
Čl. 29 odst. 1 písm. d)

d) na základě současných 
vědeckotechnických poznatků splňuje 
požadavky podle čl. 4 odst. 3;

d) na základě současných 
vědeckotechnických poznatků splňuje 
požadavky podle čl. 4 odst. 3 při 
zohlednění místních environmentálních 
podmínek a zranitelných oblastí;
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Odůvodnění

Při schvalovacím postupu by měly být zohledněny místní podmínky.

Pozměňovací návrh 73
Čl. 29 odst. 1 písm. ea) (nové)

ea) veškeré metabolity účinné látky nebo 
těchto látek přítomné během fáze použití 
byly stanoveny a jsou v souladu s kritérii 
jednotných zásad podle odstavce 6;

Odůvodnění

Jednotné zásady jsou klíčovým prvkem schvalovacího postupu.

Pozměňovací návrh 74
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) jeho rezidua vznikající při povoleném 
použití lze zjistit standardizovanými
metodami obecně používanými v každém 
členském státě, které jsou dostatečně 
citlivé, pokud jde o limity sledovaných 
látek v různých přírodních a biologických 
substancích. Rezidua jsou zjistitelná 
pomocí obecných metod pro zjištění více 
reziduí, které používají referenční 
laboratoře EU.

Odůvodnění

Metody pro zjišťování veškerých reziduí by měly být dostatečně citlivé, pokud jde o úrovně 
sledovaných látek v různých přírodních a biologických substancích, aby nedošlo k přehlédnutí 
účinků, které nejsou snadno zjištěny obecně používanými metodami.

Pozměňovací návrh 75
Čl. 29 odst. 5

5. Harmonizované metody k odst. 1 písm. 
e) lze přijmout postupem podle čl. 76 odst. 
3.

5. Harmonizované metody k odst. 1 písm. 
e) lze přijmout regulativním postupem
s kontrolou podle čl. 76 odst. 3a.
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Odůvodnění

Tato změna je nezbytná k tomu, aby bylo znění uvedeno do souladu s ustanoveními nového 
rozhodnutí o postupech projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh 76
Čl. 29 odst. 6

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

6. Jednotné zásady pro hodnocení a 
povolování přípravků na ochranu rostlin se 
definují v nařízení přijatém podle čl. 251 
Smlouvy a budou zahrnovat požadavky 
podle přílohy VI směrnice 91/414/EHS a 
jakékoli jejich nutné změny.

Odůvodnění

Podle stávajícího návrhu nebudou jednotné zásady stanoveny Evropským parlamentem. 
V roce 1996 Evropský parlament musel podat žalobu, neboť první jednotné zásady, které byly 
stanoveny Komisí, nebyly v souladu se směrnicí 91/414. Soud potvrdil (v případu C-303/94) 
postoj Parlamentu a zásady byly změněny, zvláště pokud jde o kritéria pro pitnou vodu. 
Nařízení stanovující jednotné zásady by mělo být přijato Evropským parlamentem a Radou 
vhodným legislativním postupem, nikoliv postupem projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh 77
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 přinejmenším:

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;
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ii) klasifikaci přípravku na ochranu rostlin 
na základě směrnice 1999/45/ES.

iii) pokyny pro správné používání 
přípravku a pro zohlednění podmínek a 
zásad integrované ochrany proti 
škůdcům;
iv) povinnost informovat osoby s trvalým 
bydlištěm a sousedy, kteří by mohli být 
vystaveni rozprášenému postřiku nebo 
jiným zdrojům expozice přípravku, a to 
alespoň 48 hodin před použitím 
přípravku.

Odůvodnění

Měly by být vyjasněny specifické požadavky a omezení. Tato změna uvádí povolení do souladu 
s ostatními ustanoveními tohoto nařízení. Podmínky a zásady integrované ochrany proti 
škůdcům a informování osob se stálým bydlištěm a sousedů by mělo být zmíněno jako 
minimum.

Pozměňovací návrh 78
Čl. 30 odst. 2 pododstavec 1a (nový)

Tyto požadavky zahrnují vždy:
– maximální množství na hektar při 
každém použití,
– lhůtu mezi posledním použitím a sklizní,
– počet použití v jednom roce,
– zdůvodnění rozprášeného postřiku,
– limit představující nebezpečí/riziko pro 
zdraví lidí (kumulativní účinek), 
podzemní/povrchové vody a biologickou 
rozmanitost.

Odůvodnění

Měly by být vyjasněny podmínky pro specifické požadavky a omezení.

Pozměňovací návrh 79
Čl. 30 odst. 3 písm. a) a b)

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

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 a podmínky relevantní 
k problematice povolování a použití 
přípravku na ochranu rostlin, zejména 
tehdy, pokud jsou určeny k ochraně zdraví 
distributorů, uživatelů, pracovníků, osob 
se stálým bydlištěm, kolemjdoucích a 
spotřebitelů, zdraví zvířat či životního 
prostředí.

Odůvodnění

Měly by být vyjasněny podmínky pro specifické požadavky a omezení.

Informování sousedů a osob se stálým bydlištěm by mělo být součástí povinností uvedených v 
odstavci 2.

Pozměňovací návrh 80
Čl. 32 odst. 1 a 2

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 každém členském státě, v němž má být 
přípravek na ochranu uveden na trh.

Osoba, která si přeje uvést přípravek na 
ochranu rostlin na trh, oznámí tuto 
skutečnost každému členskému státu a 
Komisi. Oznámení zahrnuje informace 
podle odstavce 2 a souhrnný posudek 
podle odstavce 3a.

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 členských států, v nichž žadatel 
podal žádost;

b) návrh, v němž žadatel uvede, od 
kterého členského státu očekává 
vyhodnocení 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.
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Odůvodnění
V navrhovaném znění jsou o žádosti informovány pouze ty členské státy, kde je žádost 
o udělení povolení předložena. To je odchylka od stávající směrnice 91/414, kde musí žadatel 
informovat každý členský stát zasláním úplné dokumentace.

Pozměňovací návrh 81
Čl. 32 odst. 3 písm. b)

b) u každé účinné látky, safeneru či 
synergentu obsažených v přípravku na 
ochranu rostlin úplná a souhrnná 
dokumentace pro každý bod požadavků na 
údaje o účinné látce, safeneru či 
synergentu; a

b) u každé účinné látky, safeneru či 
synergentu, formulující přísady a 
pomocné látky obsažené v přípravku na 
ochranu rostlin úplná a souhrnná 
dokumentace pro každý bod požadavků na 
údaje o účinné látce, safeneru či 
synergentu, formulující přísadě a 
pomocné látce a rovněž úplná a souhrnná 
dokumentace týkající se kombinovaného 
účinku účinné látky, safeneru, 
synergentu, formulující přísady či 
pomocné látky obsažené v přípravku na 
ochranu rostlin.

Odůvodnění

Safenery, synergenty, formulující přísady a pomocné látky jsou zjevně přidávány s cílem 
posílit nebo upravit účinek účinné látky tím, že vytváří kombinovaný účinek, který se liší od 
účinku jednotlivých látek. Kombinovaný účinek by tudíž měl být rovněž hodnocen.

Pozměňovací návrh 82
Čl. 32 odst. 3 písm. c)

c) u každé zkoušky či studie na 
obratlovcích, zdůvodnění opatření 
přijatých k zamezení opakování zkoušek;

c) u každé zkoušky či studie na 
obratlovcích zdůvodnění opatření přijatých 
k zamezení zkoušek na zvířatech a 
opakování zkoušek na obratlovcích;

Odůvodnění

S cílem usnadnit, aby zkoušky na zvířatech pro účely tohoto nařízení byly omezeny na 
minimum, bude vyžadováno, aby žádosti obsahovaly zdůvodnění opatření přijatých 
k zamezení zkoušek na zvířatech obecně.

Pozměňovací návrh 83
Čl. 32 odst. 5a (nový)
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5a. Žadatel poskytne jinému členskému 
státu na vyžádání úplnou dokumentaci 
podle odstavce 3a.

Odůvodnění

V navrhovaném znění jsou o žádosti informovány pouze ty členské státy, kde je žádost 
o udělení povolení předložena. To je odchylka od stávající směrnice 91/414, kde musí žadatel 
informovat každý členský stát zasláním úplné dokumentace.

Pozměňovací návrh 84
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, 
v němž žadatel podává žádost, pokud se 
pro provedení šetření dobrovolně 
nerozhodne jiný členský stát. 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 ostatní členské státy podílejí 
na spolupráci, aby se zaručilo spravedlivé 
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.

Ostatní členské státy jsou oprávněny 
poslat své připomínky členskému státu, 
který danou žádost vyšetřuje.

Odůvodnění

Řešení, které nevyžaduje příliš času nebo administrativy, je informovat o žádosti nebo ji 
ohlásit všem ostatním členským státům, což zároveň dává členským státům možnost, aby 
požadovaly souhrnnou dokumentaci. Členské státy jsou navíc oprávněny předložit své 
připomínky členskému státu, který hodnotí dokumentaci. To přispívá ke kvalitě hodnocení a 
jednotnosti hodnocení ve všech zemích.

Pozměňovací návrh 85
Článek 34a (nový)

Čl. 34 a
Databáze úřadu
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Jakmile se žadatel dozví, který členský stát 
bude provádět šetření žádosti, předá 
neprodleně úřadu úplnou a souhrnnou 
dokumentaci podle čl. 32 odst. 3 písm. a) a 
b) a informace podle čl. 32 odst. 3 
písm. c).
Úřad neprodleně zpřístupní veřejnosti 
souhrnnou dokumentaci, kromě 
informací, které jsou považovány za 
důvěrné podle článku 60, a informací 
podle čl. 32 odst. 3 písm. c).

Odůvodnění

Uvádí do souladu poslední pododstavec článku 9 odst. 3 a článku 10. Souvisí s pozměňovacím 
návrhem k bodu odůvodnění 32 a čl. 54 odst. 1, čl. 57 odst. 1 a 2 a čl. 58 odst. -1. S cílem 
usnadnit sdílení údajů je nezbytné vytvořit jedinou centralizovanou databázi, spravovanou 
úřadem, obsahující veškeré informace o zkouškách a studiích provedených dříve a týkajících 
se předmětu tohoto nařízení. Žadatelé pak budou moci před provedením jakýchkoli zkoušek 
nebo studií hledat pouze v jediné databázi. Informace podle čl. 32 odst. 3 písm. c) budou 
rovněž přístupné veřejnosti s ohledem na zajištění transparentnosti, pokud jde o opatření 
přijatá žadateli k zamezení zkouškám na zvířatech.

Pozměňovací návrh 86
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 schválí dotčený 
přípravek na ochranu rostlin, do 90 dnů 
od obdržení žádosti.

Odůvodnění

Rozdělení na zóny pro povolení není vhodné, neboť podmínky v navrhovaných zónách často 
nejsou srovnatelné. Povolení by měla být udělena pouze na úrovni členského státu, avšak 
ohlášena dalším členským státům. Členský stát, kterému bude povolení ohlášeno, bude mít 
povinnost v rozumné lhůtě potvrdit, zamítnout nebo omezit povolení podle své konkrétní 
vnitrostátní situace.

Pozměňovací návrh 87
Čl. 37 odst. 4 pododstavec 1
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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 90 dnů, předloží 
členský stát, který žádost vyšetřuje, věc 
Komisi. Regulativním postupem podle čl. 
76 odst. 3 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.

Odůvodnění

Tato změna je nezbytná k tomu, aby bylo znění uvedeno do souladu s ustanoveními rozhodnutí 
o postupech projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh 88
Čl. 37 odst. 5

5. Prováděcí pravidla k odstavcům 1 až 4 
lze po konzultaci s úřadem stanovit 
postupem podle čl. 76 odst. 3.

5. Prováděcí pravidla k odstavcům 1 až 4 
lze po konzultaci s úřadem stanovit 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 76 odst. 3a.

Odůvodnění

Tato změna je nezbytná k tomu, aby bylo znění uvedeno do souladu s ustanoveními nového 
rozhodnutí o postupech projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh 89
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 může požádat 
o povolení téhož přípravku na ochranu 
rostlin a téhož použití v jiném členském 
státě postupem vzájemného uznávání podle 
tohoto pododdílu.

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.
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Odůvodnění

Rozdělení na zóny pro povolení není vhodné, neboť podmínky v navrhovaných zónách často 
nejsou srovnatelné. Povolení by měla být udělena pouze na úrovni členského státu, avšak 
oznámena dalším členským státům. Členský stát, kterému bude povolení oznámeno, bude mít 
povinnost v rozumné lhůtě potvrdit, zamítnout nebo omezit povolení podle své konkrétní 
vnitrostátní situace.
Komise zřejmě předpokládá, že klimatologické a environmentální podmínky ve všech 
sklenících nebo při ošetření po sklizni jsou relativně stejné. Jelikož tomu tak není, měla by být 
tato část článku vypuštěna.

Pozměňovací návrh 90
Čl. 40 odst. 1

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

1. Členský stát, jemuž je předložena žádost 
podle článku 39, prošetří posouzení 
uskutečněné referenčním členským státem 
v podmínkách svého vlastního území.

Odůvodnění

Zásada vzájemného uznávání musí ponechat prostor členským státům, aby přizpůsobily 
povolení své konkrétní situaci, a to stanovením dodatečných podmínek pro použití, nebo, 
v řádně zdůvodněných případech, odmítly povolení daného přípravku.

Pozměňovací návrh 91
Čl. 40 odst. 1a (nový)

1a. Povolení může být vázáno na 
ustanovení vyplývající 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.

Odůvodnění

Zásada vzájemného uznávání musí ponechat prostor členským státům, aby přizpůsobily 
povolení své konkrétní situaci, a to stanovením dodatečných podmínek pro použití, nebo, 
v řádně zdůvodněných případech, odmítly povolení daného přípravku.



PR\662101CS.doc 49/80 PE 388.326v01-00

CS

Pozměňovací návrh 92
Čl. 40 odst. 1b (nový)

1b. Povolení může být vázáno na 
dodatečné požadavky, pokud si relevantní 
zemědělské, rostlinolékařské a 
environmentální (i klimatické) podmínky 
v členském státě tyto požadavky vynutí, 
s cílem dodržet soulad s článkem 29.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k čl. 40 odst. 1a (nový).

Pozměňovací návrh 93
Čl. 40 odst. 2

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

2. Na požadavky uvedené v čl. 30 odst. 3 
lze uvalit dodatečné podmínky.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k čl. 40 odst. 1a (nový).

Pozměňovací návrh 94
Čl. 40 odst. 2a (nový)

2a. Domnívá-li se členský stát, že 
přípravek na ochranu rostlin schválený 
v jiném členském státě nebude splňovat 
požadavky stanovené v článku 29 nebo 
bude v rozporu s cíli jeho národního 
akčního plánu pro pesticidy, a navrhuje 
proto zamítnout povolení, ohlásí to 
Komisi, ostatním členským státům a 
žadateli.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k čl. 40 odst. 1a (nový).

Pozměňovací návrh 95
Čl. 41 odst. 1 písm. ca) (nové)
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ca) na žádost členského státu úplná 
dokumentace, jak je požadována v čl. 32 
odst. 3.

Odůvodnění

Bude-li to třeba, měl by mít členský stát k dispozici veškeré informace, než rozhodne 
o povolení konkrétního přípravku.

Pozměňovací návrh 96
Čl. 42 odst. 5

5. Pokyny k organizaci ověřování shody 
mohou být stanoveny postupem podle čl. 
76 odst. 2. 

5. Pokyny k organizaci ověřování shody 
mohou být stanoveny regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 76 odst. 3a. 

Odůvodnění

Tato změna je nezbytná k tomu, aby bylo znění uvedeno do souladu s ustanoveními nového 
rozhodnutí o postupech projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh 97
Čl. 43 odst. 1a (nový)

1a. Členský stát přezkoumá schválení 
účinné látky, pokud existují náznaky, že 
by mohlo být ohroženo dosažení cílů 
stanovených podle čl. 4 odst. 1 písm. a) 
podbodu iv) a písm. b) podbodu i) a čl. 7 
odst. 2 a 3 směrnice 2000/60/ES.

Odůvodnění

Zásadní je skutečnost, že v případě nesouladu použití látky s cíli směrnice 2000/60 ES je 
možné povolení přípravku přehodnotit. Tento mechanismus přímé zpětné vazby mezi směrnicí 
2000/60/ES a tímto nařízením navíc poslouží jako dodatečný podnět pro výrobce, aby 
důkladně zvážili svou odpovědnost, pokud jde o dozor nad přípravkem.

Pozměňovací návrh 98
Čl. 43 odst. 3 písm. ca) (nové)

ca) na základě vývoje vědeckotechnických 
poznatků lze upravit způsob použití a 
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množství.

Odůvodnění

V navrhovaném znění toto důležité ustanovení směrnice 91/414 čl. 4 odst. 6 chybí. Podle 
uvedeného článku lze povolení změnit, je–li stanoveno, že na základě vývoje 
vědeckotechnických poznatků lze změnit způsob použití a množství. Tato povinnost zachovává 
podmínky povolení aktuální, pokud jde o soulad s novými vědeckotechnickými poznatky, a je 
příkladem praktického uplatnění zásady předběžné opatrnosti.

Pozměňovací návrh 99
Čl. 43 odst. 4

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

4. Pokud členský stát odejme nebo změní 
povolení v souladu s odstavcem 3, 
neprodleně o tom informuje držitele 
povolení, ostatní členské státy, úřad a 
Komisi.

Pozměňovací návrh 100
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 jeden rok.

Odůvodnění

Lhůty odkladu pro využití zásob by neměly přesahovat jeden rok.

Pozměňovací návrh 101
Článek 47

Článek 47 vypouští se
Uvádění na trh a používání přípravků na 
ochranu rostlin obsahujících geneticky 
modifikovaný organismus
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Přípravek na ochranu rostlin, který 
obsahuje geneticky modifikovaný 
mikroorganismus spadající do působnosti 
směrnice 2001/18/ES, se kromě posouzení 
podle této kapitoly vyšetří z hlediska 
genetické modifikace v souladu 
s uvedenou směrnicí. 
Povolení podle tohoto nařízení se tomuto 
přípravku na ochranu rostlin neudělí, 
pokud k tomu nebyl udělen písemný 
souhlas podle článku 19 směrnice 
2001/18/ES.
Není-li stanoveno jinak, použijí se 
všechna ustanovení o povolení stanovená 
tímto nařízením.

Odůvodnění

Přípravky na ochranu rostlin obsahující geneticky modifikovaný organismus nebudou 
povoleny.

Pozměňovací návrh 102
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 pro použití pro 
danou plodinu přípravek na ochranu 
rostlin, jenž obsahuje látku, kterou lze 
použít jako náhradu, pokud ze 
srovnávacího posouzení rizik a výhod 
podle přílohy IV vyplývá, že:

Odůvodnění

Náhrada by měla být základní linií moderní politiky povolování.
Přípravky obsahující látku, kterou lze použít jako náhradu, nebudou členským státem 
povoleny, pokud existují bezpečnější alternativy nebo metody pro danou plodinu. Navrhovaná 
nejzazší lhůta pěti let urychlí proces revize a poskytne pobídky pro inovace.

Pozměňovací návrh 103
Čl. 48 odst. 1 písm. c)

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

c) chemická rozmanitost účinných látek, 
pokud je relevantní, či metody a postupy 
řízení obdělávání půdy a ochrany proti 
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škůdcům dostačují k tomu, aby se 
minimalizoval výskyt rezistence cílového 
organismu.

Odůvodnění

Nechemické metody a postupy řízení obdělávání půdy a ochrany proti škůdcům musí být při 
uvažování o ustanoveních o náhradě rovněž zohledněny.

Pozměňovací návrh 104
Čl. 48 odst. 2

2. Odchylně od odstavce 1 se přípravek na 
ochranu rostlin obsahující látku, kterou 
lze použít jako náhradu, povolí bez 
srovnávacího posouzení, pokud je to 
nezbytné k získání zkušeností nejdříve 
prostřednictvím praktického použití 
přípravku.

vypouští se

Toto povolení se udělí na dobu 
nepřesahující tři roky.

Odůvodnění

Tato odchylka dává vzniknout příliš mnoha výjimkám a riziku, že v praxi budou členské státy 
povolovat přípravky bez srovnávacího posouzení.

Pozměňovací návrh 105
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 členský stát rozhodne, že 
odejme či změní povolení podle odstavce 
3, odnětí či změna nabudou účinku dva 
roky po tomto rozhodnutí členského státu 
či na konci období povolení dané látky, 
kterou lze použít jako náhradu, pokud toto 
období uplyne dříve.

Odůvodnění
Navrhovaná nejzazší lhůta dvou let urychlí proces náhrady a poskytne pobídky pro inovace.

Pozměňovací návrh 106
Čl. 49 odst. 1
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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 (nepřesahuje 
0,1 % zemědělské plochy členského státu), 
nebo na plodinu, která je pěstována ve 
velkém rozsahu, aby byla splněna 
výjimečná potřeba.

Odůvodnění

Méně významné použití se týká nyní každé plodiny, jež není hlavní plodinou (obiloviny, 
kukuřice). Jablka se v EU-15 pěstují na 300 000 ha, což představuje 0,25 % zemědělské 
plochy.

Pozměňovací návrh 107
Článek 49a (nový)

Článek 49a
Paralelní dovozy

1. Odchylně od čl. 28 odst. 1 umožní 
členské státy dovoz a uvedení na trh 
přípravku na ochranu rostlin na svém 
území prostřednictvím paralelního 
obchodu pouze tehdy, byl-li proveden 
úřední postup, který ověřil, že se jedná 
o týž přípravek, který je již povolen 
(„referenční přípravek na ochranu 
rostlin“). V kladném případě obdrží 
dovážený přípravek na ochranu rostlin 
identifikační osvědčení vystavené 
příslušným úřadem určeného členského 
státu.
2. Dovozci přípravku na ochranu rostlin 
požádají příslušný úřad určeného 
členského státu o identifikační osvědčení 
pro přípravek na ochranu rostlin, který si 
přejí dovážet, a to dříve, než uskuteční 
první dovoz a první uvedení na trh.
3. Příslušný úřad určeného členského 
státu rozhodne ve lhůtě 45 dnů, zda jsou 
splněny požadavky podle tohoto článku. 
Ujistí-li se příslušný úřad, že požadavky 
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podle tohoto článku jsou splněny, obdrží 
dovozce identifikační osvědčení pro 
dotčený přípravek.
4. Žadatel je osvobozen od podávání 
informací, protokolů o zkouškách a 
studiích vyžadovaných v souvislosti se 
schválením přípravku na ochranu rostlin.
5. Příslušný úřad, který obdrží žádost, 
požádá příslušný úřad země původu, aby:
a) prokázal přesné složení přípravku 
s cílem prověřit, že uvedený přípravek je 
totožný s přípravkem, jenž byl schválen 
v referenčním členském státě, a
b) ověřil, že přípravek je v tomto členském 
státě schválen v souladu se schvalovacím 
postupem podle tohoto nařízení nebo 
směrnice 91/414/EHS.
6. Přípravky, které podléhají paralelním 
dovozům, nelze přebalit.
7. Platnost identifikačního osvědčení 
skončí zároveň se schválením 
referenčního přípravku nebo skončením 
platnosti povolení dováženého přípravku 
v členském státě, z něhož je dovážen. Je-li 
povolení 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 
odejmutí povolení.
8. Členský stát nesmí vydat identifikační 
osvědčení pro přípravky na ochranu 
rostlin, které obsahují látky, jež lze použít 
jako náhradu.

Odůvodnění

Paralelní obchodování nesmí být použito k uvedení nebezpečných nebo neschválených 
přípravků (nezkoušených a/nebo padělaných). Právní statut paralelních dovozů by měl být 
vyjasněn prostřednictvím jasných a závazných ustanovení.

Pozměňovací návrh 108
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 30 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, jež nelze 
zvládnout jinými prostředky.

Odůvodnění

Směrnice 91/414 umožňuje takovou odchylku v čl. 8 oddíle 4, kde se omezuje na situace 
nepředvídaného nebezpečí. Vypuštěním slova „nepředvídaný“ by došlo k podstatné změně 
povahy odchylky. Z nástroje, který by měl být používán ve výjimečných případech, by se stal 
nástroj, který se má použít v mnoha situacích v běžné praxi, neboť„zvláštní okolnosti“ nejsou 
definovány a mohou být nalezeny vždy a všude.

Pozměňovací návrh 109
Čl. 51 odst. 4

4. Podrobná pravidla pro použití tohoto 
článku, zejména maximální množství 
přípravků na ochranu rostlin, které mohou 
být během pokusů nebo zkoušek uvolněny, 
a minimální údaje, které mají být 
předloženy v souladu s odstavcem 2, lze 
přijmout postupem podle čl. 76 odst. 3.

4. Podrobná pravidla pro použití tohoto 
článku, zejména maximální množství 
přípravků na ochranu rostlin, které mohou 
být během pokusů nebo zkoušek uvolněny, 
a minimální údaje, které mají být 
předloženy v souladu s odstavcem 2, lze 
přijmout regulativním postupem
s kontrolou podle čl. 76 odst. 3a.

Odůvodnění

Tato změna je nezbytná k tomu, aby bylo znění uvedeno do souladu s ustanoveními nového 
rozhodnutí o postupech projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh 110
Čl. 52 odst. 2 až 4

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 přinejmenším:
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a) dodržení podmínek stanovených podle 
článku 30 a uvedených na etiketě 
v souladu s ustanoveními o označování 
podle článků 61 a 63 směrnice 
1999/45/ES;
b) použití v souladu se zásadami 
integrované ochrany proti škůdcům, 
včetně správné praxe pro používání 
přípravků na ochranu rostlin a správné 
praxe v oblasti životního prostředí, kde je 
používání přípravků na ochranu rostlin
omezeno na nezbytné minimum;
c) soulad s nařízením (ES) č. 396/2005 
o maximálních limitech reziduí pesticidů;
d) soulad s příslušnými právními předpisy 
na ochranu pracovníků.

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 integrované 
ochrany proti škůdcům, jakož i se zásadami 
správné praxe pro použití přípravků na 
ochranu rostlin a správné praxe v oblasti 
životního prostředí.

Prováděcí pravidla k tomuto článku včetně 
minimálních požadavků týkajících se 
těchto zásad mohou být přijata postupem 
podle čl. 76 odst. 2.

Prováděcí pravidla k tomuto článku včetně 
minimálních požadavků týkajících se 
těchto zásad se přijmou postupem podle 
článku 251 Smlouvy.

Odůvodnění

Definice správného použití by měla být formulována ve formě minimálních požadavků. 
Členské státy by měly mít povinnost vyžadovat správné použití ve svých rozhodnutích 
o schválení (viz článek 30).

Pozměňovací návrh 111
Čl. 54 odst. 1 úvodní část

Členské státy udržují informace 
o přípravcích na ochranu rostlin, které byly 
povoleny či zakázány podle tohoto 
nařízení, tak, aby byly pro veřejnost 
elektronicky dostupné, přičemž tyto 
informace obsahují alespoň:

Členské státy předají úřadu informace 
o přípravcích na ochranu rostlin, které byly 
povoleny či zakázány podle tohoto 
nařízení, a ten je pro veřejnost elektronicky 
zpřístupní, přičemž tyto informace 
obsahují alespoň:
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Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem k bodu odůvodnění 32 a článkem 34a, čl. 57 odst. 1 a 2 a čl. 
58 odst. -1. S cílem usnadnit sdílení údajů je nezbytné vytvořit jedinou centralizovanou 
databázi, spravovanou úřadem, obsahující veškeré informace o zkouškách a studiích 
provedených dříve a týkajících se předmětu tohoto nařízení. Žadatelé pak budou moci před 
provedením jakýchkoli zkoušek nebo studií hledat pouze v jediné databázi.

Pozměňovací návrh 112
Čl. 54 odst. 1 písm. ea) (nové)

ea) členský stát, v němž byl přípravek na 
ochranu rostlin schválen,

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k čl. 54 odst. 1 úvodní části.

Pozměňovací návrh 113
Čl. 57 odst. 1 a 2

1. U každé účinné látky, safeneru a 
synergentu zpravodajské členské státy 
povedou a na žádost jakékoli zúčastněné 
straně zpřístupní seznam protokolů 
o zkouškách či studiích, které jsou 
nezbytné k prvnímu schválení, změně 
podmínek schválení nebo obnovení 
schválení.

1. U každé účinné látky, safeneru a 
synergentu zpravodajské členské státy 
zašlou úřadu seznam protokolů 
o zkouškách či studiích, které jsou 
nezbytné k prvnímu schválení, změně 
podmínek schválení nebo obnovení 
schválení, a souhrnné výsledky protokolů 
o zkouškách a studiích ke stanovení 
účinnosti látky a její neškodnosti pro 
zdraví lidí, zvířat, rostlin a životní 
prostředí a úřad tyto informace zpřístupní 
veřejnosti.

2. U každého přípravku na ochranu rostlin, 
který povolí, členské státy po a na žádost 
jakékoli zúčastněné straně zpřístupní::

2. U každého přípravku na ochranu rostlin, 
který povolí, členské státy zašlou úřadu 
následující informace, které úřad 
zpřístupní veřejnosti:

a) seznam protokolů o zkouškách a 
studiích, které jsou nezbytné k prvnímu 
povolení, změně podmínek povolení nebo 
obnovení povolení; a

a) seznam protokolů o zkouškách a 
studiích, které jsou nezbytné k prvnímu 
povolení, změně podmínek povolení nebo 
obnovení povolení; 

b) seznam protokolů o zkouškách a 
studiích, o jejichž ochranu se podle článku 
56 žádá a všechna odůvodnění předložená 

b) seznam protokolů o zkouškách a 
studiích, o jejichž ochranu se podle 
článku 56 žádá a všechna odůvodnění 
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v souladu s uvedeným článkem. předložená v souladu s uvedeným článkem; 
a
ba) souhrnné výsledky protokolů 
o zkouškách a studiích ke stanovení 
účinnosti přípravku a jeho neškodnosti 
pro zdraví lidí, zvířat, rostlin a životní 
prostředí.

Odůvodnění

S cílem usnadnit sdílení údajů je nezbytné vytvořit jedinou centralizovanou databázi, 
spravovanou úřadem, obsahující veškeré informace o zkouškách a studiích provedených dříve 
a týkajících se předmětu tohoto nařízení. Žadatelé pak budou moci před provedením 
jakýchkoli zkoušek nebo studií hledat pouze v jediné databázi.

Pozměňovací návrh 114
Čl. 58 odst. -1 (nový)

-1. Všechny osoby, které hodlají požádat 
o povolení přípravku na ochranu rostlin, 
před provedením zkoušek nebo studií 
konzultují databázi podle článků 34a, 54 a 
57.

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem k bodu odůvodnění 32 a článku 34a, č. 54 odst. 1 a čl. 57 
odst. 1 a 2. S cílem usnadnit sdílení údajů budou žadatelé konzultovat databázi spravovanou 
úřadem s cílem zjistit veškeré nezbytné informace o zkouškách a studiích provedených dříve a 
týkajících se předmětu tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 115
Čl. 58 odst. 1 pododstavec 1

1. Všechny osoby, které hodlají požádat 
o povolení přípravku na ochranu rostlin, se
před provedením zkoušek či studií dotáží
příslušného orgánu členského státu, 
v němž hodlají žádost podat, zda již bylo 
v tomto členském státě uděleno povolení 
pro přípravek na ochranu rostlin, jenž 
osahuje tutéž účinnou látku, safener či 
synergent. Takový dotaz bude zahrnovat 
konzultaci informací dostupných podle 

1. Všechny osoby, které hodlají požádat 
o povolení přípravku na ochranu rostlin, 
před provedením zkoušek či studií 
informují příslušný orgán členského státu, 
v němž hodlají žádost podat, že již bylo 
v tomto nebo jiném členském státě uděleno 
povolení pro přípravek na ochranu rostlin, 
jenž osahuje tutéž účinnou látku, safener či 
synergent s odkazem na příslušné 
informace v databázi.
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článku 54.

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem k článku 34a, čl. 54 odst. 1, čl. 57 odst. 1 a 2 a čl. 58 odst. 
-1.

Pozměňovací návrh 116
Čl. 59 odst. 1

1. Zkoušky a studie na obratlovcích se pro 
účely tohoto nařízení neopakují. Všechny 
osoby, které hodlají provádět zkoušky nebo 
studie na obratlovcích, učiní veškerá 
nezbytná opatření, aby ověřily, zda již 
takovéto zkoušky nebyly provedeny či 
zahájeny.

1. Zkoušky a studie na obratlovcích se pro 
účely tohoto nařízení neopakují. Všechny 
osoby, které hodlají provádět zkoušky nebo 
studie na obratlovcích, učiní veškerá 
nezbytná opatření, aby ověřily, zda již 
takovéto zkoušky nebyly provedeny či 
zahájeny, zejména konzultováním 
databáze.

Pozměňovací návrh 117
Čl. 62 odst. 1 pododstavec 1

Označování přípravků na ochranu rostlin 
splňuje požadavky stanovené v nařízení 
přijatém postupem podle čl. 76 odst. 2.

Označování přípravků na ochranu rostlin 
splňuje požadavky stanovené v nařízení 
přijatém postupem podle článku 251 
Smlouvy.

Odůvodnění

Ustanovení o označování by měla být stanovena nařízením Parlamentu a Rady.

Pozměňovací návrh 118
Čl. 62 odst. 3a (nový)

3a. Potraviny, které nejsou v souladu 
s ustanoveními směrnice Komise 
2006/125/ES ze dne 5. prosince 2006 
o obilných a ostatních příkrmech pro 
kojence a malé děti1, budou označeny 
větou „Nevhodné pro kojence a malé 
děti“.
1 Úř. věst. L 339, 6.12.2006, s. 16.



PR\662101CS.doc 61/80 PE 388.326v01-00

CS

Odůvodnění

Potraviny obsahující rezidua přípravků na ochranu rostlin v množství přesahujícím limity 
uvedené ve směrnici 2006/125/ES budou jasně označeny příslušným upozorněním, které 
poskytne tyto informace konečnému spotřebiteli.

Pozměňovací návrh 119
Článek 63

1. Každá reklama na přípravek na ochranu 
rostlin se doplní větami „Používejte 
přípravky na ochranu rostlin bezpečně. 
Před použitím si vždy přečtěte etiketu a 
informace o přípravku“. Tyto věty musí 
být v porovnání s celou reklamou jasně 
odlišeny. Slova „přípravek na ochranu 
rostlin“ lze nahradit přesnějším popisem 
typu přípravku, např. fungicid, insekticid 
či herbicid.

Reklama na přípravky na ochranu rostlin 
se zakazuje.

2. Reklama neobsahuje informace, které 
by mohly být zavádějící, pokud jde 
o možné zranitelní zdraví lidí či zvířat 
nebo životního prostředí, např. slova jako 
„nízkorizikový“, „netoxický“ či 
„neškodný“.

Pozměňovací návrh 120
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, a to po dobu 
alespoň deseti let po ukončení výroby 
nebo použití.

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 náležité informace obsažené 
v těchto záznamech na žádost zpřístupní 
příslušným orgánům. Rovněž zpřístupní 
tyto informace sousedům a osobám se 
stálým bydlištěm, maloobchodům či 
průmyslovému odvětví vyrábějícímu
pitnou vodu, pokud požádají o přístup. 
Informace o veškerých žádostech 
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týkajících se přípravků na ochranu rostlin 
pro daný zemědělský produkt budou 
poskytnuty maloobchodu a velkoobchodu 
ve formě průkazu pesticidu.

Odůvodnění

Maloobchody a velkoobchody požádaly o zevrubnou informaci o pesticidech používaných pro 
daný produkt s cílem lépe splnit požadavky na sledovatelnost a zdokonalit rozbory reziduí 
pesticidů v rámci svých programů jakosti. Jsou to především výrobci, kdo by měl mít 
odpovědnost za poskytování údajů vedených v rámci požadavků stávajícího nařízení na 
vyžádání svých zákazníků.

Pozměňovací návrh 121
Čl. 64 odst. 1a (nový)

1a. Výrobci přípravků na ochranu rostlin 
provádějí následně po získání registrace 
monitoring. Příslušnému úřadu ohlásí 
jakékoli relevantní informace a na 
vyžádání je zpřístupní příslušným 
zúčastněným stranám. 

Odůvodnění

Odpovědnost výrobců přípravků na ochranu rostlin nekončí v okamžiku, kdy je látka 
schválena. K zajištění ochrany životního prostředí, zejména zdrojů pitné vody, je důležité, aby 
následně po získání registrace probíhal monitoring a aby informace obsažené v záznamech 
byly na vyžádání zpřístupněny příslušným úřadům a relevantním zúčastněným stranám (např. 
průmyslovému odvětví vyrábějícímu pitnou vodu). Odběratelská odvětví by neměla být 
vystavena případným negativním účinkům látky na vodní prostředí.

Pozměňovací návrh 122
Čl. 64 odst. 2

2. Držitelé povolení poskytují příslušným 
orgánům členských států všechny údaje 
o objemu prodejů přípravků na ochranu 
rostlin.

2. Výrobci přípravků na ochranu rostlin 
příslušnému úřadu ohlásí 

– vyrobené množství dané látky nebo 
přípravku,
– množství dané látky nebo přípravku 
dodané zpracovatelům nebo velkoobchodu 
v rámci EU,
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– množství dané látky nebo přípravku, 
které bylo vyvezeno.
Příslušný úřad tyto informace posoudí a 
zveřejní.

Odůvodnění

Je nezbytné zajistit sledovatelnost přípravku v oběhu. Uvedený požadavek je rovněž 
vyžadován pro účely statistiky a posouzení používání pesticidů v souladu s požadavky 
tematické strategie udržitelného využívání pesticidů.

Pozměňovací návrh 123
Čl. 64 odst. 3

3. Prováděcí opatření na zajištění 
jednotného uplatňování odstavců 1 a 2 lze 
přijmout postupem podle čl. 76 odst. 3.

3. Prováděcí opatření na zajištění 
jednotného uplatňování odstavců 1 a 2 lze 
přijmout regulativním postupem 
s kontrolou podle čl. 76 odst. 3a.

Odůvodnění

Tato změna je nezbytná k tomu, aby bylo znění uvedeno do souladu s ustanoveními nového 
rozhodnutí o postupech projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh 124
Čl. 65 odst. 1

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

Členské státy provádějí úřední kontroly, 
aby vymáhaly dodržování tohoto nařízení. 
Uvedené kontroly zahrnují inspekce 
u zemědělců s cílem ověřit soulad s limity 
použití. Členské státy do šesti měsíců po 
konci roku, k němuž se kontroly vztahují, 
dokončí a předají Komisi zprávu o rozsahu 
a výsledcích těchto kontrol.

Pozměňovací návrh 125
Čl. 65 odst. 3

Odborníci Komise provedou v členských 
státech obecné a zvláštní audity, aby ověřili 
úřední kontroly prováděné členskými státy. 
Nařízení přijaté postupem podle čl. 76 

Odborníci Komise provedou v členských 
státech obecné a zvláštní audity, aby ověřili 
úřední kontroly prováděné členskými státy. 
Nařízení přijaté postupem podle čl. 251 
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odst. 3 obsahuje ustanovení pro kontrolu 
výroby, balení, označování, skladování, 
přepravu, uvádění na trh, formulaci a 
používání přípravků na ochranu rostlin. 
Uvedené nařízení obsahuje ustanovení 
rovnocenná článkům 1 až 13, 26, čl. 27 
odst. 1, čl. 27 odst. 4 písm. a) a b) a čl. 27 
odst. 5 až 12, článkům 28, 29, 32 až 45, 51, 
53, 54, 66 a přílohám I, II, III, VI, a VII 
nařízení (ES) č. 882/2004. Obsahuje 
rovněž ustanovení týkající se 
shromažďování informací a podávání zpráv 
o podezření na otravy a upřesňuje, které 
informace mají být zpřístupněny na žádost 
ze strany lékařů.

Smlouvy obsahuje ustanovení pro kontrolu 
výroby, balení, označování, skladování, 
přepravu, uvádění na trh, formulaci a 
používání přípravků na ochranu rostlin. 
Uvedené nařízení obsahuje ustanovení 
rovnocenná článkům 1 až 13, 26, čl. 27 
odst. 1, čl. 27 odst. 4 písm. a) a b) a čl. 27 
odst. 5 až 12, článkům 28, 29, 32 až 45, 51, 
53, 54, 66 a přílohám I, II, III, VI, a VII 
nařízení (ES) č. 882/2004. Obsahuje 
rovněž ustanovení týkající se 
shromažďování informací a podávání zpráv 
o podezření na otravy a upřesňuje, které 
informace mají být zpřístupněny na žádost 
ze strany lékařů.

Odůvodnění

Ustanovení o označování by měla být stanovena nařízením Parlamentu a Rady.

Pozměňovací návrh 126
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 regulativním 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. 

Odůvodnění

Tato změna je nezbytná k tomu, aby bylo znění uvedeno do souladu s ustanoveními nového 
rozhodnutí o postupech projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh 127
Čl. 75 odst. 1

Postupem podle čl. 76 odst. 3 se přijmou: Regulativním 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;
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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;
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;
e) změny nařízení obsahujícího požadavky 
na označování přípravků na ochranu 
rostlin, jak uvádí čl. 62 odst. 1;

Odůvodnění

Následné přizpůsobení ustanovení pro výkon pravomocí udělených Komisi v souvislosti 
s navrhovanými změnami k článkům 8, 29 a 62.

Pozměňovací návrh 128
Čl. 75 odst. 2

2. Postupem podle čl. 76 odst. 2 se přijme 
nařízení obsahující seznam účinných látek 
zahrnutých do přílohy I směrnice 
91/414/EHS. Tyto látky se považují za 
schválené podle tohoto nařízení.

2. Regulativním postupem s kontrolou
podle čl. 76 odst. 3a se přijme nařízení 
obsahující seznam účinných látek 
zahrnutých do přílohy I směrnice 
91/414/EHS. Tyto látky se považují za 
schválené podle tohoto nařízení.

Odůvodnění

Tato změna je nezbytná k tomu, aby bylo znění uvedeno do souladu s ustanoveními nového 
rozhodnutí o postupech projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh 129
Čl. 76 odst. 3a (nový)

3a. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použije se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 
rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na 
ustanovení článku 8 tamtéž.
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Odůvodnění

Tato změna je nezbytná k tomu, aby bylo znění uvedeno do souladu s ustanoveními nového 
rozhodnutí o postupech projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh 130
Příloha I

Příloha se vypouští

Odůvodnění
Navrhovaný systém zón je matoucí, neboť se odvolává na zóny, v nichž nepanují poměrně 
podobné zemědělské a rostlinolékařské podmínky a podmínky v oblasti životního prostředí. 
Navrhovaný systém zón narušuje vnitrostátní povolování a není v souladu se zásadami 
proporcionality a subsidiarity uplatňovanými v ES, neboť překračuje rámec toho, co je 
nezbytné pro urychlení rozhodovacího procesu. Uvedených cílů lze dosáhnout změnou 
systému vzájemného uznávání bez vytváření zón.

Pozměňovací návrh 131
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 na ochranu rostlin obsahující 
danou účinnou látku, a to alespoň pro 
jedno reprezentativní použití.

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

Pozměňovací návrh 132
Příloha II bod 3.6

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 
přiměřený bezpečnostní limit alespoň 100, 
který zohledňuje druh a vážnost účinků, 
možný kombinovaný účinek a zranitelnost 
specifických skupin populace, jako jsou 
těhotné a kojící ženy, zárodky a plody, 
kojenci a děti.
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3.6.2. Účinná látka se schválí pouze tehdy, 
pokud na základě posouzení genotoxicity 
vyššího stupně provedeného v souladu 
s požadavky na údaje o účinné látce a 
přípravku na ochranu rostlin a jinými 
dostupnými údaji a informacemi není podle 
ustanovení směrnice 67/548/EHS 
klasifikována jako mutagen kategorie 1 či 
2, je-li expozice lidí této účinné látce 
v přípravku na ochranu rostlin za 
realistických navrhovaných podmínek 
používání zanedbatelná.

3.6.2. Účinná látka se schválí pouze tehdy, 
pokud 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, včetně 
posouzení vědecké literatury, není či 
nemusí být podle ustanovení směrnice 
67/548/EHS klasifikována jako mutagen 
kategorie 1, 2 nebo 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.

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, včetně posouzení vědecké 
literatury, není či nemusí být podle 
ustanovení směrnice 67/548/EHS 
klasifikována jako karcinogen kategorie 1, 
2 nebo 3.

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.

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, včetně 
posouzení vědecké literatury, není či 
nemusí být podle ustanovení směrnice 
67/548/EHS klasifikována jako toxická pro 
reprodukci kategorie 1, 2 nebo 3.

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 

3.6.5. Účinná látka se schválí pouze tehdy, 
pokud na základě posouzení v souladu se 
zkušebními pokyny Společenství nebo 
mezinárodně uznávanými zkušebními 
pokyny nebo jinými dostupnými údaji 
a informacemi, včetně posouzení vědecké 
literatury, není považována za látku 
s vlastnostmi, které potenciálně narušují 
činnost žláz s vnitřní sekrecí a u nichž 
existuje podezření, že by mohly být pro 
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realistických navrhovaných podmínek 
používání zanedbatelná.

člověka toxikologicky významné, včetně 
expozice, ke které může pravděpodobně 
dojít během embryonální nebo prenatální 
fáze a v dětství, při řádném zohlednění 
možné kombinace účinků.
3.6.6. Účinná látka se schválí pouze tehdy, 
pokud na základě posouzení nebo jiných 
dostupných údajů a informací, včetně 
posouzení vědecké literatury, není 
považována za látku s neurotoxickými 
nebo imunotoxickými účinky na lidské 
zdraví, se zohledněním expozice během 
embryonální a prenatální fáze nebo 
v dětství a pravděpodobné kombinace 
účinků.

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.

Pesticidy CRM, které jsou klasifikovány v kategorii 3, se neschválí, pokud vědecké výsledky 
neprokáží, že nemají potenciální karcinogenní nebo mutagenní účinky nebo toxické účinky na 
reprodukci.

Pozměňovací návrh 133
Příloha II bod 3.7.1 úvodní část a písm. a) a b)

3.7.1. Účinná látka se schválí pouze tehdy, 
pokud není považována za perzistentní 
organickou znečišťující látku.

3.7.1. Účinná látka se schválí pouze tehdy, 
pokud není tato látka a z ní 
transformované přípravky a rezidua 
považována za perzistentní organickou 
znečišťující látku.

Perzistentní organická znečišťující látka je 
definována takto:

Perzistentní organická znečišťující látka je 
definována takto:

a) perzistence: a) perzistence:

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; a

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;

ii) důkaz, že účinná látka je jinak 
dostatečně perzistentní na to, aby měla 
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vliv;
b) bioakumulace: b) bioakumulace:

i) důkaz, že faktor její biokoncentrace či 
bioakumulace u vodních druhů není vyšší 
než 5 000 nebo pokud takové údaje chybí, 
že log Ko/w je vyšší než 5;

i) důkaz, že faktor její biokoncentrace či 
bioakumulace u vodních druhů není vyšší 
než 2 000 nebo, pokud takové údaje chybí, 
že log Ko/w je vyšší než 5;

(ii) důkaz, že chemická látka představuje 
další důvody k obavám, např. vysokou 
bioakumulaci v jiných necílových druzích, 
vysokou toxicita či ekotoxicitu; a

(ii) důkaz, že chemická látka představuje 
další důvody k obavám, např. vysokou 
bioakumulaci v jiných necílových druzích, 
vysokou toxicita či ekotoxicitu; nebo

iii) monitorovací údaje v biotě udávající, 
že bioakumulační potenciál účinné látky 
je dostatečný na to, aby měl vliv; nebo

Odůvodnění

Tři kritéria pro perzistentní organické znečišťující látky by měla být samostatnými 
omezovacími kritérii. Tato kritéria by neměla být překryta výpočty týkajícími se expozice a 
odhady, v souladu s přílohou D Stockholmské úmluvy.

Pozměňovací návrh 134
Příloha II bod 3.7.2 úvodní část pododstavec 1

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

3.7.2. Účinná látka se schválí pouze tehdy, 
pokud není tato látka a z ní 
transformované přípravky a rezidua 
považována za perzistentní bioakumulační 
a toxickou (PBT) látku.

Odůvodnění

Kritéria návrhu Komise jsou odvozena z REACH, ačkoli již v rámci REACH byly prokázány 
jejich určité nedostatky, neboť podléhají přezkumu v jednom roce. Kritéria REACH pro látky 
PBT a látky vPvB jsou natolik nepružná, že dokonce dobře známé látky PTB, jako např. látky 
uvedené na seznamu Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících 
látkách, nejsou stanoveny. V souladu s ustanoveními této Úmluvy je důležité umožnit použití 
rovnocenného důkazu a nikoliv pouze výsledky zkoušky tick-box, které často nejsou 
k dispozici, nebo nejsou dokonce použitelné.

Pozměňovací návrh 135
Příloha II bod 3.7.2.1

Účinná látka splňuje kritérium perzistence, Účinná látka splňuje kritérium perzistence, 
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pokud: pokud existuje důkaz, že:
je poločas rozpadu v mořské vodě delší než 
60 dnů; nebo

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

je poločas rozpadu v půdě vyšší než 120 
dnů.

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.

Posouzení perzistence v životním prostředí 
vychází z dostupných údajů o poločasu 
rozpadu shromážděných za vhodných 
podmínek popsaných žadatelem.

Splňuje rovněž kritérium perzistence, 
pokud existuje důkaz, že látka je jinak 
dostatečně perzistentní na to, aby měla 
vliv.

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k bodu 3.7.2.

Pozměňovací návrh 136
Příloha II bod 3.7.2.2 pododstavec 2a (nový)

Splňuje rovněž bioakumulační kritérium, 
pokud existuje důkaz vysoké 
bioakumulace v jiných druzích nebo 
monitorovací údaje v biotě uvádějí, že 
bioakumulační potenciál chemické látky 
je dostatečný na to, aby měl vliv.

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k bodu 3.7.2.

Pozměňovací návrh 137
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Příloha II bod 3.7.2.3 druhá odrážka

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

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

Pozměňovací návrh 138
Příloha II bod 3.7.3 úvodní část pododstavec 1

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

3.7.3. Nemá se za to, že účinná látka 
splňuje odstavec 4, pokud je tato látka 
nebo z ní transformované přípravky a 
rezidua příliš perzistentní a příliš 
bioakumulující.

Odůvodnění

Kritéria návrhu Komise jsou odvozena z REACH, ačkoli již v rámci REACH byly prokázány 
jejich určité nedostatky, neboť podléhají přezkumu v jednom roce. Kritéria REACH pro látky 
PBT a látky vPvB jsou natolik nepružná, že dokonce dobře známé látky PTB, jako např. látky 
uvedené na seznamu Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících
látkách, nejsou stanoveny. V souladu s ustanoveními této Úmluvy je třeba umožnit použití 
rovnocenného důkazu a nikoliv pouze výsledky zkoušky tick-box, které často nejsou 
k dispozici, nebo nejsou dokonce použitelné.

Pozměňovací návrh 139
Příloha II bod 3.7.3.1.

Účinná látka splňuje kritérium přílišné 
perzistence, pokud:

Účinná látka splňuje kritérium přílišné 
perzistence, pokud existuje důkaz, že:

je poločas rozpadu ve slané či sladké vodě 
nebo ve vodě v ústí řek delší než 60 dnů; 
nebo

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 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.

je poločas rozpadu v půdě vyšší než 180 
dnů.

Splňuje rovněž kritérium přílišné 
perzistence, pokud existuje důkaz, že látka 
je jinak dostatečně persistentní na to, aby 
měla vliv.
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Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k bodu 3.7.3.

Pozměňovací návrh 140
Příloha II bod 3.7.3.2. pododstavec 1a a 1b (nové)

Posouzení bioakumulace je založeno na 
naměřených údajích týkajících se 
biologické koncentrace ve vodních 
druzích. Mohou být použity údaje 
o sladkovodních i mořských druzích.
Splňuje rovněž kritérium přílišné 
bioakumulace, pokud existuje důkaz velmi 
vysoké bioakumulace v jiných druzích 
nebo monitorovací údaje v biotě uvádějí, 
že bioakumulativní potenciál chemické 
látky je dostatečný na to, aby měla vliv.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k bodu 3.7.3.

Pozměňovací návrh 141
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 
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.

3.8.2. Má se za to, že účinná látka splňuje 
článek 4 pouze tehdy, pokud na základě 
posouzení v souladu se zkušebními pokyny 
Společenství nebo mezinárodně 
uznávanými zkušebními pokyny a jinými 
dostupnými údaji a informacemi, včetně 
posouzení vědecké literatury, není 
považována za látku s vlastnostmi, které 
potenciálně narušují činnost žláz s vnitřní 
sekrecí a jsou pravděpodobně
toxikologicky významné pro necílové 
organismy.

Odůvodnění

V souladu se zásadou předběžné opatrnosti by omezovací kritéria trvalých účinků na lidské 
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zdraví neměla být stanovena pouze na úrovni posouzení expozice, neboť neexistuje definice 
„realistických navrhovaných podmínek“. Je nezbytné uvést tento odstavec do souladu 
s podmínkami pro povolení účinných látek ve vztahu k lidskému zdraví, které navíc kromě 
výsledků posouzení zohledňují „jiné dostupné údaje a informace“.

Pozměňovací návrh 142
Příloha II bod 3.8.2a (nový)

3.8.2a. Účinná látka je považována za 
odpovídající článku 4 pouze tehdy, pokud 
má zanedbatelnou toxicitu pro včely, 
včetně hodnoty rizikového kvocientu (HQ) 
nižší než 50.

Odůvodnění

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.

Pozměňovací návrh 143
Příloha II bod 3.9 

Účinná látka se schválí pouze tehdy, pokud 
lze pro účely posouzení rizik a vymáhání 
případně stanovit definici reziduí.

Účinná látka se schválí pouze tehdy, pokud 
lze pro účely posouzení rizik a vymáhání 
stanovit definici reziduí a analytické 
obecně používané metody jsou schopny 
tuto látku zjistit.

Odůvodnění

Tato změna zavádí do uvedeného článku dva rozměry. Zaprvé pro všechny povolené pesticidy 
bude existovat definice reziduí. Zadruhé standardní laboratorní zařízení by mělo být schopno 
určit a měřit rezidua veškerých látek na trhu, což tak v současné době není. Standardní 
laboratorní vybavení je schopno zjistit o něco více než 100 látek, zatímco na trhu existuje 
mnohem více látek, které jsou nyní pro účely vymáhání a monitorování „neviditelné“.

Pozměňovací návrh 144
Příloha II bod 3.9a (nový)

3.9a. Účinky na potravinový řetězec 
Účinná látka se schválí, pokud její účinek 
na potravinový řetězec vyšších organismů 
lze považovat za přijatelný na základě 
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vědecky schválené metodiky posouzení 
rizik a, pokud je schválena, je posouzený 
účinek na ekosystém omezen pomocí 
systému zmírnění následků a náhrady.

Odůvodnění

Mnohé pesticidy mají nepřímé účinky na ekosystém, např. prostřednictvím potravinového 
řetězce (snížená populace ptáků v zemědělských ekosystémech vinou masivního omezení 
hmyzu, kterým se ptáci živí). Uvedené účinky mohou být posouzeny pomocí vědecké metodiky 
popsané v publikaci: Butler, SJ., Vickery, JA. & Norris, K. (2007): Farmland biodiversity and 
the footprint of agriculture. Science, 315, 381–384.

Pozměňovací návrh 145
Příloha II bod 4

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

Účinná látka se definuje jako látka, kterou 
lze použít jako náhradu podle článku 24, 
pokud jsou splněny některé 
z následujících podmínek:

– její přijatelný denní příjem, přijatelná 
úroveň expozice uživatelů a akutní 
referenční dávka jsou nižší než u většiny 
schválených účinných látek

– její přijatelný denní příjem, přijatelná 
úroveň expozice uživatelů a akutní 
referenční dávka jsou nižší než u většiny 
schválených účinných látek při zohlednění 
osob se stálým bydlištěm, kolemjdoucích a
nejvíce zranitelných skupin;

– splňuje dvě kritéria, která se zvažují
u látky PTB

splňuje jedno kritérium, které se zvažuje
u látky PTB;

– je náchylná k pronikání do podzemních 
vod;

– 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);

– existují důvody k obavám v souvislosti 
s povahou kritických účinků a vlastností, 
které mohou podnítit velice přísná
opatření ke zmírnění rizik (např. rozsáhlé 
osobní ochranné vybavení nebo široké 
nárazníkové zóny);

– vykazuje potenciálně vlastnosti, které 
narušují činnost žláz s vnitřní sekrecí, a 
má potenciálně vlastnosti neurotoxické a 
imunotoxické v dospělosti a během vývoje, 
na základě posouzení a jiných dostupných 
údajů a informací, včetně zkoumání 
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vědecké literatury;
– obsahuje velký podíl neaktivních 
izomerů.

– obsahuje velký podíl neaktivních 
izomerů.

Odůvodnění

Látky, které vykazují vlastnosti narušující činnost žláz s vnitřní sekrecí a mající vlastnosti 
neurotoxické a imunotoxické, se neschválí. Látky, které mají potenciál takových vlastností, 
ačkoli o tom neexistuje jasný důkaz, zejména pokud dochází k expozici během vývoje, budou 
považovány za látky, jež lze použít jako náhradu. Zvláštní pozornost bude věnována 
vývojovým neurotoxickým účinkům látek.

Pozměňovací návrh 146
Příloha IIa (nová)

Příloha IIa
Seznam účinných látek schválených pro 
zahrnutí do prostředků na ochranu rostlin 

Odůvodnění

Začlenění schválených látek do přílohy nařízení by mělo být zachováno.

Pozměňovací návrh 147
Příloha III nadpis

Seznam formulačních přísad, jejichž 
zahrnutí do přípravků na ochranu rostlin 
není schváleno

Seznam formulačních přísad, safenerů a 
synergentů schválených pro zahrnutí do 
přípravků na ochranu rostlin

Odůvodnění

Formulační přísady mohou mít účinek na zdraví lidí a životní prostředí. Měly by být proto 
schváleny a začleněny do pozitivního seznamu.

Pozměňovací návrh 148
Příloha IV bod 1

Srovnávací posouzení provádějí členské 
státy při hodnocení žádosti o povolení 
přípravku na ochranu rostlin obsahujícího
účinnou látku, jež byla schválena jako 

Srovnávací posouzení provádějí členské 
státy při hodnocení žádosti o povolení 
přípravku na ochranu rostlin. V tomto 
procesu budou upřednostněny přípravky 
na ochranu rostlin obsahující účinnou 
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látka, kterou lze použít jako náhradu. látku, jež byla schválena jako látka, kterou 
lze použít jako náhradu.

Pokud je zvažováno zamítnutí či odejmutí 
povolení přípravku na ochranu rostlin ve 
prospěch alternativního přípravku na 
ochranu rostlin (dále jen „náhradní 
přípravek“), musí náhradní přípravek 
s ohledem na vědeckotechnické poznatky 
představovat výrazně nižší riziko pro 
zdraví a životní prostředí. Provede se 
posouzení alternativního přípravku na 
ochranu rostlin, aby se prokázalo, zda jej 
lze s obdobným účinkem používat na 
cílové organismy, aniž by přitom byl 
uživatel ekonomicky či prakticky 
znevýhodněn.

Pokud je zvažováno zamítnutí či odejmutí 
povolení přípravku na ochranu rostlin ve 
prospěch alternativního přípravku na 
ochranu rostlin (dále jen „náhradní 
přípravek“), musí náhradní přípravek 
s ohledem na vědeckotechnické poznatky 
představovat výrazně nižší riziko pro 
zdraví a životní prostředí. Provede se 
posouzení alternativního přípravku na 
ochranu rostlin, aby se prokázalo, zda jej 
lze s obdobným účinkem používat na 
cílové organismy, aniž by přitom byl 
uživatel ekonomicky či prakticky 
znevýhodněn.

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 chemická rozmanitost 
účinných látek tam, kde je to relevantní, 
nebo metody a postupy řízení obdělávání 
půdy a ochrany proti škůdcům dostačují
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 používá 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.

Odůvodnění
Dokonce i přípravky, které neobsahují látky, jež lze použít jako náhradu, nemohou být 
v členských státech schváleny, pokud existují na trhu bezpečné alternativy. Členské státy by 
měly mít právo překročit rámec stávajícího seznamu EU obsahujícího látky, jež lze použít 
jako náhradu, pokud si to tak přejí pro ochranu zdraví lidí a životního prostředí. Při 
srovnávacím posouzení a náhradě však budou upřednostněny látky, jež lze použít jako 
náhradu.
Při srovnávacím posouzení se zohlední nechemické metody a postupy řízení obdělávání půdy 
a ochrany proti škůdcům.
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Pozměňovací návrh 149
Příloha IV bod 2

Výrazný rozdíl rizik stanoví příslušné 
orgány pro jednotlivé případy samostatně. 
Zohlední přitom vlastnosti účinné látky a 
možnost expozice různých podskupin 
populace (profesionální či neprofesionální 
uživatelé, kolemjdoucí, pracovníci, osoby 
s trvalým bydlištěm, zvláště zranitelné 
skupiny nebo spotřebitelé) přímo či 
nepřímo prostřednictvím potravin, krmiv, 
vody či životního prostředí. Rovněž je 
třeba zvážit další faktory jako přísnost 
omezení používání a předepsané osobní 
ochranné vybavení.

Výrazný rozdíl rizik, zejména rizik pro 
zdraví, stanoví příslušné orgány pro 
jednotlivé případy samostatně při 
zohlednění známých kumulativních a 
synergických účinků. Zohlední přitom 
vlastnosti účinné látky a možnost expozice 
různých podskupin populace (profesionální 
či neprofesionální uživatelé, kolemjdoucí, 
pracovníci, osoby s trvalým bydlištěm,
zvláště zranitelné skupiny nebo 
spotřebitelé) přímo či nepřímo 
prostřednictvím potravin, krmiv, vody či 
životního prostředí. Rovněž je třeba zvážit 
další faktory jako přísnost omezení 
používání a předepsané osobní ochranné 
vybavení.

V případě životního prostředí je za výrazný 
rozdíl rizik považován faktor o hodnotě 
alespoň 10 mezi poměry předpokládané 
koncentrace dané látky v životním 
prostředí a předpokládané koncentrací bez 
účinku u různých účinných látek.

V případě životního prostředí při 
zohlednění známých kumulativních a 
synergických účinků je za výrazný rozdíl 
rizik považován faktor o hodnotě alespoň 3
mezi poměry předpokládané koncentrace 
dané látky v životním prostředí a 
předpokládané koncentrací bez účinku 
u různých účinných látek.

Odůvodnění

Je nezbytné zohlednit kombinované účinky pesticidů.
Faktor 10 mezi poměry předpokládané koncentrace dané látky v životním prostředí a 
předpokládané koncentrací bez účinku omezuje počet látek, které lze použít jako náhradu. 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Obecné souvislosti

Přijetím 6. akčního programu pro životní prostředí Evropský parlament, Evropská komise a 
Rada uznali, že účinky pesticidů na lidské zdraví a na životní prostředí musí být nadále 
omezovány. Zdůrazňují nutnost takového používání pesticidů, které bude životní prostředí 
méně poškozovat, a zasazují se za dvoukolejný přístup s úplným prováděním, přiměřenou 
kontrolu platného právního rámce a za rozvíjení tematické strategie pro udržitelné používání 
pesticidů.

Předkládaný návrh Komise, který vychází z ještě probíhající revize směrnice 91/414, se podle 
názoru zpravodajky musí zaměřit na odůvodnění 6. akčního programu pro životní prostředí. 
Cílem by také mělo být začlenění aktuálních poznatků z prospektivních a retrospektivních 
strategií posouzení rizik a nebezpečí pro člověka a životní prostředí a vytvoření souladu 
s ostatními politikami.

Cíl

V souladu s cíli 6. akčního programu pro životní prostředí a tematické strategie pro udržitelné 
používání pesticidů musí toto nařízení zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a 
životního prostředí.
Podle názoru zpravodajky je proto třeba stanovit jako právní základ čl. 154 odst. 4 písm. b) 
a článek 175 Smlouvy o ES a dát přednost zásadě předběžné opatrnosti před jinými zájmy.

Soudržnost

Podle názoru zpravodajky je třeba v návrhu více zdůraznit souvislosti s jinými politikami. Je 
třeba zajistit, že nařízení nebude v rozporu s cíli a normami kvality rámcové směrnice pro 
vodní politiku (2000/60/ES) a z ní odvozených směrnic. Je třeba to zajistit pravidelnými 
přezkumy.
Rovněž je třeba při zkouškách účinných látek a přípravků používat zásady ochrany zvířat, což 
znamená kromě omezení pokusů na savcích na minimum také koordinované shromažďování a 
volnou dostupnost vědeckých studií o alternativních postupech zkoušek.

Zásada náhrady a srovnávací posouzení

Zpravodajka pokládá za nutné dodržovat zásady příslušných právních aktů, zejména REACH 
a směrnice o biocidních přípravcích, a v zájmu zmírnění rizik a nebezpečí způsobených 
pesticidy zavést zásadu náhrady a srovnávací posouzení, neboť dodržování opatření na 
snížení rizik nelze při praktickém používání pesticidů na poli dostatečně kontrolovat.

Neměly by být nahrazovány pouze problematické účinné látky méně nebezpečnými účinnými 
látkami, ale rovněž tak by měly být zohledněny alternativní nechemické metody ochrany 
rostlin proti škůdcům. Odpovídá to zásadě tematické strategie zmenšit závislost na používání 
chemicko-syntetických pesticidů v zemědělství.
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V zájmu těchto cílů by mělo být usnadněno povolování přípravků přirozené a biologické 
kontroly, například mikroorganismů, virů nebo feromonů. Po dokončení příslušných 
výzkumných projektů by tyto substance neměly spadat do oblasti působnosti tohoto nařízení, 
ale měly by být regulovány samostatně.

Dále je třeba odpovídajícím způsobem začlenit cíle tematické strategie spočívající v 
závazném zavedení norem pro integrované řízení boje se škůdci a integrovanou ochranu 
rostlin do zemědělství, v definicích a opatřeních pro „správnou odbornou praxi“ a „správné 
používání pesticidů“ v tomto nařízení. Přitom by se měla tato opatření stát závaznou součástí 
postupu schvalování namísto roku 2014 již roku 2012.

Zonální povolování

Zpravodajka nepokládá zavedení zón a odpovídající povolování pesticidních přípravků 
v zónách vzhledem k cílům nařízení za účelné a domnívá se, že je tento přístup v rozporu 
s článkem 5 Smlouvy o ES a s rámcovou směrnicí pro vodní politiku.

Rozdělení Evropské unie do svévolných zón neodpovídá v žádném případě ekologickým 
kritériím ani kritériím přírodního prostoru. Zavádí hranici mezi zónami, která oddělí například 
pravý a levý břeh řeky Mosely do různých „právních oblastí“. Posouzení rizik a řízení rizik by 
se mělo orientovat na malé odlišné přírodní oblasti a půdní a klimatické podmínky. Kromě 
toho by měl každý členský stát mít možnost ve svých normách pro ochranu překračovat 
normy Společenství nebo rozhodovat o povolení přípravků, aby mohl provádět stanovené cíle 
národních akčních plánů pro pesticidy, programů pro zdraví nebo opatření na ochranu 
životního prostředí. Každý členský stát by měl mít také možnost podmínit povolení kontrolou 
užitečnosti na základě specifických vnitrostátních podmínek.

Zpravodajka proto navrhuje namísto zavedení svévolných zón zachovat zásadu vzájemného 
uznávání národních povolení, umožnit však členským státům ve smyslu subsidiarity národní 
nebo regionální specifikace.

Zranitelné skupiny

Zpravodajka v zásadě pokládá za nutné zaměřit cíle ochrany na nejslabší a nejcitlivější 
skupiny společnosti. Kromě dětí, zárodků a plodů, těhotných a kojících matek jsou to také jiné 
zranitelné skupiny jako profesionální uživatelé, osoby s trvalým bydlištěm, oslabené a 
nemocné osoby. Všechny strategie zkoušek a rozhodování se na ně musí zaměřit a zohlednit 
přitom aktuální vědecké poznatky.

Poslední výzkumy ukázaly především u ovoce a zeleniny až dvěstěnásobné překročení 
mezních hodnot přípustných pro výživu malých dětí podle směrnice 2006/215. V odborné 
literatuře byla šokujícím způsobem představena neurologická poškození způsobená zatížením 
pesticidy zejména v raném dětství (mj. snížený inteligenční kvocient dětí). Tato zjištění jsou 
alarmující. Společenství zvýšilo úsilí na boj s obezitou a na podporu zdravé výživy. Bylo by 
absurdní, kdyby se jedlo méně čerstvého ovoce a zeleniny z důvodu vysokého zatížení 
pesticidy. Praxe při povolování a označování se musí zaměřit na tyto zranitelné skupiny.
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Aktuální stav vědeckých poznatků

Politická a administrativní rozhodnutí by měla vždy spočívat na aktuálním stavu vědeckých 
poznatků. Proto je třeba pravidelně přezkoumávat všechna povolení účinných látek. Kromě 
toho jsou pro přezkumy a dohled rozhodující také základní podmínky, například možnost 
dostatečně citlivě a proveditelně analyticky prokázat přítomnost účinných látek a jejich 
metabolitů ve všech příslušných médiích životního prostředí nebo dokumentace ke všem 
požadovaným oblastem použití. Volný přístup k vědeckým poznatkům, údajům a zprávám je 
nutno zajistit v co největším rozsahu. Poznatky z monitoringu látek by měly vést 
k flexibilnímu přezkumu udělených povolení zaměřenému na jednotlivé případy, například při 
opakovaném překročení stanoveného maximálního množství reziduí v potravinách, při 
pronikání do spodních vod atd. Aby se tato zpětná vazba na povolení vytvořila, pokládá 
zpravodajka za nutné zavést povinný monitoring po získání registrace, neboť v současném 
monitoringu zpravidla nejsou zkoumány všechny v praxi používané účinné látky, relevantní 
metabolity nebo příměsi. 

Kromě toho je třeba zohlednit, že pesticidy se často používají ve směsích a vyskytují se 
v produktech a médiích životního prostředí také jako vícenásobná rezidua nebo ve smíšených 
kontaminacích. Při přezkumu povolení je nutno zohlednit možné kombinované účinky na 
základě aktuálních poznatků. Existuje-li podezření na aditivní nebo synergické účinky, měla 
by se použít opatření předběžné opatrnosti v rámci řízení rizik, i když chybějí jistější 
poznatky.

Vylučovací kritéria

Neboť se na mnoha příkladech z minulosti ukázalo, že expozice nebezpečným látkám nelze 
zcela vyloučit ani při přísných omezeních, je třeba stanovit kritéria pro vyloučení na základě 
vlastností látek, aby se zabránilo případným nepřijatelným účinkům na lidské zdraví nebo 
životní prostředí. Tuto zásadu je třeba použít pro látky, které jsou trvanlivé nebo se mohou 
v životním prostředí, živých organismech nebo potravinovém řetězci hromadit, které jsou 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické při reprodukci a pro látky s hormonálními, 
neurotoxickými nebo imunotoxickými účinky. Přitom by měla být pro ochranu životního 
prostředí a zdraví podle zásady předběžné opatrnosti použita přísnější kritéria, než jaká 
předpokládá současný návrh.

Transparentnost a hospodářská soutěž

Zpravodajka pokládá za zásadní co největší transparentnost povolování používání až ke 
spotřebiteli. Proto by měly být informace o povolených účinných látkách zveřejňovány na 
internetu, rovněž tak by měly být zveřejňovány informace z postupů schvalování relevantní 
pro spotřebitele (např. údaje o ekologické toxicitě) a výsledky přezkumu reziduí. Kromě 
navrhovaného pravidla pro vedení údajů o použití pesticidů (record keeping) navrhuje 
zpravodajka průkaz pesticidu, který by zaručil větší transparentnost a sledovatelnost 
v potravinovém řetězci. Tím by se podpořila hospodářská soutěž se zdravými potravinami 
také v obchodě, neboť spotřebitelé na konci řetězce mají právo vědět, jaké pesticidy byly pro 
výrobu potravin použity.


