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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami.



PR\662101SK.doc PE 388.326v01-003/82 PR\662101SK.doc

SK

OBSAH

strana

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU...................5

DÔVODOVÁ SPRÁVA ......................................................................................................79



PR\662101SK.doc PE 388.326v01-004/82 PR\662101SK.doc

SK



PR\662101SK.doc PE 388.326v01-005/82 PR\662101SK.doc

SK

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o uvádzaní prípravkov na ochranu 
rastlín na trh
(KOM(2006)0388 – C6-0245/2006 – 2006/0136(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2006)0388)1,

– so zreteľom na článok 251 ods. 2, článok 37 ods. 2 a článok 152 ods. 4 Zmluvy o ES, v 
súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0245/2006),

– so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhovanému právnemu základu

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre vnútorný 
trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
(A6-0000/2007),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 
návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Preambula 1

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

so zreteľom na Zmluvu o založení 
Európskeho spoločenstva, najmä na jej 
článok 152 ods. 4 písm. b) a článok 175 
ods. 1,

Odôvodnenie

Podľa odôvodnenia 8 návrhu je cieľom tohto nariadenia  zabezpečiť vysoký stupeň ochrany 
  

1 Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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zdravia ľudí a zvierat a životného prostredia. Voľba právneho základu by mala odzrkadľovať 
cieľ a účel nariadenia. Dvojaký právny základ by sa mal použiť len vtedy, ak sa sleduje 
viacero cieľov, ktoré sú navzájom neoddeliteľne späté ako v tomto návrhu. 

Článok 37 sa použil v roku 1991, keď zmluva nestanovovala osobitný právny základ pre 
ochranu ľudského zdravia a životného prostredia. Teraz jeho použitie už nie je vhodné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 4

(4) V záujme zjednodušenia by sa novým 
právnym aktom mala zrušiť aj smernica 
Rady 79/117/EHS z 21. decembra 1978, 
ktorou sa zakazuje uvedenie na trh a 
používanie prípravkov na ochranu rastlín 
obsahujúcich určité účinné látky.

(4) V záujme zjednodušenia by sa novým 
právnym aktom mala zrušiť aj smernica 
Rady 79/117/EHS z 21. decembra 1978, 
ktorou sa zakazuje uvedenie na trh a 
používanie prípravkov na ochranu rastlín 
obsahujúcich určité účinné látky. Základné 
zásady smernice 79/117/EHS by sa však v 
tomto nariadení mali dodržať.

Odôvodnenie

Je nutné, aby sa obsah zrušenej smernice prebral do nového právneho aktu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 6

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

(6) Rastlinná výroba má v Spoločenstve 
veľmi dôležité miesto. Jedným z 
najobvyklejších spôsobov ochrany rastlín a 
rastlinných výrobkov proti škodlivým 
organizmom vrátane buriny, ako aj 
zvýšenia poľnohospodárskej výroby je 
používanie prípravkov na ochranu rastlín.

Odôvodnenie

Formulácia odôvodnenia by mala byť presnejšia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 7

(7) Prípravky na ochranu rastlín môžu mať 
aj nepriaznivé účinky na rastlinnú výrobu.
Ich používanie môže predstavovať riziko a
nebezpečenstvo pre ľudí, zvieratá a životné 

(7) Prípravky na ochranu rastlín môžu mať 
aj nepriaznivé účinky na rastlinnú výrobu.
Ich používanie môže predstavovať riziko, 
nebezpečenstvo a krátkodobé a dlhodobé 
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prostredie, najmä ak sa uvádzajú na trh bez 
úradného testovania a povolenia, a ak sa 
používajú nesprávnym spôsobom. Mali by 
sa preto prijať harmonizované pravidlá 
uvádzania prípravkov na ochranu rastlín na 
trh.

negatívne účinky pre ľudí, zvieratá a 
životné prostredie, najmä ak sa uvádzajú na 
trh bez úradného testovania a povolenia a 
ak sa používajú nesprávnym spôsobom, 
nielen však vtedy. Mali by sa preto prijať 
harmonizované pravidlá uvádzania 
prípravkov na ochranu rastlín na trh.

Odôvodnenie

Prípravky na ochranu rastlín (POCH) nepredstavujú len riziko a nebezpečenstvo pre ľudí, 
zvieratá a životné prostredie. Môžu mať aj krátkodobé a dlhodobé negatívne účinky pre ľudí, 
zvieratá a životné prostredie, aj keď sa používajú povoleným spôsobom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 8

(8) Účelom tohto nariadenia je zabezpečiť 
vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí, 
zvierat a životného prostredia. Osobitná 
pozornosť by sa mala venovať ochrane 
zraniteľných skupín obyvateľstva vrátane 
tehotných žien, dojčiat a detí. Zásada 
predbežnej opatrnosti by sa mala 
uplatňovať a mala by zabezpečiť, aby 
priemysel preukázal, že látky alebo 
prípravky vyrobené alebo uvedené na trh 
neovplyvňujú nepriaznivo ľudské zdravie 
alebo životné prostredie.

(8) Účelom tohto nariadenia je zabezpečiť 
vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí, 
zvierat a životného prostredia. Osobitná 
pozornosť by sa mala venovať ochrane 
zraniteľných skupín obyvateľstva vrátane 
tehotných a dojčiacich žien, embryí a 
plodov, dojčiat a detí. Zásada prevencie by 
sa mala uplatňovať a mala by zabezpečiť, 
aby priemysel preukázal, že látky alebo 
prípravky vyrobené alebo uvedené na trh 
neovplyvňujú nepriaznivo ľudské zdravie 
alebo životné prostredie.

Odôvodnenie

Mali by sa výslovne uviesť embryá, plody a dojčiace ženy, aby sa viac zdôraznili neurotoxické 
vplyvy (pozri Grandjean P,  Landrigran, P: The Lancet zv. 368 výtl. 9553 (2006), s. 2167)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 8a (nové)

(8a) Na účely tohto nariadenia by sa testy 
na stavovcoch mali uskutočňovať len v 
krajnom prípade, aby sa predišlo testom 
na zvieratách. Toto nariadenie a právne 
predpisy stanovujúce požiadavky na údaje 
o účinných látkach, prípravkoch na 
ochranu rastlín, safenerov a synergentov 
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by mali zabezpečiť, aby sa testovanie na 
stavovcoch minimalizovalo a zabránilo sa 
dvojitému testovaniu a podnietiť 
používanie testovacích metód, ktoré sa 
nevykonávajú na zvieratách, a 
pokrokových testovacích stratégií.

Odôvodnenie

V súlade s požiadavkou protokolu o ochrane a dobrých životných podmienkach zvierat, aby 
Spoločenstvo a členské štáty pri formulovaní a vykonávaní politík plne prihliadali na dobré 
životné podmienky zvierat, by sa malo zakotviť, aby sa testovanie na zvieratách udržiavalo na 
absolútnom minime a vykonávalo len v krajnom prípade a podporovalo sa využívanie 
alternatívnych metód. Bude to v súlade s požiadavkami podľa nariadenia REACH.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odôvodnenie 9

(9) Prípravky na ochranu rastlín by mali 
obsahovať iba látky, pri ktorých sa 
preukázalo, že prinášajú zjavný úžitok pre 
rastlinnú výrobu a neočakáva sa pri nich
žiadny škodlivý účinok na zdravie ľudí 
alebo zvierat alebo akýkoľvek neprijateľný 
účinok na životné prostredie. S cieľom 
dosiahnuť rovnakú úroveň ochrany vo 
všetkých členských štátoch by sa 
rozhodnutie o prijateľnosti alebo 
neprijateľnosti takýchto látok malo 
prijímať na úrovni Spoločenstva.

(9) Prípravky na ochranu rastlín by mali 
obsahovať iba látky, pri ktorých sa 
preukázalo, že prinášajú zjavný úžitok pre 
rastlinnú výrobu a zistilo sa, že nebudú 
mať žiadny škodlivý účinok na zdravie 
ľudí alebo zvierat alebo akýkoľvek 
neprijateľný účinok na životné prostredie S 
cieľom dosiahnuť vysokú úroveň ochrany 
vo všetkých členských štátoch by sa 
rozhodnutie o prijateľnosti alebo 
neprijateľnosti takýchto látok malo 
prijímať na úrovni Spoločenstva.

Odôvodnenie

Neexistujú dôvody na rovnakú úroveň ochrany životného prostredia vo všetkých členských 
štátoch, čo by v niektorých členských štátoch mohlo viesť k zníženej ochrane pozemných vôd. 
Vysoká úroveň ochrany verejného zdravia by sa však mala zabezpečiť v celej EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Odôvodnenie 13

(13) V záujme bezpečnosti by sa mala doba 
schvaľovania účinnej látky časovo 
obmedziť. Schvaľovacie obdobie by malo 
byť úmerné možným rizikám spojeným s 
použitím týchto látok. Skúsenosti získané 

(13) V záujme bezpečnosti by sa mala doba 
schvaľovania účinnej látky časovo 
obmedziť. Schvaľovacie obdobie by malo 
byť úmerné možným rizikám spojeným s 
použitím týchto látok. Skúsenosti získané 
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pri samotnom používaní prípravkov na 
ochranu rastlín, ktoré obsahujú príslušné 
látky, a vývoj v oblasti vedy a techniky by 
sa mali vziať do úvahy pri rozhodovaní o 
opakovanom schválení. Po prvom 
obnovení by sa takéto látky mali len vtedy 
ďalej preskúmať, ak existujú náznaky, že 
už viac nespĺňajú požiadavky tohto 
nariadenia.

pri samotnom používaní prípravkov na 
ochranu rastlín, ktoré obsahujú príslušné 
látky, a vývoj v oblasti vedy a techniky by 
sa mali vziať do úvahy pri rozhodovaní o 
opakovanom schválení. Po prvom 
obnovení by sa však malo uskutočniť prvé 
pravidelné preskúmanie látok.

Odôvodnenie

Týmto sa má zabezpečiť, aby sa nové a staré látky, ktoré boli zaradené do pozitívneho 
zoznamu od roku 1991 (príloha 1 smernice 91/414), pravidelne preskúmavali a hodnotili ich 
riziká.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Odôvodnenie 14

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

(14) Mala by sa stanoviť možnosť zmeniť a 
doplniť alebo odňať schválenie účinnej 
látky v prípadoch, keď kritériá na 
schválenie už nie sú viac splnené alebo bol 
ohrozený súlad so smernicou 2000/60/ES 
Európskeho parlamentu a Rady z 23. 
októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec 
pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v 
oblasti vodného hospodárstva1 a s ňou 
súvisiacimi smernicami.
1 Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1. Smernica 
zmenená a doplnená rozhodnutím č. 
2455/2001/ES (Ú. v. ES L 331, 15.12.2001, s. 1).

Odôvodnenie

Smernica 2000/60/ES stanovuje normy pre chemikálie v pozemných a povrchových vodách a 
spomedzi nich aj prostriedkov na ochranu rastlín.  Ak sa tieto normy nedodržia, musí 
existovať mechanizmus priamej spätnej väzby, ktorým by sa zmenilo alebo odňalo schválenie
pre účinnú látku v súlade s existujúcim mechanizmom spätnej väzby voči smernici 2000/60/ES 
pri schvaľovaní chemikálií (REACH).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Odôvodnenie 17

(17) Niektoré účinné látky môžu byť (17) Niektoré účinné látky vzbudzujúce 
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prijateľné len vtedy, ak sa prijmú 
rozsiahle opatrenia na zmiernenie 
veľkého rizika. Takéto látky by sa mali 
identifikovať na úrovni Spoločenstva.
Členské štáty by mali pravidelne 
preskúmať, či prípravky na ochranu rastlín, 
ktoré obsahujú takéto účinné látky, možno 
nahradiť prípravkami na ochranu rastlín, 
ktoré obsahujú účinné látky, pri ktorých je 
potreba zmiernenia rizika menšia.

zvláštne obavy, ktoré sú v súčasnosti 
schválené, by sa mali označiť na úrovni 
Spoločenstva ako látky, ktoré sa majú 
nahradiť. Členské štáty by mali pravidelne 
preskúmať, či prípravky na ochranu rastlín, 
ktoré obsahujú takéto účinné látky, možno 
nahradiť prípravkami na ochranu rastlín, 
ktoré obsahujú účinné látky, pri ktorých je 
potreba zmiernenia rizika menšia alebo 
takáto potreba nevznikla alebo inými 
poľnohospodárskymi postupmi.

Odôvodnenie

Kontrola správneho uplatňovania predpísaných opatrení na zmierňovanie rizika na 
jednotlivých poliach je nemožná. Preto by sa také látky mali vylúčiť z pozitívneho zoznamu 
alebo sa stať kandidátmi na nahradenie menej nebezpečnými produktmi alebo nechemickými 
metódami ochrany plodín. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Odôvodnenie 17a (nové)

(17) Členské štáty by mali mať právo 
zakázať alebo nepovoliť prípravky na 
ochranu rastlín, a tak prihliadnuť na 
svoje osobitné prírodné, 
poľnohospodárske alebo klimatické 
podmienky, alebo ak by používanie týchto 
produktov bolo v rozpore s ich akčnými 
plánmi znižovania rizík spojených s 
používaním pesticídov a znižovania 
závislosti od pesticídov (národný akčný 
plán pre pesticídy).

Odôvodnenie

Členské štáty by nemali byť nútené prijímať pesticídy, ktoré znečisťujú pozemné vody alebo 
predstavujú zbytočné riziká a nebezpečenstvá pre ľudí, živočíchov a životné prostredie v 
rozpore s ich vnútroštátnymi politikami v oblasti životného prostredia a zdravia. Členské štáty 
by mali mať právo prihliadnuť na regionálne podmienky pred schválením produktov na 
ochranu rastlín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Odôvodnenie 18
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(18) Prípravky na ochranu rastlín môžu 
okrem účinných látok obsahovať safenery 
alebo synergenty, pre ktoré by sa mali 
stanoviť podobné pravidlá. Mali by sa 
stanoviť technické pravidlá potrebné na 
preskúmanie týchto látok. Látky, ktoré sú v 
súčasnosti na trhu, by sa mali preskúmať 
iba po ustanovení takýchto pravidiel.

(18) Prípravky na ochranu rastlín môžu 
okrem účinných látok obsahovať safenery 
alebo synergenty, pre ktoré by sa mali 
stanoviť podobné právne predpisy. Mali by 
sa stanoviť ustanovenia potrebné na 
preskúmanie týchto látok na základe 
legislatívneho návrhu Komisie. Látky, 
ktoré sú v súčasnosti na trhu, by sa mali 
preskúmať iba po ustanovení takýchto 
pravidiel.

Odôvodnenie

Je v súlade so zmenou, ktorú navrhol spravodajca v článku 26, aby sa preskúmanie prijalo 
spolurozhodovacím postupom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Odôvodnenie 19

(19) Prípravky na ochranu rastlín môžu 
obsahovať aj vedľajšie zložky. Je vhodné 
vytvoriť zoznam vedľajších zložiek, ktoré 
by prípravky na ochranu rastlín nemali 
obsahovať.

(19) Prípravky na ochranu rastlín môžu 
obsahovať aj vedľajšie zložky. Je vhodné 
stanoviť pozitívny zoznam vedľajších 
zložiek, ktoré by prípravky na ochranu 
rastlín mohli obsahovať. 

Odôvodnenie

Vedľajšie zložky a synergenty môžu mať účinky na zdravie ľudí a životné prostredie. Mali by 
sa preto povoľovať a zaradiť do pozitívneho zoznamu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Odôvodnenie 21

(21) Ustanoveniami upravujúcimi 
povoľovanie sa musí zaistiť vysoký 
štandard ochrany. Najmä pri udeľovaní 
povolení pre prípravky na ochranu rastlín 
by sa cieľ ochrany zdravia ľudí alebo 
zvierat a životného prostredia mal 
uprednostniť pred cieľom zlepšiť rastlinnú 
výrobu. Pred uvedením prípravkov na 
ochranu rastlín na trh by sa preto malo 
preukázať, že prinášajú zjavný úžitok pre 
rastlinnú výrobu a nemajú žiadny škodlivý 
účinok na zdravie ľudí alebo zvierat alebo 

(21) Ustanoveniami upravujúcimi 
povoľovanie sa musí zaistiť vysoký 
štandard ochrany. Najmä pri udeľovaní 
povolení pre prípravky na ochranu rastlín 
by sa cieľ ochrany zdravia ľudí alebo 
zvierat a životného prostredia mal 
uprednostniť pred cieľom zlepšiť rastlinnú 
výrobu. Pred uvedením prípravkov na 
ochranu rastlín na trh by sa preto malo 
preukázať, že nemajú žiadny škodlivý 
účinok na zdravie ľudí vrátane 
zraniteľných skupín alebo zdravie zvierat 
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neprijateľný vplyv na životné prostredie. alebo neprijateľný vplyv na životné 
prostredie. Členské štáty by mali mať 
právo zakázať alebo nepovoliť 
prostriedky na ochranu rastlín, ktoré 
nemajú zjavný prínos na rastlinnú 
produkciu v ich špecifických územných 
podmienkach. 

Odôvodnenie

Hodnotenie rizika musí preukázať, že pesticíd nemá škodlivý účinok na ľudské zdravie a 
životné prostredie. Hodnotenie potenciálneho prínosu pre rastlinnú produkciu musí byť 
samostatným krokom postupu.  
Členské štáty nesmú byť nútené prijímať pesticídy, ktoré nepredstavujú zjavný prínos, 
znečisťujú pozemné vody alebo sú v rozpore s ich vnútroštátnymi politikami v oblasti 
životného prostredia a zdravia a národnými akčnými plánmi pre pesticídy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Odôvodnenie 24

(24) S cieľom vyhnúť sa duplicitnej práci, 
znížiť administratívnu záťaž 
priemyselného odvetvia a členských štátov 
a zabezpečiť zosúladenejšiu dostupnosť 
prípravkov na ochranu rastlín by povolenia 
udelené jedným členským štátom mali 
uznať ostatné členské štáty, v ktorých sú 
ekologické a klimatické podmienky 
porovnateľné. Európska únia by sa preto 
mala rozdeliť do povoľovacích zón s 
podobnými podmienkami s cieľom 
uľahčiť takéto vzájomné uznávanie.

(24) S cieľom vyhnúť sa zbytočnej 
duplicitnej práci, znížiť administratívnu 
záťaž priemyselného odvetvia a členských 
štátov a uľahčiť zosúladenejšiu 
dostupnosť prípravkov na ochranu rastlín 
by sa povolenia udelené jedným členským 
štátom mali oznamovať ostatným 
členským štátom. Členské štáty by mali 
mať právo potvrdiť, odmietnuť alebo 
obmedziť povolenie udelené iným 
členským štátom na základe svojich 
osobitných poľnohospodárskych potrieb 
alebo udržiavať vysokú úroveň ochrany v 
súlade s národným akčným plánom pre 
pesticídy. 

Odôvodnenie

Rozdelenie do povoľovacích zón nie je vhodné, pretože podmienky v navrhnutých zónach 
často nie sú porovnateľné. Povolenia by sa mali udeľovať len na úrovni členských štátov, ale 
mali by sa oznamovať iným členským štátom. Členské štáty by mali mať povinnosť v 
primeranom časovom období potvrdiť, odmietnuť alebo obmedziť povolenie so zreteľom na 
svoju vnútroštátnu situáciu.
Navrhnuté povoľovanie prípravkov na ochranu rastlín podľa zón sa tým mení na systém 
vzájomného uznávania podobný systému v smernici o biocídoch.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Odôvodnenie 26

(26) Vo výnimočných prípadoch by 
členské štáty mali mať možnosť povoliť
prípravky na ochranu rastlín, ktoré 
nespĺňajú podmienky stanovené v tomto 
nariadení, ak je to potrebné z dôvodu 
nebezpečenstva alebo ohrozenia rastlinnej 
výroby, ktoré nemožno zvládnuť inými 
prostriedkami. Takéto povolenia by sa 
mali prehodnotiť na úrovni Spoločenstva.

Vo výnimočných prípadoch, ak je tak 
potrebné urobiť z dôvodu 
bezprostredného nebezpečenstva pre 
ekosystém, ktoré sa nedá minimalizovať 
inými prostriedkami, sa môžu použiť 
prípravky na ochranu rastlín, ktoré 
nespĺňajú podmienky stanovené v tomto 
nariadení. Takéto dočasné výnimky by sa 
mali povoľovať na úrovni Spoločenstva.

Odôvodnenie

Len výnimočné nebezpečenstvo pre celý ekosystém môže odôvodniť používanie nepovolených 
látok. Takéto výnimky sa musia povoľovať na úrovni Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Odôvodnenie 29

(29) Mal by sa stanoviť systém výmeny 
informácií. Členské štáty by mali 
sprístupniť údaje a vedeckú dokumentáciu 
predložené v súvislosti so žiadosťami o 
povolenie prípravkov na ochranu rastlín 
ostatným členským štátom, úradu a 
Komisii.

(29) Mal by sa stanoviť systém výmeny 
informácií. Členské štáty by mali 
sprístupniť údaje a vedeckú dokumentáciu 
predložené v súvislosti so žiadosťami o 
povolenie prípravkov na ochranu rastlín 
ostatným členským štátom, úradu a 
Komisii. Všetky štúdie a údaje súvisiace s 
toxikologickým a ekotoxikologickým 
hodnotením by sa mali zverejniť.

Odôvodnenie

Verejnosť by mala mať prístup k všetkým údajom a vedeckej dokumentácii predloženej v 
súvislosti so žiadosťou o povolenie podľa pravidiel o prístupe k informáciám a účasti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Odôvodnenie 31

(31) Štúdie predstavujú veľké investície. S 
cieľom podnietiť výskum by sa preto tieto 
investície mali chrániť. Z tohto dôvodu by 
štúdie registrované jedným žiadateľom 
v členskom štáte mali byť chránené pred 
použitím iným žiadateľom. Táto ochrana 

(31) Štúdie predstavujú veľké investície. S 
cieľom podnietiť výskum by sa preto tieto 
investície mali chrániť. Z tohto dôvodu by 
štúdie registrované jedným žiadateľom 
v členskom štáte mali byť chránené pred 
použitím iným žiadateľom okrem štúdií 
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by sa však mala časovo obmedziť, aby sa 
umožnila hospodárska súťaž. Mala by sa 
takisto obmedziť na štúdie, ktoré sú naozaj 
potrebné na regulačné účely, aby sa 
zabránilo žiadateľom umelo predlžovať 
dobu ochrany predkladaním nepotrebných 
nových štúdií.

zahŕňajúcich testovanie na stavovcoch a 
iných štúdií, ktoré by mohli zabrániť 
testovaniu na zvieratách. Táto ochrana by 
sa však mala časovo obmedziť, aby sa 
umožnila hospodárska súťaž. Mala by sa 
takisto obmedziť na štúdie, ktoré sú naozaj 
potrebné na regulačné účely, aby sa 
zabránilo žiadateľom umelo predlžovať 
dobu ochrany predkladaním nepotrebných 
nových štúdií.

Odôvodnenie

Malo by sa vyjasniť, že by sa mala obmedziť ochrana údajov aj z dôvodu zabránenia 
testovaniu na zvieratách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Odôvodnenie 32

(32) Mali by sa stanoviť pravidlá s cieľom 
zabrániť duplikácii testov a štúdií. Najmä 
opakovanie štúdií, ktoré sa vykonávajú na 
stavovcoch, by sa malo zakázať. V tejto 
súvislosti by sa mala stanoviť povinnosť 
sprístupniť štúdie na stavovcoch za 
primeraných podmienok. Aby subjekty 
mali možnosť zistiť, aké štúdie sa 
vykonali, členské štáty by mali viesť
zoznam takýchto štúdií, aj keď sa na ne 
nevzťahuje vyššie uvedený systém 
povinného sprístupnenia.

(32) Mali by sa stanoviť pravidlá s cieľom 
zabrániť duplikácii testov a štúdií. Najmä 
opakovanie štúdií, ktoré sa vykonávajú na 
stavovcoch, by sa malo zakázať. V tejto 
súvislosti by sa mala stanoviť povinnosť 
sprístupniť štúdie na stavovcoch a ďalšie 
štúdie, ktoré by mohli zabrániť testovaniu 
na zvieratách.  Aby subjekty mali možnosť 
zistiť, aké štúdie sa vykonali, členské štáty 
by mali poskytnúť úradu všetky takéto 
štúdie, aj keď sa na ne nevzťahuje vyššie 
uvedený systém povinného sprístupnenia. 
Úrad by mal zriadiť centrálnu databázu 
takýchto štúdií.

Odôvodnenie

Mali by sem byť zahrnuté aj ďalšie štúdie, pretože môžu tiež zabrániť testovaniu na 
zvieratách. 
S cieľom uľahčenia poskytovania údajov je potrebné zriadiť centrálnu databázu so všetkými 
informáciami o testoch a štúdiách vykonaných v predchádzajúcom období na účely tohto 
nariadenia, ktorú bude spravovať EFSA. Žiadatelia budú potom musieť pred uskutočnením 
testov alebo štúdií prehľadať len jednu databázu.
Zvýši to aj transparentnosť postupu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
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Odôvodnenie 34

(34) Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 1999/45/ES z 31. mája 1999 o 
aproximácii zákonov, iných právnych 
predpisov a správnych opatrení členských 
štátov o klasifikácii, balení a označovaní 
nebezpečných prípravkov sa uplatňuje na 
klasifikáciu, balenie a označovanie 
pesticídov. Na ďalšie zvýšenie ochrany 
používateľov prípravkov na ochranu 
rastlín, spotrebiteľov rastlín a rastlinných 
výrobkov a životného prostredia sú však
vhodné nové osobitné pravidlá, ktorými sa 
zohľadnia osobitné podmienky používania 
prípravkov na ochranu rastlín.

(34) Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 1999/45/ES z 31. mája 1999 o 
aproximácii zákonov, iných právnych 
predpisov a správnych opatrení členských 
štátov o klasifikácii, balení a označovaní 
nebezpečných prípravkov sa uplatňuje na 
klasifikáciu, balenie a označovanie 
pesticídov. Na ďalšie zvýšenie ochrany 
používateľov prípravkov na ochranu 
rastlín, spotrebiteľov rastlín a rastlinných 
výrobkov a životného prostredia je 
potrebné prijať zvláštne právne predpisy 
na základe legislatívneho návrhu Komisie, 
ktorými sa zohľadnia osobitné podmienky 
používania prípravkov na ochranu rastlín.

Odôvodnenie

Je v súlade so zmenou, ktorú navrhol spravodajca k článku 62, aby sa osobitné požiadavky na 
označovanie prijali spolurozhodovacím postupom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Odôvodnenie 36

(36) Ustanovenia o vedení záznamov a 
informáciách o používaní prípravkov na 
ochranu rastlín by sa mali stanoviť s 
cieľom zvýšiť stupeň ochrany zdravia ľudí 
a zvierat a životného prostredia 
zabezpečením spätnej sledovateľnosti 
potenciálneho vystavenia, zvýšiť 
efektívnosť monitorovania a kontroly a 
znížiť náklady na monitorovanie kvality 
vody.

(36) Ustanovenia o vedení záznamov o 
plochách a plodinách a verejne 
dostupných informáciách o používaní 
prípravkov na ochranu rastlín by sa mali
stanoviť s cieľom zvýšiť stupeň ochrany 
zdravia ľudí a zvierat a životného 
prostredia zabezpečením spätnej 
sledovateľnosti potenciálneho vystavenia, 
zvýšiť efektívnosť monitorovania a 
kontroly a znížiť náklady na monitorovanie 
kvality vody. Získané informácie by sa 
mali využiť na vytvorenie „dokladu o 
pesticídoch“, aby sa tým zabezpečila 
sledovateľnosť pesticídnych prípravkov v 
potravinovom reťazci. 

Odôvodnenie

Zvýšilo by to transparentnosť. Sprístupnenie údajov vo forme „dokladu o pesticídoch“ 
obsahujúceho informácie o všetkých pesticídoch použitých pri určitom výrobku by poskytlo 
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ďalší stimul na znižovanie používania pesticídov. Takýto doklad vyžadujú viacerí veľkí 
maloobchodníci s cieľom splniť požiadavky spotrebiteľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Odôvodnenie 38

(38) Nariadením Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o 
úradných kontrolách uskutočňovaných s 
cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania 
potravinového a krmivového práva a 
predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti 
o zvieratá sa stanovujú kontrolné opatrenia 
týkajúce sa používania prípravkov na 
ochranu rastlín vo všetkých štádiách 
výroby potravín vrátane vedenia záznamov 
o použití prípravkov na ochranu rastlín.
Podobné pravidlá by sa mali uplatňovať na 
skladovanie a používanie prípravkov na 
ochranu rastlín, na ktoré sa nevzťahuje 
nariadenie (ES) č. 882/2004.

(38) Nariadením Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o 
úradných kontrolách uskutočňovaných s 
cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania 
potravinového a krmivového práva a 
predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti 
o zvieratá sa stanovujú kontrolné opatrenia 
týkajúce sa používania prípravkov na 
ochranu rastlín vo všetkých štádiách 
výroby potravín vrátane vedenia záznamov 
o použití prípravkov na ochranu rastlín.
Podobné pravidlá by sa mali stanoviť na 
základe legislatívneho návrhu Komisie na 
skladovanie a používanie prípravkov na 
ochranu rastlín, na ktoré sa nevzťahuje 
nariadenie (ES) č. 882/2004

Odôvodnenie

Je v súlade so zmenou, ktorú navrhol spravodajca k článku 65, aby sa tieto ustanovenia 
prijali spolurozhodovacím postupom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Odôvodnenie 46a (nové)

(46a) Komisia by mala mať právomoc 
schvaľovať účinné látky, obnovovať 
alebo preskúmavať ich povolenie, 
povoľovať zosúladené metódy stanovenia 
charakteru a množstva účinných látok, 
safenerov a synergentov a v prípade
potreby nečistôt a vedľajších látok, 
vytvárať pravidlá riešenia rozporov 
členských štátov pri hodnotení zhody, 
prijímať usmernenia na organizáciu 
kontrol zhody pri obnovovaní povolenia, 
prijímať podrobné pravidlá na 
poskytovanie výnimiek týkajúcich sa 
povoľovania prípravkov na ochranu 
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rastlín na výskum a vývoj, na vykonávanie 
opatrení na zabezpečenie jednotného 
uplatňovania vedenia záznamov o výrobe, 
uskladňovaní a používaní prostriedkov na 
ochranu rastlín, technické alebo iné 
dokumenty s cieľom usmerniť 
vykonávanie tohto nariadenia a zoznam 
schválených účinných látok. Keďže tieto 
opatrenia majú všeobecný rozsah 
pôsobnosti a ich cieľom je zmeniť menej 
závažné prvky tohto nariadenia alebo 
nariadenie doplniť o nové menej závažné 
prvky, mali by sa prijať v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 5a rozhodnutia 
1999/468/ES. 

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je potrebný na zosúladenie znenia s novým 
rozhodnutím o komitológii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 1

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

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

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

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

3. Cieľom tohto nariadenia je zabezpečiť 
vysoký stupeň ochrany zdravia ľudí a 
zvierat a životného prostredia.
4. Toto nariadenie vychádza zo zásady 
prevencie a má zabezpečiť, aby látky 
alebo prípravky uvedené na trh 
neovplyvňovali nepriaznivo ľudské 
zdravie alebo životné prostredie.
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Odôvodnenie
Cieľ, objektívne a základné zásady nariadenia by sa mali stanoviť v článku 1, nielen v 

odôvodneniach nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 2 odsek 2

2. Toto nariadenie sa uplatňuje na látky 
vrátane mikroorganizmov a vírusov, ktoré 
pôsobia všeobecne alebo špecificky proti 
škodlivým organizmom alebo na rastliny, 
časti rastlín alebo rastlinné výrobky, ďalej 
len „účinné látky“.

2. Toto nariadenie sa uplatňuje na látky 
vrátane mikroorganizmov a vírusov, ktoré 
pôsobia všeobecne alebo špecificky proti 
škodlivým organizmom alebo na rastliny,
časti rastlín alebo rastlinné výrobky, ďalej 
len „účinné látky“. Prestane sa však 
uplatňovať na mikroorganizmy, vírusy, 
feromóny a biologické produkty po tom, 
čo sa prijme osobitné nariadenie o 
prípravkoch na biologickú ochranu. 

Odôvodnenie

Malo by sa zdôrazniť, že cieľom ustanovení súčasného nariadenia je zníženie škodlivých 
účinkov syntetických prípravkov na ochranu rastlín a nehodia sa vo všetkých prípadoch na 
hodnotenie rizík a potenciálnych účinkov látok na biologickú ochranu. S cieľom prihliadnuť k 
osobitným vlastnostiam takýchto produktov by sa malo počítať s nariadením o produktoch 
biologickej ochrany.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 3 bod 2a (nový)

(2a) „účinné látky“
Látky vrátane ich metabolitov prítomné vo 
fáze použitia, mikroorganizmy a vírusy so 
všeobecným alebo špecifickým účinkom 
na cieľové organizmy alebo na rastliny, 
časti rastlín alebo rastlinné produkty; 

Odôvodnenie

Táto definícia je potrebná na to, aby sa zabezpečilo, že do hodnotenia účinnej látky sa zahrnú 
všetky metabolity prítomné v produkte. Táto definícia je podobná definícii uvedenej v smernici 
91/414/EHS. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
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Článok 3 bod 4

Akákoľvek látka, ktorá má prirodzenú 
schopnosť nepriaznivo pôsobiť na ľudí, 
zvieratá alebo životné prostredie a 
nachádza sa alebo sa vytvára v prípravku 
na ochranu rastlín v dostatočnej 
koncentrácii, aby predstavovala riziko 
takéhoto účinku.

Akákoľvek látka, ktorá má prirodzenú 
schopnosť nepriaznivo pôsobiť na ľudí, 
zvieratá alebo životné prostredie .

Medzi takéto látky patria okrem iných 
látky klasifikované ako nebezpečné v 
súlade so smernicou Rady 67/548/EHS a 
prítomné v prípravku na ochranu rastlín v 
koncentrácii, ktorá vedie k tomu, že 
prípravok sa považuje za nebezpečný v 
zmysle článku 3 smernice 1999/45/ES;

Medzi takéto látky patria okrem iných 
látky klasifikované ako nebezpečné v 
súlade so smernicou Rady 67/548/EHS a 
prítomné v prípravku na ochranu rastlín v 
koncentrácii, ktorá vedie k tomu, že 
prípravok sa považuje za nebezpečný v 
zmysle článku 3 smernice 1999/45/ES a 
látky potenciálne narúšajúce endokrinný 
systém, látky s vývojovo-neurotoxickými a 
imunotoxickými vlastnosťami.

Odôvodnenie

Definícia látky vzbudzujúcej obavy by mala vychádzať z jej vnútorných vlastností a nie z 
kvantitatívneho hodnotenia rizík.
Obmedzenie látok vzbudzujúcich obavy na látky klasifikované ako nebezpečné je neprijateľné 
a obmedzí počet kandidátov na nahrádzanie. Smernica 1999/45/ES neprihliada k narúšaniu 
endokrinného systému, neurotoxicite, vývojovej neurotoxicite a imunotoxicite pesticídov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Článok 3 bod 9

Prechovávanie prípravku na ochranu rastlín 
na účely predaja v rámci Spoločenstva 
vrátane ponúkania na predaj alebo 
akejkoľvek inej formy prevodu, či už za 
úhradu alebo bezodplatne, a predávanie, 
distribúcia a samotné iné formy prevodu.
Uvoľnenie prípravku na ochranu rastlín do 
voľného obehu na území Spoločenstva sa 
na účely tohto nariadenia považuje za 
uvedenie na trh;

Prechovávanie prípravku na ochranu rastlín 
na účely predaja v rámci Spoločenstva 
vrátane ponúkania na predaj alebo 
akejkoľvek inej formy prevodu, či už za 
úhradu alebo bezodplatne, a predávanie, 
distribúcia a samotné iné formy prevodu.
Uvoľnenie prípravku na ochranu rastlín do 
voľného obehu na území Spoločenstva, 
ako aj jeho dovoz, sa na účely tohto 
nariadenia považuje za uvedenie na trh; 

Odôvodnenie

Dovážané produkty musia vyhovovať všetkým kritériám stanoveným v tomto nariadení.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Článok 3 bod 13a (nový)

(13a) „zdravie“
Stav úplnej fyzickej, duševnej a sociálnej 
pohody, a nielen absencia choroby.

Odôvodnenie

Mala by sa začleniť definícia WHO týkajúca sa zdravia, pretože sa týka cieľa a ďalších 
ustanovení tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Článok 3 bod 13b (nový)

(13b) „zraniteľné skupiny“
Osoby, ktoré treba osobitne zohľadniť pri 
hodnotení akútnych a chronických 
zdravotných účinkov prípravkov na 
ochranu rastlín. Zahŕňajú tehotné a 
dojčiace ženy, embryá a plody, dojčatá a 
deti, starých ľudí, chorých a ľudí 
užívajúcich lieky, pracovníkov a 
obyvateľov dlhodobo vystavených vysokej 
úrovni pesticídov.

Odôvodnenie

Zvláštna pozornosť v povoľovacom postupe sa musí venovať zraniteľným skupinám a tieto by 
sa mali definovať v článku 3 tohto nariadenia. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Článok 3 bod 14

Starostlivé zváženie všetkých dostupných 
techník kontroly škodcov a následná 
integrácia vhodných opatrení, ktoré 
zabránia rozvoju populácií škodcov a 
udržiavajú prípravky na ochranu rastlín a 
iné formy zásahu na úrovniach, ktoré sú 
hospodársky odôvodnené a znižujú alebo 
minimalizujú ohrozenie ľudského zdravia a 
životného prostredia. Integrovaná ochrana 
proti škodcom kladie dôraz na pestovanie 
zdravých plodín pri najmenšom možnom 

Starostlivé zváženie všetkých dostupných 
techník kontroly škodcov a následná 
integrácia vhodných opatrení, ktoré 
zabránia rozvoju populácií škodcov a 
udržiavajú prípravky na ochranu rastlín a 
iné formy zásahu na úrovniach, ktoré sú 
hospodársky a ekologicky odôvodnené a 
znižujú alebo minimalizujú ohrozenie 
ľudského zdravia a životného prostredia.
Integrovaná ochrana proti škodcom kladie 
dôraz na pestovanie zdravých plodín pri 
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narušení agroekosystémov a podporuje 
prirodzené mechanizmy na kontrolu 
škodcov;

najmenšom možnom narušení 
agroekosystémov uprednostňovaním 
preventívnych pestovateľských opatrení, 
používaním adaptovaných druhov a 
nechemických metód ochrany rastlín a 
manažmentu plodín.

Odôvodnenie

Definícia integrovanej ochrany proti škodcom by nemala zahŕňať len otázky ochrany rastlín, 
ale aj aspekty riadenia súvisiace s výberom adaptovaných druhov, rotácie plodín a stratégie 
výživových látok, ktoré môžu značne znížiť potrebu používania prípravkov na ochranu rastlín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Článok 3 bod 17

(17) „zóna“ vypúšťa sa
Skupina členských štátov, ako sa definuje 
v prílohe I, pri ktorých sa predpokladá, že 
poľnohospodárske, environmentálne 
(vrátane klimatických) podmienky a 
podmienky zdravia rastlín sú pomerne 
rovnaké;

Odôvodnenie

Navrhovaná definícia je zavádzajúca, pretože sa vzťahuje na zóny uvedené v prílohe I, ktoré 
nemajú dostatočne podobné poľnohospodárstvo, zdravotný stav rastlín a environmentálne 
podmienky. Navrhnutý systém zón je v rozpore s vnútroštátnym udeľovaním povolenia a nie je 
v súlade so zásadou proporcionality a subsidiarity, pretože prekračuje to, čo je potrebné, na 
urýchlenie rozhodovacieho procesu. Tieto ciele sa dajú dosiahnuť úpravou systému 
vzájomného uznávania povolení bez koncepcie zón. 
V troch navrhovaných zónach sa navyše môžu líšiť vodohospodárske podmienky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Článok 3 bod 18

(18) „správna prax ochrany rastlín“ „správna prax používania prípravkov na
ochranu rastlín“

Prax, ktorou sa ošetrenia daných plodín 
prípravkami na ochranu rastlín v súlade s 
podmienkami ich povolených použití 
vyberajú, dávkujú a načasujú tak, aby sa 
zabezpečila maximálna účinnosť s

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

potrebného množstva pri náležitom 
zohľadnení miestnych podmienok a 
možností kultivačných a biologických 
kontrol;

Odôvodnenie

Optimálna účinnosť je sugestívny pojem. Je preto lepšie zabezpečiť, aby sa používalo 
minimálne množstvo. Správna prax ochrany rastlín je oveľa širší pojem než súčasná definícia, 
ktorá zahŕňa len aspekty aplikácie pesticídov (pozri integrovanú ochranu proti škodcom 
vyššie). Je preto nutné vyjasniť definíciu len vo vzťahu k prípravkom na ochranu rastlín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Článok 3 bod 21

Na testovací protokol a správu zo štúdie sa 
vzťahuje ochrana údajov, na základe ktorej 
má vlastník právo zabrániť ich použitiu v 
prospech inej osoby.

Na testovací protokol a správu zo štúdie 
okrem štúdií zahŕňajúcich testovanie na 
stavovcoch a iných štúdií, ktoré by mohli 
zabrániť testovaniu na zvieratách, sa 
vzťahuje ochrana údajov, na základe ktorej 
má vlastník právo zabrániť ich použitiu v 
prospech inej osoby.

Odôvodnenie

Malo by sa tu uviesť, že vlastník testovacieho protokolu alebo štúdie nemôže zabrániť ich 
použitiu inou osobou, ak by to zabránilo testovaniu na zvieratách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Článok 4 odsek 1

1. Účinná látka sa schvaľuje v súlade s 
prílohou II, ak vzhľadom na súčasné 
vedecké a technické poznatky možno 
očakávať, že pri zohľadnení kritérií 
schválenia stanovených v bodoch 2 a 3 
uvedenej prílohy bude prípravok na 
ochranu rastlín, ktorý účinnú látku 
obsahuje, spĺňať podmienky stanovené v 
odsekoch 2 a 3.

1. Účinná látka sa schvaľuje v súlade s 
prílohou II, ak na základe súčasných 
vedeckých a technických poznatkov je 
dokázané, že pri zohľadnení kritérií 
schválenia stanovených v bodoch 2 a 3 
uvedenej prílohy bude prípravok na 
ochranu rastlín, ktorý účinnú látku 
obsahuje, spĺňať podmienky stanovené v 
odsekoch 2 a 3. Tieto podmienky sa 
použijú ako kritériá pre nevyhovujúce 
látky.
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Odôvodnenie

Malo by sa vyjasniť, že kritériá pre nevyhovujúce látky sa použijú na vylúčenie účinných látok 
a že neexistujú primerané opatrenia na zmiernenie nebezpečenstva pri ochrane ľudského 
zdravia a životného prostredia pred rizikami niektorých látok. To zosúladí nariadenie s 
modernejšími a pokrokovejšími koncepciami a nástrojmi hodnotenia chemických látok, akým 
je Dohovor o POP, ktorým sa vylučujú niektoré nebezpečné látky, ktoré sa po uvoľnení do 
životného prostredia nedajú regulovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Článok 4 odsek 2 uvádzacia časť

2. Rezíduá prípravkov na ochranu rastlín 
po použití v súlade so správnou praxou 
ochrany rastlín spĺňajú tieto požiadavky:

2. Rezíduá prípravkov na ochranu rastlín 
spĺňajú tieto požiadavky:

Odôvodnenie

Vo všeobecnosti sa pesticídy vôbec nepoužívajú správne, a preto je nesprávne predpokladať, 
že sa používajú len „v súlade so správnou praxou ochrany rastlín “. Preto by sa do odseku 3 
tohto článku malo vložiť znenie „reálne podmienky používania“. Je to aj v súlade so 
súčasnými ustanoveniami usmernení pre testovanie v smernici 91/414, kde sa musí prihliadať 
k „praktickým podmienkam používania“ a „reálnym podmienkam používania“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Článok 4 odsek 2 písmeno a)

a) nemajú žiadny škodlivý účinok na 
zdravie ľudí vrátane zraniteľných skupín 
alebo na zdravie zvierat, pri zohľadnení 
známych kumulatívnych a synergických 
účinkov, ak sú metódy na hodnotenie 
takýchto účinkov dostupné, alebo na
spodné vody;

a) nemajú žiadny škodlivý účinok na 
zdravie ľudí najmä na zdravie 
zraniteľných skupín, napr. tehotných a 
dojčiacich žien, embryí a plodov, dojčiat a 
detí, alebo zdravie zvierat, pri zohľadnení 
známych kumulatívnych a synergických 
účinkov, ak sú metódy na hodnotenie 
takýchto účinkov dostupné, alebo na 
spodné vody;

Odôvodnenie

Látky by nemali mať v súlade s zásadou prevencie negatívny účinok na ľudské zdravie, najmä 
zraniteľných skupín ako embryá a deti, ako aj na životné prostredie. Je to v súlade s reakciou 
EP (Uznesenie EP P5_TA(2002)0276) a Rady na predchádzajúce oznámenie Komisie o 
revízii smernice 91/414.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Článok 4 odsek 2 písmeno c)

c) pre rezíduá, ktoré sú z toxikologického 
alebo environmentálneho hľadiska 
významné, existujú bežne používané 
metódy ich merania.

c) pre rezíduá všetkých povolených látok
existujú bežne používané štandardné 
metódy ich merania vo všetkých členských 
štátoch, ktoré sú dostatočne citlivé so 
zreteľom na úroveň obáv v rôznych 
environmentálnych a biologických 
médiách. Rezíduá musia byť 
detegovateľné prostredníctvom bežných 
multireziduálnych metód, ktoré uplatňujú 
referenčné laboratóriá EÚ. 

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zavádza do tohto článku dva rozmery. Po prvé, že pre 
všetky povolené pesticídy musia byť dostupné metódy na identifikáciu rezíduí. V súčasnosti 
tomu tak nie je, pretože štandardné laboratórne zariadenie je schopné identifikovať len 
obmedzený počet rezíduí látok. Po druhé, metódy hodnotenia zdravotných vplyvov by mali byť 
dostatočne citlivé so zreteľom na úroveň obáv v rôznych environmentálnych a biologických 
médiách, aby neminuli účinky, ktoré nezachytia všeobecne používané metódy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Článok 4 odsek 3 uvádzacia časť

3. Použitie prípravkov na ochranu rastlín 
po aplikácii v súlade so správnou praxou 
ochrany rastlín a so zreteľom na obvyklé
podmienky používania spĺňa tieto 
požiadavky:

3. Použitie prípravkov na ochranu rastlín 
po aplikácii v súlade so správnym 
používaním a so zreteľom na reálne 
podmienky používania spĺňa tieto 
požiadavky:

Odôvodnenie

Vo všeobecnosti sa pesticídy vôbec nepoužívajú správne, a preto je nesprávne predpokladať, 
že sa používajú len „v normálnych podmienkach“. Namiesto toho by sa malo použiť znenie 
„reálne podmienky používania“ v súlade so súčasnými ustanoveniami usmernení pre 
testovanie v smernici 91/414, kde sa musí prihliadať k „praktickým podmienkam používania“ 
a „reálnym podmienkam používania“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Článok 4 odsek 3 písmeno b)

b) nemá bezprostredný alebo neskorší 
škodlivý účinok na zdravie ľudí alebo 

b) nemá bezprostredný alebo neskorší 
škodlivý účinok na zdravie ľudí najmä na 
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zvierat, priamo alebo prostredníctvom 
pitnej vody, potravy, krmiva alebo vzduchu 
alebo následky na mieste práce alebo cez 
iné nepriame účinky, pri zohľadnení 
kumulatívnych a synergických účinkov, ak 
sú metódy na hodnotenie takýchto 
účinkov dostupné, alebo na spodné vody;

zdravie zraniteľných skupín, napr. 
tehotných a dojčiacich žien, embryí a 
plodov, dojčiat a detí, alebo zvierat, priamo 
alebo prostredníctvom pitnej vody, 
potravy, krmiva alebo vzduchu vrátane
lokalít vzdialených od používania 
následkom environmentálneho prenosu 
na veľké vzdialenosti alebo následky na 
mieste práce alebo cez iné nepriame 
účinky, pri zohľadnení kumulatívnych a 
synergických účinkov, alebo na spodné 
vody;

Odôvodnenie

Podľa zásady prevencie by látky nemali mať negatívne účinky na ľudské zdravie, najmä na 
zdravie obyvateľov, náhodných okolostojacich, ktorí by mohli byť bežne vystavovaní 
pesticídom a zraniteľných skupín, napríklad plodov a detí, ktoré sú citlivejšie na pesticídy a 
životné prostredie. Je to v súlade s reakciou EP (Uznesenie EP P5_TA(2002)0276) a Rady na 
predchádzajúce oznámenie Komisie o revízii smernice 91/414. Zvláštna pozornosť by sa tiež 
mala venovať environmentálnemu prenosu na veľké vzdialenosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Článok 4 odsek 3 písmeno e)

e) nemá žiadne neprijateľné účinky na 
životné prostredie, berúc do úvahy najmä 
tieto aspekty:

(e) nemá žiadne neprijateľné účinky na 
životné prostredie, berúc do úvahy najmä 
tieto aspekty:

(i) zotrvanie a rozširovanie v životnom 
prostredí, najmä kontaminácia 
povrchových vôd vrátane vôd v ústí a 
pobrežných vôd, pitnej vody, spodnej 
vody, ovzdušia a pôdy;

(i) zotrvanie a rozširovanie v životnom 
prostredí, najmä kontaminácia 
povrchových vôd vrátane vôd v ústí a 
pobrežných vôd, pitnej vody, spodnej 
vody, ovzdušia a pôdy so zreteľom na 
lokality vzdialené od miesta použitia 
následkom environmentálneho prenosu 
na veľké vzdialenosti;

(ii) vplyv na necieľové druhy; (ii) vplyv na necieľové druhy;

(iii) vplyv na biodiverzitu. (iii) vplyv na biodiverzitu a ekosystém.

Odôvodnenie

Veľa pesticídov má nepriame účinky na ekosystém, napr. cez potravinový reťazec (menšie 
vtáčie populácie v agroekosystémoch vplyvom rozsiahleho zníženia výskytu hmyzu, ktorý je 
ich potravou). Je potrebné čo najviac zohľadniť tieto vplyvy.
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Zvláštna pozornosť by sa tiež mala venovať environmentálnemu prenosu prípravkov na 
ochranu rastlín na veľké vzdialenosti, napr. v arktickej oblasti. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Článok 4 odsek 4

4. Na schválenie účinnej látky sa odseky 1, 
2 a 3 považujú za splnené, ak sa tak 
stanovilo vzhľadom na jedno alebo viaceré
reprezentatívne použitia najmenej jedného
prípravku na ochranu rastlín, ktorý 
obsahuje túto účinnú látku.

4. Na schválenie účinnej látky sa odseky 1, 
2 a 3 považujú za splnené, ak sa tak 
stanovilo vzhľadom na celú škálu
reprezentatívneho použitia najmenej troch
prípravkov na ochranu rastlín, ktorý 
obsahuje túto účinnú látku. 

Odôvodnenie

Pri schvaľovaní látky by sa malo prihliadať na všetky bežné podmienky, pri ktorých by sa 
prípravky na ochranu rastlín mohli používať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Článok 4a (nový)

Článok 4a
Zamedzenie testovania na zvieratách

Na účely tohto nariadenia sa testy na 
stavovcoch uskutočňujú len v krajnom 
prípade, aby sa predišlo testom na 
zvieratách.

Odôvodnenie

V súlade s požiadavkou protokolu o ochrane a dobrých životných podmienkach zvierat, aby 
Spoločenstvo a členské štáty pri formulovaní a vykonávaní politík plne prihliadali na dobré 
životné podmienky zvierat a aby sa testovanie na zvieratách na účely tohto nariadenia 
udržiavalo na absolútnom minime, by sa malo doplniť, že testovanie na zvieratách sa 
vykonáva len v krajnom prípade. Bude to v súlade s požiadavkami podľa nariadenia REACH.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Článok 6 písmeno ia) (nové)

(ia) obmedzenia a zákazy použitia, ktoré 
nie je v súlade s režimami integrovanej 
ochrany proti škodcom alebo im dokonca 
škodí, ako je napríklad chemická úprava 
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pôdy;

Odôvodnenie

Špecifické použitia, ktoré nie sú v súlade so správnou praxou, ako je napr. integrovaná 
ochrana proti škodcom, by sa mali obmedziť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Článok 7 odsek 1 pododsek 1

Úrad je zodpovedný za koordináciu 
postupu schvaľovania.
Úrad sa pritom spolieha na príslušné 
orgány členských štátov.

Žiadosť o schválenie účinnej látky alebo o
zmenu a doplnenie podmienok schválenia 
podáva výrobca účinnej látky členskému 
štátu (ďalej len „spravodajský členský 
štát“) spoločne s kompletnou a súhrnnou 
dokumentáciou, ako sa stanovuje v článku 
8 ods. 1 a ods. 2, alebo s povolením 
prístupu k takejto dokumentácii alebo s 
vedecky podloženým odôvodnením, prečo 
nepredložil určité časti tejto dokumentácie, 
pričom je potrebné dokázať, že účinná 
látka spĺňa kritériá schválenia stanovené v 
článku 4.

Žiadosť o schválenie účinnej látky alebo o 
zmenu a doplnenie podmienok schválenia 
podáva výrobca účinnej látky úradu
spoločne s kompletnou a súhrnnou 
dokumentáciou, ako sa stanovuje v článku 
8 ods. 1 a ods. 2, alebo s povolením 
prístupu k takejto dokumentácii alebo s 
vedecky podloženým odôvodnením, prečo 
nepredložil určité časti tejto dokumentácie, 
pričom je potrebné dokázať, že účinná 
látka spĺňa kritériá schválenia stanovené v 
článku 4. Úrad informuje o prijatých 
žiadostiach príslušné orgány členských 
štátov.
Členský štát si môže zvoliť účinnú látku, 
pre ktorú úrad dostal žiadosť o 
schválenie, a tak sa stať príslušným 
orgánom na účely článkov 9 a 11 (ďalej 
iba „spravodajský členský štát“).
V prípadoch, v ktorých dva alebo viaceré 
členské štáty prejavili záujem stať sa 
spravodajským členským štátom a nemôžu 
sa dohodnúť, kto by mal byť príslušným 
orgánom, spravodajský členský štát sa 
určí v súlade s regulačným postupom 
uvedeným v článku 76 ods. 3.

Odôvodnenie

Odvetvie by nemalo mať právo určiť si spravodajský členský štát. Žiadosti by sa mali posielať 
úradu, a členské štáty by mali určiť medzi sebou, kto sa stane spravodajským členským 
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štátom. Nezhoda by sa mala vyriešiť v rámci komitológie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Článok 8 odsek 1 písmeno a)

a) Údaje týkajúce sa jedného alebo 
viacerých reprezentatívnych použití 
najmenej jedného prípravku na ochranu 
rastlín, ktorý účinnú látku obsahuje, na 
plodine pestovanej vo veľkom rozsahu v 
každej zóne, ktorými sa preukáže, že 
požiadavky článku 4 sú splnené; ak sa 
predložené údaje nevzťahujú na všetky 
zóny alebo sa týkajú plodiny, ktorá sa 
nepestuje vo veľkom rozsahu, odôvodnenie 
tohto prístupu;

(a) údaje týkajúce sa celej škály
reprezentatívnych použití najmenej troch
prípravkov na ochranu rastlín, ktorý účinnú 
látku obsahuje, na plodine pestovanej vo 
veľkom rozsahu vrátane prípravkov na 
obaľovanie osiva, ak sa predpokladá ich 
použitie, ktorými sa preukáže, že 
požiadavky článku 4 sú splnené; ak sa 
predložené údaje nevzťahujú na všetky 
zóny alebo sa týkajú plodiny, ktorá sa 
nepestuje vo veľkom rozsahu, odôvodnenie 
tohto prístupu;

Odôvodnenie

Je zdokumentované, že látky na obaľovanie osiva (napr. fipronil a imidakloprid) sú akútne 
toxické pre včely, čo sa nepredpokladalo pri hodnotení rizík. Je preto potrebné zaviesť toto 
ustanovenie do nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Článok 8 odsek 1 písmeno b)

b) za každý bod požiadaviek na údaje o 
účinnej látke uvedených v článku 75 ods. 1 
písm. b), zhrnutia a výsledky testov a 
štúdií, meno ich vlastníka a osoby alebo 
ústavu, ktoré testy a štúdie vykonali;

(b) za každý bod požiadaviek na údaje o 
účinnej látke uvedených v odseku 3, 
zhrnutia a výsledky testov a štúdií, meno 
ich vlastníka a osoby alebo ústavu, ktoré 
testy a štúdie vykonali;

Odôvodnenie

Ustanovenia o požiadavkách na údaje sú dôležitou súčasťou postupu schvaľovania, čo by sa 
malo riešiť legislatívnym postupom, nie komitologickým rozhodnutím.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Článok 8 odsek 1 písmeno c)

c) za každý bod požiadaviek na údaje o 
prípravku na ochranu rastlín uvedených v 
článku 75 ods. 1 písm. b), zhrnutia a 

c) za každý bod požiadaviek na údaje o 
prípravku na ochranu rastlín uvedených v 
odseku 3, zhrnutia a výsledky testov a 
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výsledky testov a štúdií, meno ich vlastníka 
a osoby alebo ústavu, ktorí vykonali testy 
a štúdie významné pre hodnotenie kritérií 
uvedených v článku 4 pre jeden alebo 
viaceré prípravky na ochranu rastlín, ktoré 
sú reprezentatívne pre použitia uvedené v 
písmene a), pri zohľadnení skutočnosti, že 
chýbajúce údaje v dokumentácii, ako je 
stanovená v odseku 2, vyplývajúce z 
navrhnutého obmedzeného rozsahu 
reprezentatívnych použití účinnej látky 
môžu viesť k obmedzeniam v schválení;

štúdií, meno ich vlastníka a osoby alebo 
ústavu, ktorí vykonali testy a štúdie 
významné pre hodnotenie kritérií 
uvedených v článku 4 pre jeden alebo 
viaceré prípravky na ochranu rastlín, ktoré 
sú reprezentatívne pre použitia uvedené v 
písmene a), pri zohľadnení skutočnosti, že 
akýkoľvek chýbajúci údaj v dokumentácii, 
ako je stanovená v odseku 2, vyplývajúce z 
navrhnutého obmedzeného rozsahu 
reprezentatívnych použití účinnej látky, 
povedie k zamietnutiu schválenia účinnej 
látky;

Odôvodnenie

Nekompletná dokumentácia alebo nesprávne údaje by mali byť odmietnuté.
Ustanovenia o požiadavkách na údaje sú dôležitou súčasťou postupu schvaľovania, čo by sa 
malo riešiť legislatívnym postupom, nie komitologickým rozhodnutím.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Článok 8 odsek 1 písmeno ca) (nové)

ca) za každý test alebo štúdiu, ktoré sa 
vykonávajú na stavovcoch, odôvodnenie 
krokov prijatých s cieľom vyhnúť sa 
testovaniu na zvieratách a duplicitným 
testom na stavovcoch;

Odôvodnenie

S cieľom umožniť, aby sa testovanie na zvieratách na účely tohto nariadenia čo najviac 
obmedzilo, žiadosti by mali obsahovať aj odôvodnenie všeobecných krokov zameraných na 
zabránenie testovania na zvieratách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Článok 8 odsek 3 pododsek 2

Požiadavky na údaje uvedené v článku 8 
ods. 1 sa definujú v nariadeniach prijatých 
v súlade s postupom uvedeným v článku 76 
ods. 2 zapracovaním požiadaviek na účinné 
látky a prípravky na ochranu rastlín, ktoré 
sú uvedené v prílohách II a III k smernici 
91/414/EHS, so všetkými nevyhnutnými 

Požiadavky na údaje uvedené v odseku 1 sa 
definujú v nariadení prijatom v súlade s 
postupom uvedeným v článku 251 zmluvy
zapracovaním požiadaviek na účinné látky 
a prípravky na ochranu rastlín, ktoré sú 
uvedené v prílohách II a III k smernici 
91/414/EHS, so všetkými nevyhnutnými 
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úpravami. Podobné požiadavky na údaje sa 
definujú pre safenery a synergenty v súlade 
s postupom uvedeným v článku 76 ods. 3.

úpravami vrátane opatrení na 
minimalizáciu testovania na zvieratách, 
predovšetkým používania metód, ktoré sa 
nevykonávajú na zvieratách a 
pokrokových testovacích stratégií.
Podobné požiadavky na údaje sa definujú 
pre safenery a synergenty v súlade s 
postupom uvedeným v článku 251 zmluvy.

Odôvodnenie

Ustanovenia o požiadavkách na údaje sú dôležitou súčasťou postupu schvaľovania, čo by sa 
malo riešiť legislatívnym postupom, nie komitologickým rozhodnutím. Testovanie na 
zvieratách by sa malo udržiavať na minime.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Článok 8 odsek 3a (nový)

3a. Žiadateľ priloží k dokumentácii všetky 
verejne dostupné recenzované vedecké 
informácie o účinných látkach a ich 
metabolitoch so zreteľom na ich 
negatívne vedľajšie účinky a životné 
prostredie. 

Odôvodnenie

Žiadateľ musí mať povinnosť zhromaždiť a zosumarizovať všetky vedecké informácie 
dostupné pre danú látku. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Článok 12 odsek 2 pododsek 1

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

2. Úrad prijíma záver, či pri účinnej látke 
možno očakávať splnenie požiadaviek 
článku 4, do 90 dní od uplynutia lehoty 
stanovenej v odseku 1 tohto článku s 
riadnym odôvodnením vrátane odkazu na 
posudzovanie prípadných pripomienok 
verejnosti a oznamuje ho žiadateľovi, 
členským štátom a Komisii. Úrad zverejní 
záver do jedného týždňa od jeho prijatia. 
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Odôvodnenie

Mala by sa zvýšiť transparentnosť postupu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Článok 13 odsek 1 pododsek 2

Žiadateľovi sa poskytne možnosť predložiť 
pripomienky k správe o preskúmaní.

Žiadateľovi a všetkým tým, ktorí predložili 
písomné pripomienky podľa postupu 
stanoveného v článku 12 ods. 1, sa 
poskytne možnosť predložiť pripomienky 
k správe o preskúmaní. 

Správa o preskúmaní je k dispozícii 
verejnosti a posiela sa Európskemu 
parlamentu.

Odôvodnenie

Mala by sa zvýšiť transparentnosť postupu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Článok 13 odsek 2 úvod a písmeno a)

2. Na základe správy o preskúmaní 
stanovenej v odseku 1, ostatných 
legitímnych faktorov týkajúcich sa 
posudzovanej záležitosti a zásady 
predbežnej opatrnosti v prípade 
relevantnosti podmienok stanovených v 
článku 7 ods. 1 nariadenia (ES) 
č. 178/2002 sa prijíma nariadenie v súlade 
s postupom uvedeným v článku 76 ods. 3, 
za predpokladu, že:

2. Na základe správy o preskúmaní 
stanovenej v odseku 1, ostatných 
legitímnych faktorov týkajúcich sa 
posudzovanej záležitosti a zásady 
prevencie v prípade relevantnosti 
podmienok stanovených v článku 7 ods. 1 
nariadenia (ES) č. 178/2002 sa prijíma 
riadne odôvodnené nariadenie v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 76 ods. 3a, za 
predpokladu, že:

a) účinná látka je schválená a v prípade 
potreby podlieha podmienkam a 
obmedzeniam uvedeným v článku 6;

a) účinná látka je schválená a v prípade 
potreby podlieha podmienkam a 
obmedzeniam uvedeným v článku 6; a je 
zaradená v prílohe IIa;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je potrebný na zosúladenie znenia s novým 
rozhodnutím o komitológii. Mala by sa zvýšiť transparentnosť postupu. Preto sa musí 
zdôrazniť zaradenie schválenej látky do prílohy k nariadeniu.



PR\662101SK.doc PE 388.326v01-0032/82 PR\662101SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Článok 13 odsek 3

3. Komisia vedie zoznam schválených 
účinných látok.

3. Komisia vedie aktualizovaný zoznam 
schválených účinných látok v prílohe II a 
uverejňuje ho na internete..

Odôvodnenie

Mala by sa zvýšiť transparentnosť postupu. Preto sa musí zdôrazniť zaradenie schválenej 
látky do prílohy k nariadeniu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Článok 14 odsek 2

2. Obnovenie nie je časovo obmedzené. 2. Schválenie sa môže obnoviť raz alebo 
opakovane počas obdobia 
nepresahujúceho desať rokov.

Odôvodnenie

V navrhovanom znení obnovenie schválenia členským štátom nasleduje po obnovení 
schválenia účinnej zložky. (čl. 43 ods. 6). To by znamenalo, že schválenie by bolo po prvom 
obnovení v zásade časovo neobmedzené. Je to v rozpore so zásadou prevencie a so zásadou, 
že rozhodnutia sa prijímajú so zreteľom na aktuálne vedecké a technické poznatky, ako je 
stanovené v čl. 4 ods. 10 navrhnutého znenia a so zásadou, že sa musí zabezpečiť vysoká 
úroveň ochrany (odôvodnenie 21).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Článok 17 odsek 2 uvádzacia časť

Dĺžka tohto obdobia sa stanovuje na 
základe:

Dĺžka tohto obdobia nepresiahne potrebnú 
dobu a stanovuje sa na základe:

Odôvodnenie

Skúsenosti s podobným predlžovaním postupu schvaľovania prípravkov na ochranu rastlín v 
členských štátoch (najmä v Holandsku) ukázali, že toto predlžovanie sa rýchlo môže stať 
bežnou praxou a schvaľovanie môže trvať veľmi dlho. Malo by byť preto jasné, že toto 
predĺženie je výnimkou a malo by sa umožniť na čo najobmedzenejšiu dobu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Článok 18 písmeno b)

b) údaje, ktoré je potrebné predložiť; b) údaje, ktoré je potrebné predložiť 
vrátane opatrení na minimalizáciu 
testovania na zvieratách, predovšetkým 
používania metód, ktoré sa nevykonávajú 
na zvieratách a pokrokových testovacích 
stratégií;

Odôvodnenie

Program by mal zahŕňať aj opatrenia, ktoré uľahčujú, aby sa testovanie na zvieratách na 
účely tohto nariadenia udržiavalo na absolútnom minime.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Článok 19

Nariadením prijatým v súlade s postupom 
uvedeným v článku 76 ods. 3 sa stanovujú 
ustanovenia potrebné na implementáciu 
postupu obnovenia a preskúmania vrátane, 
v prípade potreby, implementácie 
pracovného programu stanoveného v 
článku 18.

Nariadením prijatým v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou
uvedeným v článku 76 ods. 3a sa 
stanovujú ustanovenia potrebné na 
implementáciu postupu obnovenia 
a preskúmania vrátane, v prípade potreby, 
implementácie pracovného programu 
stanoveného v článku 18.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je potrebný na zosúladenie znenia s novým 
rozhodnutím o komitológii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Článok 20

1. Nariadenie sa prijíma v súlade s 
postupom uvedeným v článku 76 ods. 3 za 
predpokladu, že:

1. Riadne odôvodnené nariadenie sa 
prijíma v súlade s regulačným postupom s 
kontrolou uvedeným v článku 76 ods. 3a
za predpokladu, že:

a) schválenie účinnej látky sa obnoví 
a v prípade potreby podlieha podmienkam 
a obmedzeniam; alebo

a) schválenie účinnej látky sa obnoví 
a v prípade potreby podlieha podmienkam 
a obmedzeniam; alebo

b) schválenie účinnej látky sa neobnoví. b) schválenie účinnej látky sa neobnoví.

2. Ak to dôvody na neobnovenie 2. Ak sa dôvody na neobnovenie 
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schválenia dovoľujú, nariadením 
uvedeným v odseku 1 sa poskytuje 
prechodné obdobie na vyčerpanie zásob 
daných prípravkov na ochranu rastlín tak, 
aby bolo kompatibilné so zvyčajnou dobou 
používania prípravku na ochranu rastlín.

schválenia netýkajú ochrany zdravia a 
životného prostredia, nariadením 
uvedeným v odseku 1 sa poskytuje 
prechodné obdobie na vyčerpanie zásob 
daných prípravkov na ochranu rastlín tak, 
aby nepresiahlo jednu sezónu.

Odôvodnenie

Na vyčerpanie zásob  prípravkov na ochranu rastlín by sa nemala poskytnúť viac ako jedna 
sezóna.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
Článok 21 odsek 1

1. Komisia môže kedykoľvek preskúmať 
schválenie účinnej látky.

1. Komisia môže kedykoľvek preskúmať 
schválenie účinnej látky a riadne 
prihliadne k žiadostiam o preskúmanie 
členských štátov, Európskeho parlamentu 
a iných zainteresovaných strán.

Ak sa domnieva, že existujú náznaky, že 
látka už nespĺňa kritériá stanovené v 
článku 4 alebo že neboli poskytnuté ďalšie 
informácie požadované v súlade s 
písmenom f) článku 6, informuje členské 
štáty, úrad a výrobcu účinnej látky, pričom 
stanovuje výrobcovi lehotu na predloženie 
pripomienok.

Ak sa domnieva, že existujú náznaky, že 
látka už nespĺňa kritériá stanovené v 
článku 4 alebo že neboli poskytnuté ďalšie 
informácie požadované v súlade s 
písmenom f) článku 6, informuje členské 
štáty, úrad a výrobcu účinnej látky, pričom 
stanovuje výrobcovi lehotu na predloženie 
pripomienok.

Komisia preskúma schválenie účinnej 
látky, ak existujú náznaky, že môže byť 
ohrozené dosahovanie cieľov určených v 
súlade s článkom 4 ods. 1 písm. a) bodu 
(iv) a písm. b) bodu (i) a článkom 7 ods. 2 
a ods. 3 smernice 2000/60/ES.
V ročných monitorovacích správach o 
rezíduách pesticídov, ktoré publikuje 
Komisia, sa schválenie preskúma pre 
desať účinných látok najčastejšie 
prítomných v množstve nad maximálnou 
povolenou hranicou rezídua. Ak sa 
opakovane vyskytne na tomto zozname tá 
istá látka, schválenie sa jej odníme. 
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Odôvodnenie

I keď Komisia môže začať preskúmanie danej látky kedykoľvek, malo by sa ozrejmiť, že 
žiadosť o preskúmanie môžu iniciovať aj iné inštitúcie alebo zainteresované strany.
Je dôležité, aby v prípade zásadného nesúladu s cieľmi smernice 2000/60/ES bolo možné 
prehodnotiť povolenie látky. Tento mechanizmus priamej spätnej väzby medzi smernicou 
2000/60/ES a týmto nariadením zabezpečí okrem toho dodatočnú motiváciu pre výrobcov, aby 
brali vážne zodpovednosť, ktorú nesú za prípravok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Článok 21 odsek 3 pododsek 1

3. Ak Komisia príde k záveru, že kritériá 
uvedené v článku 4 už nie sú splnené alebo 
ďalšie informácie požadované v súlade s 
písmenom f) článku 6 neboli poskytnuté, 
nariadenie, ktorým sa schválenie odníma 
alebo mení a dopĺňa, sa prijíma v súlade s 
postupom uvedeným v článku 76 ods. 3.

3.  Ak Komisia príde k záveru, že kritériá 
uvedené v článku 4 už nie sú splnené alebo 
ďalšie informácie požadované v súlade s 
písmenom f) článku 6 neboli poskytnuté, 
nariadenie, ktorým sa schválenie odníma 
alebo mení a dopĺňa, sa prijíma v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 76 ods. 3a. 

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je potrebný na zosúladenie znenia s novým 
rozhodnutím o komitológii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
Článok 21 odsek 3a (nový)

3a. Ak Komisia zistí, že ciele znižovania 
znečistenia prioritnými látkami stanovené 
v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. a) bodu 
(iv) a písm. b) bodu (i) a článkom 7 ods. 2 
a ods. 3 smernice 2000/60/ES sa nedajú 
dosiahnuť, nariadenie odňať alebo 
zmeniť alebo doplniť schválenie sa 
prijíma v súlade s regulačným postupom s 
kontrolou uvedeným v článku 76 ods. 3a.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby v prípade zásadného nesúladu s cieľmi smernice 2000/60/ES bolo možné prehodnotiť 
povolenie látky. Tento postup by mal byť v súlade s ustanoveniami nového rozhodnutia o 
komitológii.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
Článok 23 odsek 1 uvádzacia časť

1. Základné látky sa schvaľujú v súlade s 
odsekmi 2 až 6. Odchylne od článku 5 je 
schválenie časovo neobmedzené. Na účely 
týchto odsekov je základnou látkou účinná 
látka, ktorá

1. Základné látky sa schvaľujú v súlade s 
odsekmi 2 až 6.  Na účely týchto odsekov 
je základnou látkou účinná látka, ktorá

Odôvodnenie

Pre základné látky by sa v nariadení nemali stanovovať neobmedzené povolenia. Podobne 
ako účinné zložky by mali podliehať pravidelnému preskúmavaniu v súlade s najnovšími 
vedeckými informáciami a údajmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
Článok 23 odsek 2

2. Základná látka sa odchylne od článku 5
schvaľuje, ak sa všetkými náležitými 
hodnoteniami vykonanými v súlade s 
inými právnymi predpismi Spoločenstva, 
ktorými sa upravuje používanie takejto 
látky na účely iné ako prípravku na 
ochranu rastlín, preukáže, že látka nemá 
bezprostredný ani oneskorený škodlivý 
účinok na zdravie ľudí alebo zvierat ani 
neprijateľný účinok na životné prostredie.

2. Základná látka sa v súlade s článkom 4
schvaľuje, ak sa všetkými náležitými 
hodnoteniami vykonanými v súlade s 
inými právnymi predpismi Spoločenstva, 
ktorými sa upravuje používanie takejto 
látky na účely iné ako prípravku na 
ochranu rastlín, preukáže, že látka nemá 
bezprostredný ani oneskorený škodlivý 
účinok na zdravie ľudí alebo zvierat ani 
neprijateľný účinok na životné prostredie, 
za predpokladu, že sa poskytne každý bod 
z požiadaviek na údaje o účinných látkach 
obsiahnutých v prípravkoch na ochranu 
rastlín a uplatňujú sa rovnaké 
rozhodovacie postupy.

Odôvodnenie

Postup hodnotenia rizík musí byť povinný pre všetky základné látky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
Článok 24 odsek 1

1. Odchylne od článku 5 a článku 14 ods. 2 
sa účinná látka, ktorá spĺňa kritériá 
stanovené v článku 4, schvaľuje na 
obdobie nepresahujúce sedem rokov, ak sú 

1. Odchylne od článku 5 a článku 14 ods. 2 
sa účinná látka, ktorá spĺňa kritériá 
stanovené v článku 4, schvaľuje raz na 
obdobie nepresahujúce päť rokov, ak sú 
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iné už schválené účinné látky podstatne 
menej toxické pre spotrebiteľa alebo 
subjekty alebo predstavujú podstatne 
menšie riziko pre životné prostredie. Pri 
hodnotení sa zohľadňujú kritériá stanovené 
v bode 4 prílohy II.

iné už schválené účinné látky alebo 
alternatívne poľnohospodárske metódy a 
postupy podstatne menej toxické pre 
spotrebiteľa alebo subjekty alebo 
predstavujú podstatne menšie riziko pre 
životné prostredie. Pri hodnotení sa 
zohľadňujú kritériá stanovené v bode 4 
prílohy II.

Odôvodnenie

So zreteľom na to, že iné látky sa schvaľujú raz za desať rokov a že sa látky nahrádzajú 
alternatívami existujúcimi na trhu, obdobie siedmich rokov na povolenie látok je jasne 
prehnané. Napríklad vo Švédsku sa program náhrad pesticídov ukončil, pričom bol určený 
termín 5 rokov na nájdenie alternatív. Hlavnou prioritou by mala byť náhrada prípravkov na 
ochranu rastlín nechemickými alternatívami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
Článok 24 odsek 2a (nový)

2a. Členské štáty môžu uplatniť postup 
ďalších náhrad tým, že povolia len 
najmenej škodlivé účinné látky pre určitú 
plodinu. Ak sú pre danú plodinu k 
dispozícii nechemické metódy a postupy, 
prípravky obsahujúce látku, ktorá sa má 
nahradiť, sa nepovolia.

Odôvodnenie

Zavedie sa druhé štádium náhrad, nielen na základe Európskeho zoznamu chemikálií, ale aj z 
pohľadu plodín vychádzajúc z integrovaného manažmentu plodín. Ak sú pre danú plodinu k 
dispozícii nechemické metódy a postupy, prípravky obsahujúce látku, ktorá sa má nahradiť, 
sa nepovolia. Členské štáty musia mať možnosť ísť za rámec zoznamu látok, ktoré sa majú 
nahradiť, ak o to majú záujem, aby tým riešili svoje vlastné problémy v používaní pesticídov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
Článok 25 odsek 1a (nový)

1a. Na schválenie safeneru alebo 
synergentu sa odsek 1 považuje za splnený 
v prípade, ak sa zistil súlad s článkom 4 
pre jedno alebo viacero reprezentatívnych 
použití najmenej jedného prípravku na 
ochranu rastlín pre každú individuálnu 
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účinnú látku, s ktorou je safener alebo 
synergent použitý v prípravku.

Odôvodnenie

Safenery a synergenty sa hodnotia vo vzťahu s individuálnymi účinnými zložkami, s ktorými 
sa kombinujú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
Článok 26

Do 5 rokov od nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia sa prijíma nariadenie v 
súlade s postupom uvedeným v článku 76 
ods. 3, ktorým sa stanovuje pracovný 
program postupného preskúmania 
synergentov a safenerov nachádzajúcich sa 
v čase nadobudnutia účinnosti uvedeného 
nariadenia na trhu. Nariadenie obsahuje 
stanovenie požiadaviek na údaje, ako aj 
postupy oznamovania, hodnotenia, 
posudzovania a rozhodovania. Vyžaduje, 
aby zainteresované strany predložili všetky 
potrebné údaje Komisii, úradu a členským 
štátom v stanovenej lehote.

Do 2 rokov od nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia sa prijíma nariadenie v 
súlade s postupom uvedeným v článku 251 
zmluvy, ktorým sa stanovuje pracovný 
program postupného preskúmania 
synergentov a safenerov nachádzajúcich sa 
v čase nadobudnutia účinnosti uvedeného 
nariadenia na trhu. Nariadenie obsahuje 
stanovenie požiadaviek na údaje vrátane 
opatrení na minimalizáciu testovania na 
zvieratách, ako aj postupy oznamovania,
hodnotenia, posudzovania a rozhodovania. 
Vyžaduje, aby zainteresované strany 
predložili všetky potrebné údaje Komisii, 
úradu a členským štátom v stanovenej 
lehote.

Odôvodnenie

Ustanovenia týkajúce sa preskúmavania synergentov a safenerov by sa nemali nechať na 
komitologické rozhodnutie, ale mali by sa stanoviť legislatívnym postupom na základe zmluvy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70
Článok 27

Zákaz Vedľajšie zložky
1. Vedľajšia zložka sa zakazuje, ak sa 
stanovilo, že:

1. Vedľajšia zložka sa neschváli, ak sa 
stanovilo, že

a) jej rezíduá majú po použití v súlade so 
správnou praxou ochrany rastlín škodlivý 
účinok na zdravie ľudí alebo zvierat alebo 
na spodné vody alebo neprijateľný účinok 
na životné prostredie; alebo

a) jej rezíduá majú po použití v súlade s 
reálnymi podmienkami používania
škodlivý účinok na zdravie ľudí alebo 
zvierat alebo na spodné vody alebo 
neprijateľný účinok na životné prostredie; 
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alebo
b) jej uplatnenie má po použití v súlade so
správnou praxou ochrany rastlín a so 
zreteľom na realistické obvyklé 
podmienky používania škodlivý účinok na 
zdravie ľudí alebo zvierat alebo 
neprijateľný účinok na rastliny, rastlinné 
výrobky alebo životné prostredie.

a) jej uplatnenie má po použití v súlade s
reálnymi podmienkami používania
škodlivý účinok na zdravie ľudí alebo 
zvierat alebo neprijateľný účinok na 
rastliny, rastlinné výrobky alebo životné 
prostredie.

2. Vedľajšie zložky zakázané podľa 
odseku 1 sa zaraďujú do prílohy III v 
súlade s postupom uvedeným v článku 76 
ods. 3.

2. Vedľajšie zložky schválené podľa 
odseku 1 sa zaraďujú do prílohy III v 
súlade s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 76 ods. 3a.

Odôvodnenie

Vedľajšie zložky môžu mať účinky na zdravie ľudí a životné prostredie. Mali by sa preto 
schváliť a zaradiť do pozitívneho zoznamu podobne ako syfenery a sanergenty (pozri článok 
25) v súlade s ustanoveniami nového rozhodnutia o komitológii.  

Správna prax by sa mala predpokladať, ale nie považovať za zaručenú. Namiesto toho by sa 
mali zakotviť „reálne podmienky používania“ v súlade so súčasnými ustanoveniami 
usmernení pre testovanie v smernici 91/414, kde sa musí prihliadať k „praktickým 
podmienkam používania“ a „reálnym podmienkam používania“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71
Článok 2 odsek 1 písmeno c)

c) jeho vedľajšie zložky nie sú zakázané
na základe článku 27;

c) jeho vedľajšie zložky sa schválili na 
základe článku 27;

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu k článku 27.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72
Článok 29 odsek 1 písmeno d)

d) vzhľadom na súčasné vedecké a 
technické poznatky je v súlade s 
požiadavkami stanovenými v článku 4 ods. 
3;

d) vzhľadom na súčasné vedecké a 
technické poznatky je v súlade s 
požiadavkami stanovenými v článku 4 ods. 
3 s prihliadnutím na miestne 
environmentálne podmienky a zraniteľné 
oblasti;
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Odôvodnenie

V postupe povoľovania by sa malo prihliadať k miestnym podmienkam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73
Článok 29 odsek 1 písmeno ea) (nové)

(ea) všetky metabolity účinnej látky 
(účinných látok) prítomné vo fáze použitia 
boli stanovené a sú v súlade s kritériami 
jednotných zásad uvedených v odseku 6;

Odôvodnenie

Jednotné zásady sú kľúčovým prvkom postupu povoľovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74
Článok 29 odsek 1 písmeno f)

f) jeho rezíduá, ktoré vznikajú pri 
povolenom používaní a ktoré sú 
toxikologicky, ekotoxikologicky alebo 
environmentálne významné, možno 
stanoviť vhodnými bežne používanými 
metódami;

f) jeho rezíduá, ktoré vznikajú pri 
povolenom používaní a ktoré možno 
stanoviť štandardizovanými bežne 
používanými metódami vo všetkých 
členských štátoch, ktoré sú dosť citlivé so 
zreteľom na úroveň obáv v rôznych 
environmentálnych a biologických 
médiách. Rezíduá musia byť 
detegovateľné prostredníctvom bežných 
multireziduálnych metód, ktoré uplatňujú 
referenčné laboratóriá EÚ. 

Odôvodnenie

Metódy detekcie všetkých rezíduí účinných látok by mali byť dostatočne citlivé so zreteľom na
úroveň obáv v rôznych environmentálnych a biologických médiách, aby neminuli účinky, 
ktoré nezachytia všeobecne používané metódy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75
Článok 29 odsek 5

5. Pokiaľ ide o písmeno e) odseku 1, môžu 
sa prijať harmonizované metódy v súlade s 
postupom uvedeným v článku 76 ods. 3.

5. Pokiaľ ide o písmeno e) odseku 1, môžu 
sa prijať harmonizované metódy v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou
uvedeným v článku 76 ods. 3a..
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je potrebný na zosúladenie znenia s novým 
rozhodnutím o komitológii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76
Článok 29 odsek 6

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

6. Jednotné zásady hodnotenia a 
povoľovania prípravkov na ochranu rastlín 
sa definujú v nariadeníh prijatom v súlade 
s článkom 251 zmluvy, pričom sa 
zapracúvajú požiadavky uvedené v prílohe 
VI k smernici 91/414/EHS so všetkými 
potrebnými úpravami.

Odôvodnenie

POdľa súčasného návrhu Európsky parlament nevypracuje jednotné zásady. V roku 1996 
musel ísť Európsky parlament pred Európsky súd  kvôli tomu, že prvé jednotné zásady, ktoré 
určila Komisia, neboli v súlade so smernicou 91/414. Súd (v prípade C-303/94) potvrdil 
pozíciu Parlamentu a zásady sa zmenili, najmä čo sa týka kritérií v oblasti pitnej vody. 
Nariadenie, ktorým sa stanovujú jednotné zásady, by mal prijať Európsky parlament a Rada 
príslušným legislatívnym, a nie komitologickým postupom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77
Článok 30 odsek 2

2. V povolení sa stanovujú požiadavky 
týkajúce sa uvedenia prípravku na ochranu 
rastlín na trh a jeho používania. Tieto 
požiadavky zahŕňajú podmienky 
používania, ktoré sú potrebné na splnenie 
podmienok a požiadaviek stanovených v 
nariadení, ktorým sa schvaľujú účinné 
látky, safenery a synergenty. Povolenie 
obsahuje klasifikáciu prípravku na ochranu 
rastlín na účely smernice 1999/45/ES.

2. V povolení sa stanovujú požiadavky 
týkajúce sa uvedenia prípravku na ochranu 
rastlín na trh a jeho používania.  Tieto 
požiadavky zahŕňajú minimálne:

(i) podmienky používania, ktoré sú 
potrebné na splnenie podmienok a 
požiadaviek stanovených v nariadení, 
ktorým sa schvaľujú účinné látky, safenery 
a synergenty a požiadavky a podmienky 
pre prípravky na ochranu rastlín 
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stanovené v článku 4 ods. 3;
(ii) klasifikáciu prípravku na ochranu 
rastlín v súlade so smernicou 199/45/ES;

(iii) návod na riadne používanie prípravku 
a na dodržiavanie podmienok a zásad 
integrovanej ochrany proti škodcom;
(iv) povinnosť informovať najneskôr 48 
hodín pred použitím prípravku obyvateľov 
a susedov, ktorí by mohli byť vystavení 
postreku a iným zdrojom ohrozenia. 

Odôvodnenie

Podmienky pre osobitné požiadavky a obmedzenia by sa mali ujasniť. Tento pozmeňujúci a 
doplňujúci návrh predpokladá, že schvaľovanie je v súlade s ostatnými ustanoveniami tohto 
nariadenia. Podmienky a zásady integrovanej ochrany proti škodcom a informovania 
obyvateľov a susedov by sa mali formulovať ako minimálne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78
Článok 30 odsek 2 pododsek 1a (nový)

Tieto požiadavky by mali v každom 
prípade obsahovať:
– najvyššiu možnú dávku na hektár pri 
každom použití;
– obdobie medzi posledným použitím a 
zberom;
– počet použití ročne;
– odôvodnenie postreku;
– mieru ohrozenia alebo rizika pre ľudské 
zdravie (kumulatívne účinky), podzemnú/ 
povrchovú vodu a biodiverzitu.

Odôvodnenie

Podmienky pre osobitné požiadavky a obmedzenia by sa mali ujasniť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79
Článok 30 odsek 3 písmená a) a b)

a) obmedzenie výrobku vzhľadom na
distribúciu a používanie prípravku na 

a) obmedzenie výrobku vzhľadom na jeho 
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ochranu rastlín s cieľom ochrany zdravia 
príslušných distribútorov, používateľov 
a pracovníkov;

distribúciu;

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

(b) ostatné obmedzenia alebo podmienky, 
ktoré sú dôležité z hľadiska schvaľovania 
a používania prípravku na ochranu 
rastlín, najmä vtedy, ak sú tieto 
obmedzenia alebo podmienky zamerané
na ochranu zdravia distribútorov, 
používateľov, pracovníkov, obyvateľov, 
náhodných okolostojacich a 
spotrebiteľov, alebo na ochranu zdravia 
zvierat a životného  prostredia.

Odôvodnenie

Podmienky pre osobitné požiadavky a obmedzenia by sa mali ujasniť. 
Informovanie susedov a obyvateľov by malo byť súčasťou záväzných požiadaviek uvedených v 
odseku 2. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80
Článok 32 odseky 1 a 2

1. Osoba, ktorá chce uviesť na trh 
prípravok na ochranu rastlín, žiada osobne 
alebo v zastúpení o povolenie každý 
členský štát, v ktorom zamýšľa prípravok 
na ochranu rastlín uviesť na trh.

1. Osoba, ktorá chce uviesť na trh 
prípravok na ochranu rastlín, žiada osobne 
alebo v zastúpení o povolenie každý 
členský štát, v ktorom zamýšľa prípravok.

Osoba, ktorá chce uviesť na trh prípravok 
na ochranu rastlín, musí o tom 
upovedomiť členské štáty a Komisiu. 
Takéto upovedomenie zahŕňa aj 
informáciu uvedenú v odseku 2 a  
súhrnnú dokumentáciu uvedenú v odseku 
3 písm. a).

2. Žiadosť obsahuje: 2. Žiadosť obsahuje:
a) zoznam zón a členských štátov, v 
ktorých žiadateľ podal žiadosť;

a) zoznam členských štátov, v ktorých 
žiadateľ podal žiadosť;

b) návrh týkajúci sa členského štátu, ktorý 
by podľa názoru žiadateľa mal žiadosť v 
príslušnej zóne hodnotiť;
c) overenú kópiu všetkých povolení pre 
daný prípravok na ochranu rastlín už 

c) overenú kópiu všetkých povolení pre 
daný prípravok na ochranu rastlín už 
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udelených v členskom štáte. udelených v členskom štáte.

Odôvodnenie

Podľa navrhovaného znenia sú o žiadosti informované len tie členské štáty, v ktorých bola 
žiadosť o schválenie predložená. Platná smernica 91/414 na rozdiel od toho určuje, že 
žiadateľ musí informovať každý členský štát zaslaním úplnej dokumentácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81
Článok 32 odsek 3 písmeno b)

b) za každú účinnú látku, safener a 
synergent, ktoré prípravok na ochranu 
rastlín obsahuje, kompletná a súhrnná 
dokumentácia za každý bod požiadaviek na 
údaje o účinnej látke, safenere 
a synergente; a

b) za každú účinnú látku, safener a 
synergent, vedľajšiu zložku a  pomocnú 
látku, ktoré prípravok na ochranu rastlín 
obsahuje, kompletná a súhrnná 
dokumentácia za každý bod požiadaviek na 
údaje o účinnej látke, safenere 
a synergente, vedľajšej zložke a pomocnej 
látke, ako aj úplnú a súhrnnú 
dokumentáciu o účinnej látke, safenere a 
synergente, vedľajšej zložke a pomocnej 
látke, ktoré prípravok na ochranu rastlín 
obsahuje.

Odôvodnenie

Safenery, synergenty, vedľajšie zložky a pomocné látky sa  pridávajú na doplnenie alebo 
úpravu vplyvu účinnej látky, čím spôsobujú, že kombinovaný účinok je odlišný od pridaného 
účinku jednotlivých látok. Preto by sa mal hodnotiť aj kombinovaný účinok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 82
Článok 32 odsek 3 písmeno c)

c) za každý test alebo štúdiu, ktoré sa 
vykonávajú na stavovcoch, odôvodnenie 
krokov prijatých s cieľom vyhnúť sa 
duplicitným testom;

c) za každý test alebo štúdiu, ktoré sa 
vykonávajú na stavovcoch, odôvodnenie 
krokov prijatých s cieľom vyhnúť sa 
testovaniu na zvieratách a duplicitným 
testom na stavovcoch;

Odôvodnenie

S cieľom umožniť, aby sa testovanie na zvieratách na účely tohto nariadenia čo najviac 
obmedzilo, žiadosti by mali obsahovať aj odôvodnenie všeobecných krokov zameraných na 
zabránenie testovania na zvieratách.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 83
Článok 32 odsek 5a (nový)

5a. Žiadateľ poskytne ktorémukoľvek 
členskému štátu na jeho žiadosť úplnú 
dokumentáciu uvedenú v odseku 3 
písm. a).

Odôvodnenie

Podľa navrhovaného znenia sú o žiadosti informované len tie členské štáty, v ktorých bola 
žiadosť o schválenie predložená. Platná smernica 91/414 na rozdiel od toho určuje, že 
žiadateľ musí informovať každý členský štát zaslaním úplnej dokumentácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 84
Článok 34

Žiadosť skúma členský štát navrhnutý 
žiadateľom, ak sa iný členský štát tej istej 
zóny nepodujme na jej preskúmanie.
Členský štát, ktorý žiadosť preskúma, 
informuje žiadateľa.

Žiadosť skúma členský štát, v ktorom 
žiadateľ podáva žiadosť, ak sa iný členský 
štát dobrovoľne nepodujme na jej 
preskúmanie. Členský štát, ktorý žiadosť 
preskúma, informuje žiadateľa. 

Na požiadanie členského štátu, ktorý 
žiadosť skúma, spolupracujú ostatné 
členské štáty tej istej zóny, v ktorej bola 
predložená žiadosť, aby sa zaručilo 
spravodlivé rozdelenie pracovného 
zaťaženia.

Na požiadanie členského štátu, ktorý 
žiadosť skúma, spolupracujú ostatné 
členské štáty, aby sa zaručilo spravodlivé 
rozdelenie pracovného zaťaženia.

Ostatné členské štáty zóny, v ktorej bola 
žiadosť predložená, spis nevybavujú až do 
ukončenia hodnotenia členským štátom, 
ktorý žiadosť skúma.

Ostatné členské štáty majú právo zaslať 
pripomienky členskému štátu, ktorý 
žiadosť skúma.

Odôvodnenie

Časovo a byrokraticky nenáročné riešenie je informovať alebo upovedomiť všetky ostatné 
členské štáty o žiadosti a tak im  umožniť vyžiadať si úplnú dokumentáciu. Členské štáty majú 
ďalej právo vyjadriť svoje pripomienky členskému štátu, ktorý hodnotí dokumentáciu. 
Prispeje to ku kvalite hodnotenia a jednotnosti hodnotení vo všetkých krajinách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85
Článok 34a (nový)

Článok 34a
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Databáza úradu
Po tom, čo sa žiadateľ dozvie, ktorý 
členský štát sa bude zaoberať jeho 
žiadosťou, úradu bezodkladne poskytne 
úplnú a súhrnnú dokumentáciu uvedenú 
v článku 32 ods. 3 písm. a) a b) a 
informáciu uvedenú v článku 32 ods. 3 
písm. c).
Úrad bezodkladne sprístupní verejnosti 
súhrnnú dokumentáciu s výnimkou 
dôverných informácií uvedených v článku 
60 a informácie uvedenej v článku 32 ods. 
3 písm. c).

Odôvodnenie

Conform the last subparagraph of Article 9(3) and Article 10. Linked to Pozmeňujúci a 
doplňujúci návrhs of Odôvodnenie 32 and Articles 54(1), 57(1) and (2) and 58(-1). In order to 
facilitate data sharing it is necessary to establish one central database with all the 
information on tests and studies carried out previously for the purposes of this Regulation, 
managed by the Authority. Applicants would then have to consult only one database before 
carrying out any tests or studies. The information referred to in Article 32(3)(c) should also 
be publicly available to ensure transparency in relation to the steps taken by applicants to 
avoid animal testing.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86
Článok 35 odsek 2

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

2. Keď už bol prípravok na ochranu 
rastlín schválený v niektorom členskom 
štáte, ostatné členské štáty rozhodnú bez 
ohľadu na články 30 a 31  do 90 dní od 
doručenia žiadosti o tom, či a za akých 
podmienok bude prípravok na ochranu 
rastlín schválený.

Odôvodnenie

Rozdelenie do schvaľovacích zón nie je vhodné, pretože podmienky v navrhnutých zónach sú 
často neporovnateľné. Povolenia by sa mali udeľovať len na úrovni členských štátov, ale 
ostatné  členské štáty by o nich mali byť upovedomené. Členské štáty by mali byť povinné v 
primeranom časovom období potvrdiť, zamietnuť alebo obmedziť povolenie so zreteľom na 
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ich vnútroštátnu situáciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 87
Článok 37 odsek 4 pododsek 1

4. Ak príslušné členské štáty nedosiahnu 
dohodu do 90 dní, členský štát, ktorý 
skúma žiadosť o povolenie, predkladá 
záležitosť Komisii. Rozhodnutie o 
dodržaní podmienok uvedených v článku 
29 ods. 1 písm. b) sa prijíma v súlade s 
postupom uvedeným v článku 76 ods. 2.
Lehota 90 dní začína plynúť dňom, keď 
členský štát, ktorý skúma žiadosť o 
povolenie, informuje spravodajský členský 
štát v súlade s odsekom 3, že nesúhlasí s 
jeho závermi.

4. Ak príslušné členské štáty nedosiahnu 
dohodu do 90 dní, členský štát, ktorý 
skúma žiadosť o povolenie, predkladá 
záležitosť Komisii.  Rozhodnutie o 
dodržaní podmienok uvedených v článku 
29 ods. 1 písm. b) sa prijíma v súlade s 
regulačným postupom uvedeným v článku 
76 ods. 3. Lehota 90 dní začína plynúť 
dňom, keď členský štát, ktorý skúma 
žiadosť o povolenie, informuje 
spravodajský členský štát v súlade 
s odsekom 3, že nesúhlasí s jeho závermi.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je potrebný na zosúladenie znenia s rozhodnutím o 
komitológii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 88
Článok 37 odsek 5

5. Podrobné pravidlá implementácie 
odsekov 1 až 4 možno stanoviť v súlade s 
postupom uvedeným v článku 76 ods. 3 po 
konzultácii s úradom.

5. Podrobné pravidlá implementácie 
odsekov 1 až 4 možno stanoviť v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou
uvedeným v článku 76 ods. 3 písm. a) po 
konzultácii s úradom.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je potrebný na zosúladenie znenia s novým 
rozhodnutím o komitológii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 89
Článok 39 odsek 1

1. Držiteľ povolenia môže na základe 
postupu o vzájomnom uznávaní 
stanovenom v tomto pododdiele požiadať o 
povolenie pre ten istý prípravok na ochranu 

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

rastlín a na to isté použitie v inom 
členskom štáte. 

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

Odôvodnenie

The division into authorization zones is not appropriate as conditions in the proposed zones 
are often incomparable. Authorizations should be granted only at Member State level but 
notified to other Member States. Within a reasonable time period, notified Member States 
should be obliged to confirm, reject or restrict the authorization pursuant their specific 
national situation.
The assumption of the Commission seems to be that the climatologic and environmental 
conditions in all greenhouses and in all cases of post-harvest treatment are relatively similar.
As this is not the case, this part of the article should be deleted.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 90
Článok 40 odsek 1

1. Členský štát, ktorému bola predložená 
žiadosť na základe článku 39, povoľuje 
príslušný prípravok na ochranu rastlín za 
rovnakých podmienok vrátane klasifikácie 
na účely smernice 1999/45/ES ako 
referenčný členský štát.

1. Členský štát, ktorému bola predložená 
žiadosť na základe článku 39, dôkladne 
preskúma hodnotenie vykonané 
príslušným členským štátom na základe 
situácie na svojom vlastnom území.

Odôvodnenie

Zásada vzájomného uznávania musí ponechať členským štátom priestor prispôsobiť povolenia 
ich konkrétnej situácii stanovením dodatočných podmienok používania, resp. v odôvodnených 
prípadoch zamietnuť schválenie daného prípravku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 91
Článok 40 odsek 1a (nový)

1a. Povolenie môže podliehať 
ustanoveniam vyplývajúcim z 
vykonávania iných opatrení v súlade so 
zákonmi Spoločenstva o podmienkach 
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distribúcie a používania prípravkov na 
ochranu rastlín, ktoré sú zamerané na 
ochranu zdravia distribútorov, 
používateľov a pracovníkov.

Odôvodnenie

Zásada vzájomného uznávania musí ponechať členským štátom priestor prispôsobiť povolenia 
ich konkrétnej situácii stanovením dodatočných podmienok používania, resp. v odôvodnených 
prípadoch zamietnuť schválenie daného prípravku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 92
Článok 40 odsek 1b (nový)

1b. Povolenie môže podliehať 
dodatočným požiadavkám, ak z 
príslušných poľnohospodárskych 
podmienok a podmienok na ochranu 
zdravia životného prostredia (vrátane 
podnebia) v členských štátoch vyplýva 
potreba týchto požiadaviek v súlade s 
článkom 29. 

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu k článku 40 ods. 1a (nový).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 93
Článok 40 odsek 2

2. Odchylne od odseku 1 a s prihliadnutím 
na právne predpisy Spoločenstva možno 
zaviesť dodatočné podmienky v súvislosti s 
požiadavkami uvedenými v článku 30 ods. 
3.

2. Možno zaviesť dodatočné podmienky v 
súvislosti s požiadavkami uvedenými v 
článku 30 ods. 3.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu k článku 40 ods. 1a (nový).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 94
Článok 40 odsek 2a (nový)

2a. Ak sa členský štát domnieva, že 
prípravok na ochranu rastlín, ktorý 
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schválil iný členský štát, nemôže spĺňať 
požiadavky stanovené v článku 29, alebo 
že je v rozpore s cieľmi národného 
akčného plánu pre pesticídy, a v dôsledku 
toho navrhne zamietnuť povolenie, 
upovedomí o tom Komisiu, ostatné 
členské štáty a žiadateľa.  

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu k článku 40 ods. 1a (nový).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 95
Článok 41 odsek 1 písmeno ca) (nové)

ca) na žiadosť členského štátu úplná 
dokumentácia podľa článku 32 ods. 3.

Odôvodnenie

V prípade potreby by mali mať členské štáty k dispozícii úplné informácie pred prijatím 
rozhodnutia o schválení konkrétneho prípravku.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 96
Článok 42 odsek 5

5. Usmernenia o organizácii kontrol zhody 
možno stanoviť v súlade s postupom 
uvedeným v článku 76 ods. 2.

5. Usmernenia o organizácii kontrol zhody 
možno stanoviť v súlade s regulačným 
postupom s kontrolou uvedeným v článku 
76 ods. 3 písm. a).

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je potrebný na zosúladenie znenia s novým 
rozhodnutím o komitológii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 97
Článok 43 odsek 1a (nový)

1a. Členské štáty prehodnotia povolenie, 
ak existujú náznaky, že môže byť 
ohrozené dosahovanie cieľov určených v 
súlade s článkom 4 ods. 1 písm. a) bodu 
(iv) a písm. b) bodu (i) a článkom 7 ods. 2 
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a ods. 3 smernice 2000/60/ES.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby v prípade zásadného nesúladu s cieľmi smernice 2000/60/ES bolo možné 
prehodnotiť povolenie prípravku. Tento mechanizmus priamej spätnej väzby medzi smernicou 
2000/60/ES a týmto nariadením zabezpečí okrem toho dodatočnú motiváciu pre výrobcov, aby 
brali vážne zodpovednosť, ktorú nesú za prípravok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 98
Článok 43 odsek 3 písmeno ca) (nové)

ca) na základe rozvoja vedeckých a
technických poznatkov možno upravovať 
spôsob použitia a používané množstvá.

Odôvodnenie

V navrhovanom znení chýba dôležité ustanovenie zo smernice 91/414 článku 4 ods. 6.  Tento 
článok určuje, že povolenie možno zmeniť, ak sa zistí, že na základe rozvoja vedeckých a 
technických poznatkov možno upraviť spôsob používania a používané množstvá. Touto 
povinnosťou sa udržia podmienky povolenia na úrovni súčasného vedeckého rozvoja. Je 
príkladom uplatňovania zásady predchádzania v praxi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 99
Článok 43 odsek 4

4. Ak členský štát odníme alebo zmení a 
doplní povolenie v súlade s odsekom 3, 
bezodkladne informuje držiteľa povolenia, 
ostatné členské štáty, úrad a Komisiu.
Ostatné členské štáty, ktoré patria do tej 
istej zóny, povolenie odnímajú alebo 
menia a dopĺňajú zodpovedajúcim 
spôsobom. Článok 45 sa uplatňuje v 
prípade potreby.

4. Ak členský štát odníme alebo zmení a 
doplní povolenie v súlade s odsekom 3, 
bezodkladne informuje držiteľa povolenia, 
ostatné členské štáty, úrad a Komisiu.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 100
Článok 45 odsek 2

Ak to dôvody odňatia, zmeny a doplnenia 
alebo neobnovenia povolenia umožňujú,
prechodné obdobia na vyčerpanie zásob 
príslušných prípravkov na ochranu rastlín 

Ak sa dôvody odňatia, zmeny a doplnenia 
alebo neobnovenia povolenia netýkajú 
ochrany zdravia alebo životného 
prostredia, prechodné obdobia na 
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sú stanovené tak, aby boli kompatibilné so 
zvyčajnou dobou používania prípravku na 
ochranu rastlín.

vyčerpanie zásob príslušných prípravkov 
na ochranu rastlín sa udelia na maximálne 
obdobie jedného roka.

Odôvodnenie

Prechodné obdobia na využitie zásob by nemali presiahnuť jeden rok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 101
Článok 47

Článok 47 vypúšťa sa
Uvedenie na trh a používanie prípravkov 

na ochranu rastlín, ktoré obsahujú 
geneticky modifikovaný organizmus

1.Prípravok na ochranu rastlín 
obsahujúci mikroorganizmus, ktorý spadá 
do rozsahu pôsobnosti smernice 
2001/18/ES, sa okrem hodnotenia na 
základe tejto kapitoly skúma z hľadiska 
genetickej modifikácie v súlade s 
uvedenou smernicou.
Povolenie na základe tohto nariadenia sa 
pre takýto prípravok na ochranu rastlín 
udeľuje len vtedy, ak bol udelený písomný 
súhlas, ako sa uvádza v článku 19 
smernice 2001/18/ES.
2. Ak nie je stanovené inak, uplatňujú sa 
všetky ustanovenia týkajúce sa povolení 
na základe tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Prípravky na ochranu rastlín s obsahom GMO nedostanú povolenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 102
Článok 48 odsek 1 úvod

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

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

Odôvodnenie

Nahradzovanie by malo tvoriť kostru moderných schvaľovacích postupov. 
Členské štáty by nemali schváliť prípravky obsahujúce látky, ktoré sa majú nahradiť, ak  pre 
danú plodinu existujú bezpečnejšie alternatívy alebo metódy.  Navrhovaná päťročná lehota 
urýchli prehodnocovanie a podnieti inováciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 103
Článok 48 odsek 1 písmeno c)

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

c) chemická rôznosť účinných látok, 
prípadne metód a praxe 
obhospodarovania plodín a ochrany proti 
škodcom, je dostatočná na minimalizáciu 
vzniku odolnosti cieľového organizmu.

Odôvodnenie

V ustanoveniach o náhradách sa musia vziať do úvahy aj nechemické metódy a praktiky 
obhospodarovania plodín a ochrany proti škodcom. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 104
Článok 48 odsek 2

2. Odchylne od odseku 1 sa prípravok na 
ochranu rastlín obsahujúci látku, ktorá sa 
má nahradiť, povoľuje bez 
porovnávacieho hodnotenia v prípadoch, 
keď je potrebné najskôr získať skúseností 
používaním tohto prípravku v praxi.

vypúšťa sa

Takéto povolenia sa udeľujú na dobu 
nepresahujúcu tri roky.

Odôvodnenie

Toto odchylné ustanovenie podnieti vznik príliš mnohých výnimiek a rizika v tom, že členské 
štáty budú aj naďalej schvaľovať prípravky bez porovnávajúceho hodnotenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 105
Článok 48 odsek 4
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4. Ak sa členský štát rozhodne povolenie 
odňať alebo zmeniť a doplniť podľa 
odseku 3, toto odňatie alebo zmena a 
doplnenie nadobúdajú účinnosť štyri roky
po rozhodnutí členského štátu alebo na 
konci doby schválenia látky, ktorá sa má 
nahradiť, ak toto obdobie skončí skôr.

4. Ak sa členský štát rozhodne povolenie 
odňať alebo zmeniť a doplniť podľa 
odseku 3, toto odňatie alebo zmena a 
doplnenie nadobúdajú účinnosť dva roky
po rozhodnutí členského štátu alebo na 
konci doby schválenia látky, ktorá sa má 
nahradiť, ak toto obdobie skončí skôr.

Odôvodnenie

Navrhovaná dvojročná lehota urýchli nahradzovanie a podnieti inováciu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 106
Článok 49 odsek 1

1. Na účely tohto článku vedľajšie použitie 
prípravku na ochranu rastlín v konkrétnom 
členskom štáte znamená používanie tohto 
prípravku na plodinu, ktorá sa nepestuje vo 
veľkom rozsahu v tomto členskom štáte, 
alebo na plodinu pestovanú vo veľkom 
rozsahu s cieľom uspokojiť výnimočnú 
potrebu.

1. Na účely tohto článku vedľajšie použitie 
prípravku na ochranu rastlín v konkrétnom 
členskom štáte znamená používanie tohto 
prípravku na plodinu, ktorá sa nepestuje vo 
veľkom rozsahu v tomto členskom štáte 
(maximálne 0,1% poľnohospodárskej 
pôdy členského štátu), alebo na plodinu 
pestovanú vo veľkom rozsahu s cieľom 
uspokojiť výnimočnú potrebu.

Odôvodnenie

Za vedľajšiu sa v súčasnosti považuje každá plodina, ktorá nie je hlavnou (obilniny, 
kukurica). Jablká sa v EÚ 15 štátov pestujú na ploche 300 000 ha, čo predstavuje asi 0,25% 
poľnohospodárskej pôdy. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 107
Článok 49a (nový)

Článok 49a
Paralelný dovoz

1. Odchylne od článku 28 ods. 1 umožnia 
členské štáty dovoz a umiestňovanie 
prípravku na ochranu rastlín na trhu v 
rámci svojho územia prostredníctvom 
paralelného obchodu len po vykonaní 
administratívneho postupu, ktorý overí, či 
tento prípravok je identický s už 
schváleným prípravkom na ochranu
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rastlín (tzv. referenčným prípravkom na 
ochranu rastlín. Ak áno, dovážaný 
prípravok na ochranu rastlín dostane od 
príslušného úradu určeného členského 
štátu osvedčenie o pravosti.
2. Dovozcovia prípravku na ochranu 
rastlín požiadajú o vydanie osvedčenia o 
pravosti prípravku na ochranu rastlín  
zodpovedný úrad určeného členského 
štátu ešte pred prvým dovozom a prvým 
umiestnením na trhu.
3. Zodpovedný úrad určeného členského 
štátu rozhodne v lehote 45 dní o tom, či sú 
splnené požiadavky podľa tohto článku. 
Ak zodpovedný úrad potvrdí, že 
požiadavky podľa tohto článku sú 
splnené, dovozca dostane osvedčenie o 
pravosti daného prípravku.
4. Žiadateľ je oslobodený od povinnosti 
poskytovať informácie, testovací protokol 
a správu zo štúdie, ktoré sú potrebné na
schválenie prípravku na ochranu rastlín.
5. Príslušný úrad, ktorý dostane žiadosť, 
požiada príslušný úrad krajiny pôvodu, 
aby:
a) uviedol presné zloženie prípravku na 
kontrolu jeho identickosti s prípravkom 
na ochranu rastlín, ktorý je už v danom 
členskom štáte schválený a
b) overil, či  bol  prípravok v danom 
členskom štáte schválený v súlade so 
schvaľovacím postupom určeným v tomto 
nariadení alebo v smernici 91/414/EHS.
6. Paralelne dovážané prípravky sa nesmú 
baliť nanovo.
7. Osvedčenie o pravosti stráca platnosť 
schválením referenčného prípravku alebo 
skončením platnosti povolenia pre 
dovážaný prípravok v členskom štáte, z 
ktorého sa vyváža. Ak sa zruší povolenie 
referenčného prípravku z iných než 
zdravotných alebo ekologických dôvodov, 
môže dovozca naďalej predávať dovážaný 
prípravok po dobu  jedného roka od 
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zrušenia povolenia. 
8. Členské štáty nemôžu vydávať 
osvedčenia o pravosti pre  prípravky na 
ochranu rastlín s obsahom látok, ktoré sa 
majú nahradiť.  

Odôvodnenie

Paralelné obchodovanie sa nesmie využívať na umiestňovanie nebezpečných alebo 
nelegálnych prípravkov na trhu. Právne postavenie paralelných dovozov by sa malo ujasniť 
prostredníctvom jednoznačných a záväzných predpisov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 108
Článok 50 odsek 1 pododsek 1

1. Členský štát môže odchylne od článku 
28 za osobitných okolností povoliť na 
obdobie, ktoré nepresahuje 120 dní, 
uvedenie prípravkov na ochranu rastlín na 
trh, a to na obmedzené a kontrolované 
používanie, ak sa takéto opatrenie javí ako 
nevyhnutné z dôvodu ohrozenia zdravia 
rastlín, ktoré nemožno odstrániť žiadnymi 
inými prijateľnými prostriedkami.

1. Členský štát môže odchylne od článku 
28 za osobitných okolností povoliť na 
obdobie, ktoré nepresahuje 30 dní, 
uvedenie prípravkov na ochranu rastlín na 
trh, a to na obmedzené a kontrolované 
používanie, ak sa takéto opatrenie javí ako 
nevyhnutné z dôvodu nepredvídateľného 
ohrozenia, ktoré nemožno odstrániť 
žiadnymi inými prijateľnými 
prostriedkami. 

Odôvodnenie

Smernica 91/414 obsahuje túto možnosť odchylného ustanovenia v článku 8 oddielu 4, kde sa 
obmedzuje na situácie nepredvídateľného nebezpečenstva. Vypustením slova 
„nepredvídateľného” by sa úplne zmenil charakter odchylného ustanovenia. Z nástroja, ktorý 
sa využíva len vo výnimočných prípadoch, by sa tak stal nástroj bežnej praxe, pretože 
„osobitné okolnosti” nie sú pojmovo vymedzené a možno ich nájsť kedykoľvek a kdekoľvek. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 109
Článok 51 odsek 4

4. Podrobné pravidlá uplatňovania tohto 
článku, najmä maximálne množstvá 
prípravkov na ochranu rastlín, ktoré možno 
uvoľniť počas experimentov alebo testov, a 
minimálne údaje, ktoré sa majú predložiť v 
súlade s odsekom 2, sa môžu prijať v 
súlade s postupom uvedeným v článku 76 

4. Podrobné pravidlá uplatňovania tohto 
článku, najmä maximálne množstvá 
prípravkov na ochranu rastlín, ktoré možno 
uvoľniť počas experimentov alebo testov, a 
minimálne údaje, ktoré sa majú predložiť v 
súlade s odsekom 2, sa môžu prijať v 
súlade s regulačným postupom s kontrolou
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ods. 3. uvedeným v článku 76 ods. 3 písm. a).

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je potrebný na zosúladenie znenia s novým 
rozhodnutím o komitológii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 110
Článok 52 odseky 2 až 4

Správne používanie zahŕňa splnenie 
podmienok stanovených v súlade s 
článkom 30 a uvedených na označení a 
uplatňovanie zásad správnej praxe 
ochrany rastlín i podľa možnosti zásad 
integrovanej ochrany proti škodcom a 
správnej environmentálnej praxe.

Správne používanie zahŕňa minimálne:

(i) splnenie požiadaviek a podmienok
stanovených v súlade s článkom 30 
a uvedených na označení podľa 
ustanovení týkajúcich sa označovania 
uvedených v článkoch 61 až 63 a v súlade 
so smernicou 1999/45/ES;
(ii) používanie v súlade so zásadami 
integrovanej ochrany proti škodcom 
vrátane správnej praxe pre používanie na 
ochranu rastlín a správnej 
environmentálnej praxe, podľa ktorých je 
používanie prípravkov na ochranu rastlín 
obmedzené na potrebné minimum;
c) súlad s nariadením (ES) č. 396/2005 o 
maximálnych množstvách rezíduí v 
pesticídoch; 
d) súlad s príslušnými zákonmi na 
ochranu pracovníkov.

Najneskôr k 1. januáru 2014 je správne 
používanie prípravkov na ochranu rastlín 
v súlade so zásadami integrovanej ochrany 
proti škodcom vrátane správnej praxe 
ochrany rastlín a správnej 
environmentálnej praxe.

Najneskôr k 1. januáru 2012 musí byť 
správne používanie prípravkov na ochranu 
rastlín v súlade so zásadami integrovanej 
ochrany proti škodcom vrátane správnej 
praxe pri používaní prípravkov na 
ochranu rastlín a správnej 
environmentálnej praxe.

Podrobné pravidlá uplatňovania tohto 
článku vrátane minimálnych požiadaviek 
týkajúcich sa týchto zásad možno prijať v 
súlade s postupom uvedeným v článku 76 

Podrobné pravidlá uplatňovania tohto 
článku vrátane minimálnych požiadaviek 
týkajúcich sa týchto zásad sa prijmú v 
súlade s postupom uvedeným v článku 251 
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ods. 2. zmluvy.

Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu správne používanie by malo uvádzať minimálne požiadavky.  Členské štáty 
by mali byť povinné požadovať vo svojich rozhodnutiach o schválení správne používanie 
(pozri článok 30).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 111
Článok 54 odsek 1 úvod

1. Členské štáty verejnosti sprístupňujú
elektronickou formou informácie o 
prípravkoch na ochranu rastlín povolených 
alebo odňatých v súlade s týmto 
nariadením, ktoré obsahujú najmenej:

Členské štáty verejnosti poskytnú úradu, 
ktorý elektronickou formou zverejní 
informácie o prípravkoch na ochranu 
rastlín povolených alebo odňatých v súlade 
s týmto nariadením, ktoré obsahujú 
najmenej:

Odôvodnenie

Súvisí s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi k odôvodneniu 32 a článkom 34a, 57 ods. 1 a 
ods. 2 a článku 58 ods. -1.  Na uľahčenie poskytovania údajov je potrebné zriadiť centrálnu 
databázu so všetkými informáciami o testoch a štúdiách vykonaných v predchádzajúcom 
období na účely tohto nariadenia, ktorú bude spravovať EFSA. Žiadatelia budú potom musieť 
pred uskutočnením testov alebo štúdií prehľadať len jednu databázu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 112
Článok 54 odsek 1 písmeno ea) (nové)

ea) členské štáty, v ktorých bol prípravok 
na ochranu rastlín schválený,

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu k článku 54 ods. 1, úvod.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 113
Článok 57 odseky 1 a 2

1. Spravodajský členský štát pre každú 
účinnú látku, safener alebo synergent vedie
a na požiadanie sprístupňuje každej
zainteresovanej strane zoznam testovacích 
protokolov a správ zo štúdií potrebných na 

1. Spravodajský členský štát pre každú 
účinnú látku, safener alebo synergent 
poskytne úradu, ktorý sprístupňuje 
verejnosti zoznam testovacích protokolov 
a správ zo štúdií potrebných na prvé 



PR\662101SK.doc PE 388.326v01-0059/82 PR\662101SK.doc

SK

prvé schválenie, zmenu a doplnenie 
podmienok schválenia alebo obnovenie 
schválenia.

schválenie, zmenu a doplnenie podmienok 
schválenia alebo obnovenie schválenia a 
prehľad výsledkov testovacích protokolov 
a správ zo štúdií, aby sa zistila účinnosť 
látky a jej bezpečnosť pre ľudí, zvieratá, 
rastliny a životné prostredie.

2. Členské štáty pre každý prípravok na 
ochranu rastlín, ktorý povolia, vedú a na 
požiadanie sprístupňujú každej 
zainteresovanej strane:

2. Členské štáty pre každý prípravok na 
ochranu rastlín, ktorý povolia, poskytnú 
úradu, ktorý verejnosti sprístupní: 

a) zoznam testovacích protokolov a správ 
zo štúdií potrebných na prvé povolenie, 
zmenu alebo doplnenie podmienok 
povolenia alebo obnovenie povolenia; a

a) zoznam testovacích protokolov a správ 
zo štúdií potrebných na prvé povolenie, 
zmenu alebo doplnenie podmienok 
povolenia alebo obnovenie povolenia; 

b) zoznam testovacích protokolov a správ 
zo štúdií, pri ktorých sa požiadalo o 
ochranu podľa článku 56, a všetkých 
odôvodnení predložených v súlade s týmto 
článkom.

b) zoznam testovacích protokolov a správ 
zo štúdií, pri ktorých sa požiadalo o 
ochranu podľa článku 56, a všetkých 
odôvodnení predložených v súlade s týmto 
článkom; a
ba) prehľad výsledkov testovacích 
protokolov a správ zo štúdií, aby sa zistila 
účinnosť prípravku a jeho bezpečnosť pre 
ľudí, zvieratá, rastliny a životné 
prostredie.

Odôvodnenie

Na uľahčenie poskytovania údajov je potrebné zriadiť centrálnu databázu so všetkými 
informáciami o testoch a štúdiách vykonaných v predchádzajúcom období na účely tohto 
nariadenia, ktorú bude spravovať EFSA. Žiadatelia budú potom musieť pred uskutočnením 
testov alebo štúdií prehľadať len jednu databázu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 114
Článok 58 odsek - 1 (nový)

-1. Každý, kto sa bude usilovať o 
schválenie prípravku na ochranu rastlín, 
sa pred uskutočnením testov alebo štúdií 
obráti na databázu uvedenú v článkoch 
34a, 54 a 57.

Odôvodnenie

Súvisí s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi k odôvodneniu 32 a článkom 34a, 54, 57 ods. 
1 a ods. 2.  Aby sa zabezpečila čo najširšia výmena údajov, žiadatelia by sa mali obrátiť na 
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databázu úradu a nájsť v nej všetky potrebné informácie o testoch a štúdiách, ktoré sa v 
minulosti vykonali na účely tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 115
Článok 58 odsek 1 pododsek 1

1. Všetky osoby, ktoré majú v úmysle 
požiadať o povolenie prípravku na ochranu 
rastlín, pred vykonaním testov alebo štúdií 
zisťujú u príslušného orgánu členského 
štátu, ktorému zamýšľajú žiadosť podať, či
bolo v tomto členskom štáte už udelené 
povolenie pre prípravok na ochranu rastlín, 
ktorý obsahuje rovnakú účinnú látku, 
safener alebo synergent. Takéto zisťovanie 
zahŕňa oboznámenie sa s informáciami 
dostupnými podľa článku 54.

1. Všetky osoby, ktoré majú v úmysle 
požiadať o povolenie prípravku na ochranu 
rastlín, pred vykonaním testov alebo štúdií 
informujú príslušný orgán členského štátu, 
ktorému zamýšľajú žiadosť podať, že v 
tomto členskom štáte už bolo udelené 
povolenie pre prípravok na ochranu rastlín, 
ktorý obsahuje rovnakú účinnú látku, 
safener alebo synergent s odvolaním sa na 
príslušné informácie v databáze.

Odôvodnenie

Súvisí s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi k článkom 34a, 54 ods. 1, 57 ods. 1 a ods. 2 a 
58 ods. -1. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 116
Článok 59 odsek 1

1. Testy a štúdie, ktoré sa vykonávajú na 
stavovcoch, sa na účely tohto nariadenia 
nesmú opakovať. Každá osoba, ktorá 
zamýšľa vykonať testy alebo štúdie na 
stavovcoch, prijíma potrebné opatrenia s 
cieľom overiť, či sa už takéto testy a štúdie 
nevykonali alebo nezačali vykonávať.

1. Testy a štúdie, ktoré sa vykonávajú na 
stavovcoch, sa na účely tohto nariadenia 
nesmú opakovať.  Každá osoba, ktorá 
zamýšľa vykonať testy alebo štúdie na 
stavovcoch, prijíma potrebné opatrenia s 
cieľom overiť, či sa už takéto testy a štúdie 
nevykonali alebo nezačali vykonávať, a to 
najmä vyhľadávaním v databáze.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 117
Článok 62 odsek 1 pododsek 1

1 Označovanie prípravkov na ochranu 
rastlín spĺňa požiadavky stanovené v 
nariadení prijatom v súlade s postupom 
uvedeným v článku 76 ods. 2.

Označovanie prípravkov na ochranu rastlín 
spĺňa požiadavky stanovené v nariadení 
prijatom v súlade s postupom uvedeným v 
článku 251 zmluvy.
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Odôvodnenie

V nariadení Parlamentu a Rady by sa mali určiť ustanovenia o označovaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 118
Článok 62 odsek 3a (nový)

3a. Potravinárske výrobky, ktoré nie sú v 
súlade s ustanoveniami smernice Komisie 
2006/125/ES z 5. decembra 2006 o 
potravinách spracovaných na báze obilnín 
a detskej potrave určených pre dojčatá a 
malé deti1, sa musia označiť ako  
„nevhodné pre dojčatá a malé deti”. 
1 Ú. v. EÚ L 339, 6.12.2006, s. 16.

Odôvodnenie

Potraviny s obsahom rezíduí z prípravkov na ochranu rastlín, ktoré presahujú maximálne 
hodnoty uvedené v smernici 206/125/ES, by mali byť jasne označené s varovaním a 
poskytovať túto informáciu konečnému spotrebiteľovi. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 119
Článok 63

1. Každú reklamu prípravku na ochranu 
rastlín sprevádzajú vety „Používajte 
prípravok na ochranu rastlín bezpečným 
spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte 
etiketu a informácie o výrobku“. Tieto 
vety sú jasne odlíšené od ostatného textu 
reklamy. Slová „prípravok na ochranu 
rastlín“ možno nahradiť presnejším 
opisom druhu prípravku, napríklad 
fungicíd, insekticíd alebo herbicíd.

Reklamy prípravkov na ochranu rastlín sú 
zakázané.

2. Reklama neobsahuje informácie, ktoré 
by mohli byť zavádzajúce z hľadiska 
možného ohrozenia zdravia ľudí alebo 
zvierat či životného prostredia, akými sú 
termíny „nízkorizikový“, „netoxický“ 
alebo „neškodný“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 120
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Článok 64 odsek 1

1. Výrobcovia, dodávatelia, distribútori a 
profesionálni používatelia prípravkov na 
ochranu rastlín vedú záznamy o 
prípravkoch na ochranu rastlín, ktoré 
vyrábajú, skladujú alebo používajú.

1. Výrobcovia, dodávatelia, distribútori a 
profesionálni používatelia prípravkov na 
ochranu rastlín vedú záznamy o 
prípravkoch na ochranu rastlín, ktoré 
vyrábajú, skladujú alebo používajú, a to 
minimálne po dobu 10 rokov od 
ukončenia ich výroby alebo používania. 

Podstatné informácie uvedené v týchto 
záznamoch sprístupňujú na požiadanie 
príslušnému orgánu. Tieto údaje poskytujú 
aj susedom alebo odvetviu zásobovania 
pitnou vodou, ktorí o prístup k nim 
požiadali

Podstatné informácie uvedené v týchto 
záznamoch sprístupňujú na požiadanie 
príslušnému orgánu.  Tieto údaje poskytujú 
aj susedom a obyvateľom, 
maloobchodníkom alebo odvetviu 
zásobovania pitnou vodou, ktorí o prístup k 
nim požiadali. Informácie o každom 
použití prípravkov na ochranu rastlín pre 
daný poľnohospodársky výrobok sa 
poskytnú všetkým maloobchodníkom aj 
veľkoobchodníkom ako „doklad o 
pesticídoch”. 

Odôvodnenie

Maloobchodníci a veľkoobchodníci požiadali o komplexné informácie o pesticídoch použitých 
pri danom výrobku s cieľom účinnejšie vykonávať požiadavky sledovateľnosti a zlepšiť 
analýzy rezíduí pesticídov v rámci ich kvalitatívnych schém. Primárni výrobcovia by mali byť 
povinní poskytovať spotrebiteľom na požiadanie  údaje podľa požiadaviek predloženého 
nariadenia. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 121
Článok 64 odsek 1a (nový)

1a. Výrobcovia prípravkov na ochranu 
rastlín vykonávajú následné sledovanie  
po registrácii. Upovedomujú príslušné 
orgány o každej dôležitej informácii a 
príslušným zúčastneným stranám ju 
kedykoľvek na požiadanie sprostredkujú.  

Odôvodnenie
Zodpovednosť výrobcov prípravkov na ochranu rastlín by sa nemala skončiť schválením ich 
látky. Na zabezpečenie ochrany životného prostredia a najmä vodných zdrojov je dôležité 
vykonávať následné sledovanie  po registrácii a zabezpečiť dostupnosť týchto informácií pre 
príslušné orgány a zúčastnené strany (napr. priemysel pitnej vody), ktoré o prístup k týmto 
informáciám požiadajú. Riešenie možných negatívnych účinkov látky na vodné prostredie by 
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sa nemalo ponechať závislým sektorom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 122
Článok 64 odsek 2

2. Držitelia povolení poskytujú príslušným 
orgánom členských štátov všetky údaje, 
ktoré sa týkajú objemu predaja prípravkov 
na ochranu rastlín.

2. Výrobcovia prípravkov na ochranu 
rastlín informujú zodpovedný orgán o: 

– vyrobenom množstve danej látky alebo 
prípravku,
– množstve danej látky alebo prípravku, 
ktoré sa dodalo spracovateľom alebo 
veľkoobchodníkom v EÚ,
– množstve danej látky alebo prípravku, 
ktoré sa vyviezlo. 
Tieto informácie posudzujú a zverejňujú 
zodpovedné orgány.

Odôvodnenie

Je nutné zabezpečiť sledovateľnosť tokov prípravkov. Táto požiadavka je tiež potrebná na 
štatistické účely a hodnotenia využívania pesticídov v súlade s požiadavkami tematickej 
stratégie trvalo  udržateľného používania pesticídov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 123
Článok 64 odsek 3

3. Implementačné opatrenia na 
zabezpečenie jednotného uplatňovania 
odsekov 1 a 2 sa môžu prijať v súlade s 
postupom uvedeným v článku 76 ods. 3.

3. Implementačné opatrenia na 
zabezpečenie jednotného uplatňovania 
odsekov 1 a 2 sa môžu prijať v súlade s
regulačným postupom s kontrolou
uvedeným v článku 76 ods. 3 písm. a).

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je potrebný na zosúladenie znenia s novým 
rozhodnutím o komitológii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 124
Článok 65 odsek 1



PR\662101SK.doc PE 388.326v01-0064/82 PR\662101SK.doc

SK

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

Členské štáty vykonávajú úradné kontroly 
s cieľom presadiť dodržiavanie tohto 
nariadenia. Tieto kontroly zahŕňajú aj 
kontroly v poľnohospodárskych 
podnikoch, ktoré overujú dodržiavanie 
obmedzení pri používaní prípravkov. 
Členské štáty vypracúvajú a doručujú 
Komisii správu o rozsahu a výsledkoch 
týchto kontrol do šiestich mesiacov od 
skončenia roka, na ktorý sa správy 
vzťahujú. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 125
Článok 65 odsek 3

Nariadenie prijaté v súlade s postupom 
uvedeným v článku 76 ods. 3 stanovuje 
ustanovenia na kontrolu výroby, balenia, 
označovania, skladovania, prepravy, 
marketingu, miešania a používania 
prípravkov na ochranu rastlín. Uvedené 
nariadenie obsahuje ustanovenia 
zodpovedajúce článkom 1 až 13, 26, 
článku 27 ods. 1, článku 27 ods. 4 písm. a) 
a b) a článku 27 ods. 5 až ods. 12, článkom 
28, 29, 32 až 45, 51, 53, 54, 66 a prílohám 
I, II, III, VI a VII k nariadeniu (ES) č. 
882/2004. Obsahuje aj ustanovenia 
týkajúce sa zberu informácií 
a oznamovania suspektných otráv 
a podrobne uvádza informácie, ktoré sa 
majú sprístupniť na požiadanie lekára.

Nariadenie prijaté v súlade s postupom 
uvedeným v článku 251 zmluvy stanovuje 
ustanovenia na kontrolu výroby, balenia, 
označovania, skladovania, prepravy, 
marketingu, miešania a používania 
prípravkov na ochranu rastlín.  Uvedené 
nariadenie obsahuje ustanovenia 
zodpovedajúce článkom 1 až 13, 26, 
článku 27 ods. 1, článku 27 ods. 4 písm. a) 
a b) a článku 27 ods. 5 až ods. 12, článkom 
28, 29, 32 až 45, 51, 53, 54, 66 a prílohám 
I, II, III, VI a VII k nariadeniu (ES) č. 
882/2004. Obsahuje aj ustanovenia 
týkajúce sa zberu informácií 
a oznamovania suspektných otráv 
a podrobne uvádza informácie, ktoré sa 
majú sprístupniť na požiadanie lekára.

Odôvodnenie

V nariadení Parlamentu a Rady by sa mali určiť ustanovenia o kontrolách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 126
Článok 74

Komisia môže v súlade s postupom 
uvedeným v článku 76 ods. 2 prijať alebo 
zmeniť a doplniť technické a iné 
usmerňovacie dokumenty na 
implementáciu tohto nariadenia. Komisia 

Komisia môže v súlade s regulačným 
postupom s kontrolou uvedeným v článku 
76 ods. 3 písm. a) prijať alebo zmeniť a 
doplniť technické a iné usmerňovacie 
dokumenty na implementáciu tohto 
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môže úrad požiadať, aby takéto 
usmerňovacie dokumenty vypracoval alebo 
k nim prispel.

nariadenia. Komisia môže úrad požiadať, 
aby takéto usmerňovacie dokumenty 
vypracoval alebo k nim prispel. 

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je potrebný na zosúladenie znenia s novým 
rozhodnutím o komitológii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 127
Článok 75 odsek 1

1.V súlade s postupom uvedeným v článku 
76 ods. 3 sa prijímajú:

V súlade s regulačným postupom 
uvedeným v článku 76 ods. 3 sa prijímajú 
opatrenia potrebné na implementáciu 
tohto nariadenia.

a) zmeny a doplnenia príloh pri 
zohľadnení súčasných vedeckých a 
technických poznatkov;
b) nariadenia o požiadavkách na údaje o 
účinných látkach a prípravkoch na 
ochranu rastlín, ako sa uvádza v článku 8 
ods. 1 písm. b) a c), pri zohľadnení 
vedeckých a technických poznatkov;
c) zmeny a doplnenia nariadenia o 
jednotných zásadách hodnotenia a 
povoľovania prípravkov na ochranu 
rastlín, ako sa uvádza v článku 29 ods. 6, 
pri zohľadnení vedeckých a technických 
poznatkov
d) zmeny a doplnenia nariadenia, ktoré 
obsahuje požiadavky na označovanie 
prípravkov na ochranu rastlín, ako sa 
uvádza v článku 62 ods. 1;
e) opatrenia potrebné na implementáciu 
tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Ide o dôsledné prispôsobenie ustanovení o implementačných právomociach udelených 
Komisii pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom navrhnutým v článkoch 8, 29 a 62.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 128
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Článok 75 odsek 2

2. V súlade s postupom uvedeným v 
článku 76 ods. 2 sa prijíma nariadenie, 
ktoré obsahuje zoznam účinných látok v 
prílohe I k smernici 91/414/EHS. Tieto 
látky sa považujú za schválené podľa tohto 
nariadenia.

2. V súlade s regulačným postupom s 
kontrolou uvedeným v článku 76 ods. 3 
písm. a) sa prijíma nariadenie, ktoré 
obsahuje zoznam účinných látok v prílohe 
I k smernici 91/414/EHS.  Tieto látky sa 
považujú za schválené podľa tohto 
nariadenia.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je potrebný na zosúladenie znenia s novým 
rozhodnutím o komitológii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 129
Článok 76 odsek 3a (nový)

3a. Pri odkaze na tento odsek sa uplatňuje 
článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 
rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na 
ustanovenia jeho článku 8.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je potrebný na zosúladenie znenia s novým 
rozhodnutím o komitológii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 130
Príloha I

Príloha sa vypúšťa

Odôvodnenie
Navrhovaný systém zón je zavádzajúci, pretože sa vzťahuje na zóny, ktoré nemajú dostatočne 
podobné poľnohospodárstvo, zdravotný stav rastlín a environmentálne podmienky. Navrhnutý 
systém zón je v rozpore s vnútroštátnym udeľovaním povolení a nie je v súlade so zásadou 
proporcionality a subsidiarity, pretože prekračuje to, čo je potrebné na urýchlenie 
rozhodovacieho procesu. Tieto ciele sa dajú dosiahnuť úpravou systému vzájomného 
uznávania povolení bez koncepcie zón.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 131
Príloha II bod 2.1
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2.1 Článok 7 ods. 1 sa považuje za splnený 
iba vtedy, ak sa na základe predloženej 
dokumentácie očakáva, že v najmenej 
jednom členskom štáte bude možné 
poskytnúť povolenie najmenej jednému
prípravku na ochranu rastlín, ktorý 
obsahuje príslušnú účinnú látku, na 
najmenej jedno z reprezentatívnych 
použití.

2.1 Článok 7 ods. 1 sa považuje za splnený 
iba vtedy, ak sa na základe predloženej 
dokumentácie očakáva, že v najmenej 
jednom členskom štáte bude možné 
poskytnúť povolenie najmenej trom 
prípravkom na ochranu rastlín, ktoré 
obsahujú príslušnú účinnú látku, na celý 
rozsah reprezentatívnych použití.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 132
Príloha II bod 3.6

3.6.1. V prípade potreby sa stanovia ADI, 
AOEL a ArfD. Pri stanovení týchto hodnôt 
sa zabezpečuje dostatočné bezpečnostné 
rozpätie pri zohľadnení druhu a závažnosti 
účinkov a zraniteľnosti špecifických skupín 
obyvateľstva.

3.6.1. V prípade potreby sa stanovia ADI, 
AOEL a ArfD. Pri stanovení týchto hodnôt 
sa zabezpečuje primerané bezpečnostné 
rozpätie najmenej 100 pri zohľadnení 
druhu a závažnosti účinkov, možných 
kombinačných účinkov a zraniteľnosti 
špecifických skupín obyvateľstva, ako sú 
tehotné a dojčiace ženy, embryá a plody, 
dojčatá a deti.

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

3.6.2. Účinná látka sa schvaľuje iba vtedy, 
ak sa na základe hodnotenia testovania 
genotoxicity vyššieho rádu vykonaného v 
súlade s požiadavkami na údaje o účinných 
látkach a prípravkoch na ochranu rastlín a s 
ostatnými dostupnými údajmi 
a informáciami vrátane prehľadu vedeckej 
literatúry neklasifikuje ani nemusí 
klasifikovať v súlade s ustanoveniami 
smernice 67/548/EHS ako mutagén 
kategórie 1,2 alebo 3.

3.6.3. Účinná látka sa schvaľuje iba vtedy, 
ak sa na základe hodnotenia testovania 
karcinogenicity vykonaného v súlade s 
požiadavkami na údaje o účinných látkach 
a prípravkoch na ochranu rastlín a s 
ostatnými dostupnými údajmi a 
informáciami neklasifikuje alebo nemusí 
klasifikovať v súlade s ustanoveniami 
smernice 67/548/EHS ako karcinogén 
kategórie 1 alebo 2, s výnimkou prípadu, 

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

kategórie 1 ,2 alebo 3.

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

3.6.4. Účinná látka sa schvaľuje iba vtedy, 
ak sa na základe hodnotenia testovania 
reprodukčnej toxicity vykonaného v súlade 
s požiadavkami na údaje o účinných 
látkach a prípravkoch na ochranu rastlín a s 
ostatnými dostupnými údajmi a 
informáciami vrátane prehľadu vedeckej 
literatúry neklasifikuje v súlade s 
ustanoveniami smernice 67/548/EHS ako 
toxická z hľadiska reprodukcie kategórie 1, 
2 alebo 3.

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

3.6.5. Účinná látka sa schvaľuje iba vtedy, 
ak sa na základe hodnotenia testov v súlade 
s usmerneniami Spoločenstva alebo s 
medzinárodne dohodnutými usmerneniami 
alebo inými dostupnými údajmi a 
informáciami vrátane prehľadu vedeckej 
literatúry nepovažuje za látku, ktorá má 
vlastnosti endokrinného rozvracača, ktoré 
sú pravdepodobne toxikologicky 
významné pre ľudí okrem iného v 
prípadoch, keď k vystaveniu dôjde počas 
prenatálneho života a/alebo počas detstva 
pri náležitom zohľadnení kombinačných 
účinkov. 
3.6.6. Účinná látka bude schválená len 
vtedy, ak sa na základe hodnotenia alebo 
iných dostupných údajov a informácií 
vrátane prehľadu vedeckej literatúry 
nepovažuje za neurotoxickú alebo 
imunotoxickú pre ľudí, pričom sa 
zohľadňuje vystavenie počas 
prenatálneho života alebo počas detstva, 
ako aj pravdepodobné kombinačné 
účinky.  

Odôvodnenie

V súlade so zásadou predchádzania by sa mali rozhodujúce kritériá pre chronické dôsledky 
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na zdravie stanoviť na úrovni hodnotenia rizika a nemali by sa vzťahovať na hodnotenie 
vystavenia. Je to z toho dôvodu, že nebol vymedzený pojem „realisticky navrhnutých 
podmienok”. Ostatné rozhodujúce kritériá vylučujú aj časti stratégie hodnotenia rizika, 
napríklad rozhodujúce kritériá pre vPvB.

Pesticídy CRM zaradené do 3. kategórie by sa nemali schváliť, kým sa z výsledkov vedeckého 
výskumu nepreukáže, že nemajú možné karcinogénne, reprotoxické ani mutagénne účinky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 133
Príloha II bod 3.7.1 úvod a písmená a) a b)

3.7.1. Účinná látka sa schvaľuje iba vtedy, 
ak sa nepovažuje za perzistentný organický 
polutant.

3.7.1. Účinná látka sa schvaľuje iba vtedy, 
ak sa ona ani jej produkty premeny či 
rezíduá nepovažujú za perzistentný 
organický polutant.

Perzistentný organický polutant je 
definovaný takto:

Perzistentný organický polutant je 
definovaný takto:

a) Perzistencia: a) Perzistencia:
(i) Dôkaz, že jej DT50 vo vode je vyšší ako 
dva mesiace alebo jej DT50 v pôde je vyšší 
ako šesť mesiacov alebo jej DT50 v 
sedimente je vyšší ako šesť mesiacov; a

i) Dôkaz, že jej DT50 vo vode je vyšší ako 
dva mesiace alebo jej DT50 v pôde je vyšší 
ako šesť mesiacov alebo jej DT50 v 
sedimente je vyšší ako šesť mesiacov; 

ii) Dôkaz, že účinná látka je inak 
dostatočne perzistentná a nevzbudzuje 
obavy;

b) Bioakumulácia: b) Bioakumulácia:
(i) Dôkaz, že faktor biokoncentrácie alebo 
bioakumulácie pri vodných druhoch je 
vyšší ako 5 000, alebo – v prípade, keď 
takéto údaje nie sú k dispozícii – že log 
Ko/w je väčší ako 5;

i) Dôkaz, že faktor biokoncentrácie alebo 
bioakumulácie pri vodných druhoch je 
vyšší ako 2 000, alebo – v prípade, keď 
takéto údaje nie sú k dispozícii – že log 
Ko/w je väčší ako 5;

(ii) Dôkaz, že chemikália vyvoláva obavy z 
iných dôvodov, napríklad vysoká 
bioakumulácia pri iných necieľových 
druhoch, vysoká toxicita alebo ekotoxicita;
a

ii) Dôkaz, že chemikália vyvoláva obavy z 
iných dôvodov, napríklad vysoká 
bioakumulácia pri iných necieľových 
druhoch, vysoká toxicita alebo ekotoxicita;
alebo
iii) Údaje o sledovaní živých organizmov 
poukazujúce na to, že bioakumulačný 
potenciál účinnej látky je dostatočný a 
nevzbudzuje obavy; alebo
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Odôvodnenie

Tieto tri kritériá perzistentných organických znečisťujúcich látok (POP) by mali byť 
jednotlivé rozhodujúce kritériá.  Tieto kritériá by nemali byť nadmerne regulované výpočtami 
o vystavení ani ďalšími podmienkami a odhadmi v súlade s prílohou D Štokholmského 
dohovoru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 134
Príloha II bod 3.7.2 úvod pododsek 1

3.7.2. Účinná látka sa schvaľuje iba vtedy, 
ak sa nepovažuje za perzistentnú,
bioakumulatívnu a toxickú (PBT) látku.

3.7.2. Účinná látka sa schvaľuje iba vtedy, 
ak sa ona ani jej produkty premeny a 
rezíduá nepovažujú za perzistentné, 
bioakumulatívne a toxické (PBT) látky.

Odôvodnenie

Kritériá v návrhu Komisie sú prevzaté z legislatívy REACH, hoci v rámci nej sa už zistili 
nedostatky, keďže podlieha prehodnoteniu do jedného roka. Kritériá REACH pre látky PBT a 
vPvB sú natoľko prísne, že ani známe látky PBT, ako sú napr. látky zo zoznamu 
Štokholmského dohovoru o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, nie sú 
identifikované.  V súlade s predpismi tohto dohovoru je dôležité umožniť využitie 
rovnocenného dôkazu, a nie len náhodné výsledky testov, ktoré často nie sú k dispozícii, alebo 
sa nedajú použiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 135
Príloha II bod 3.7.2.1

Účinná látka spĺňa kritérium perzistencie, 
ak:

Účinná látka spĺňa kritérium perzistencie, 
ak existuje dôkaz, že:

— polčas rozpadu v morskej vode je vyšší 
ako 60 dní alebo

— polčas rozpadu v morskej vode je vyšší 
ako 60 dní alebo

— polčas rozpadu v sladkej vode alebo 
vode v ústí je vyšší ako 40 dní

— polčas rozpadu v sladkej vode alebo 
vode v ústí je vyšší ako 40 dní

— polčas rozpadu v morskom sedimente je 
vyšší ako 180 dní alebo

— polčas rozpadu v morskom sedimente je 
vyšší ako 180 dní alebo

— polčas rozpadu v sedimente v sladkej 
vode alebo vode v ústí je vyšší ako 120 dní 
alebo

— polčas rozpadu v sedimente v sladkej 
vode alebo vode v ústí je vyšší ako 120 dní 
alebo

— polčas rozpadu v pôde je vyšší ako 120 
dní.

— polčas rozpadu v pôde je vyšší ako 120 
dní.

Hodnotenie perzistencie v životnom 
prostredí je založené na dostupných 

Hodnotenie perzistencie v životnom 
prostredí je založené na dostupných 
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údajoch o polčasoch rozpadu získaných za 
primeraných podmienok, ktoré opisuje 
žiadateľ.

údajoch o polčasoch rozpadu získaných za 
primeraných podmienok, ktoré opisuje 
žiadateľ.

Spĺňa aj kritérium perzistencie, ak 
existuje dôkaz, že látka je inak dostatočne 
perzistentná a nevzbudzuje obavy.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu k bodu 3.7.2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 136
Príloha II bod 3.7.2.2 pododsek 2a (nový)

Spĺňa aj kritérium bioakumulácie, ak 
existuje dôkaz vysokej bioakumulácie u 
iných druhov, alebo ak údaje zo 
sledovania živých organizmov poukazujú 
na to, že bioakumulačný potenciál 
chemickej látky je dostatočný a 
nevzbudzuje obavy.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu k bodu 3.7.2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 137
Príloha II bod 3.7.2.3 zarážka 2

— látka je klasifikovaná ako karcinogénna 
(kategória 1 alebo 2), mutagénna 
(kategória 1 alebo 2) alebo toxická z 
hľadiska reprodukcie (kategória 1, 2 alebo 
3), alebo

— látka je klasifikovaná ako karcinogénna 
(kategória 1, 2 alebo 3), mutagénna 
(kategória 1, 2 alebo 3) alebo toxická z 
hľadiska reprodukcie (kategória 1, 2 alebo 
3), alebo

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 138
Príloha II bod 3.7.3 úvod pododsek 1

3.7.3. Účinná látka sa nepovažuje za látku, 
ktorá je v súlade s článkom 4, ak je veľmi 
perzistentná, veľmi bioakumulatívna 
(vPvB).

3.7.3. Účinná látka sa nepovažuje za 
látku, ktorá je v súlade s článkom 4, ak ona 
samotná, jej produkty premeny alebo 
rezíduá sú veľmi perzistentné, veľmi 
bioakumulatívne (vPvB).
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Odôvodnenie

Kritériá v návrhu Komisie sú prevzaté z legislatívy REACH, hoci v rámci nej sa už zistili 
nedostatky, keďže podlieha prehodnoteniu do jedného roka. Kritériá REACH pre látky PBT a 
vPvB sú natoľko prísne, že ani známe látky PBT, ako sú napr. látky zo zoznamu 
Štokholmského dohovoru o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, nie sú 
identifikované.  V súlade s predpismi tohto dohovoru je dôležité umožniť využitie 
rovnocenného dôkazu, a nie len náhodné výsledky testov, ktoré často nie sú k dispozícii, alebo 
sa nedajú použiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 139
Príloha II bod 3.7.3.1.

Účinná látka spĺňa kritérium vysokej 
perzistencie, ak:

Účinná látka spĺňa kritérium vysokej 
perzistencie, ak existuje dôkaz, že:

— polčas rozpadu v morskej, sladkej vode 
alebo vode v ústí je vyšší ako 60 dní

— polčas rozpadu v morskej, sladkej vode 
alebo vode v ústí je vyšší ako 60 dní alebo

— polčas rozpadu v sedimente v morskej, 
sladkej vode alebo vode v ústí je vyšší ako 
180 dní alebo

— polčas rozpadu v sedimente v morskej, 
sladkej vode alebo vode v ústí je vyšší ako 
180 dní alebo

— polčas rozpadu v pôde je vyšší ako 180 
dní.

— polčas rozpadu v pôde je vyšší ako 180 
dní.

Spĺňa aj kritérium vysokej perzistencie, ak 
existuje dôkaz, že látka je inak dostatočne 
vysoko perzistentná a nevzbudzuje obavy.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu k bodu 3.7.3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 140
Príloha II bod 3.7.3.2. pododseky 1a a 1b (nové)

Hodnotenie bioakumulácie je založené na 
nameraných údajoch o biokoncentrácii u 
vodných druhov. Možno použiť údaje 
týkajúce sa sladkovodných i morských 
druhov.
Spĺňa aj kritérium vysokej bioakumulácie, 
ak existuje dôkaz veľmi vysokej 
bioakumulácie u iných druhov, alebo ak 
údaje zo sledovania živých organizmov 
poukazujú na to, že bioakumulačný 
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potenciál chemickej látky je dostatočný a 
nevzbudzuje obavy.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu k bodu 3.7.3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 141
Príloha II bod 3.8.2

3.8.2. Účinná látka sa považuje za látku 
spĺňajúcu ustanovenia článku 4 iba vtedy, 
ak sa na základe hodnotenia testov v súlade 
s usmerneniami Spoločenstva alebo s 
medzinárodne dohodnutými usmerneniami 
nestanoví, že má vlastnosti endokrinného 
rozvracača, ktoré môžu byť toxikologicky 
významné pre necieľové organizmy, 
s výnimkou prípadu, keď je vystavenie 
necieľových organizmov tejto účinnej 
látke v prípravku na ochranu rastlín za 
realisticky navrhnutých podmienok 
používania zanedbateľné.

3.8.2. Účinná látka sa považuje za látku 
spĺňajúcu ustanovenia článku 4 iba vtedy, 
ak sa na základe hodnotenia testov v súlade 
s usmerneniami Spoločenstva alebo s 
medzinárodne dohodnutými usmerneniami 
alebo v súlade s inými dostupnými údajmi 
a informáciami vrátane prehľadu 
vedeckej literatúry nestanoví, že má 
vlastnosti endokrinného rozvracača, ktoré 
sú pravdepodobne toxikologicky 
významné pre necieľové organizmy.

Odôvodnenie

V súlade so zásadou predchádzania by sa rozhodujúce kritériá pre chronické dôsledky nemali 
vzťahovať len na hodnotenie vystavenia, a to aj preto, že neexistuje záväzné vymedzenie 
pojmu „realisticky navrhnuté podmienky používania”. Tento odsek sa musí zosúladiť s 
podmienkami schválenia účinnej látky vzhľadom na ľudské zdravie, pričom sa do úvahy berú 
okrem výsledkov hodnotenia aj ostatné dostupné  údaje a informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 142
Príloha II bod 3.8.2a (nový)

3.8.2a. Účinná látka je v súlade s článkom 
4 len vtedy, ak vykazuje zanedbateľnú 
toxicitu pre včely vrátane koeficientu 
rizika nižšieho ako 50.

Odôvodnenie

V procese schvaľovania sa berie do úvahy toxicita pre včely. Koeficient rizika je veľmi 
užitočný ukazovateľ pre výpočet toxicity pre včely a mal by sa preto pri hodnotení rizika
výslovne brať do úvahy.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 143
Príloha II bod 3.9

Účinná látka sa schvaľuje iba vtedy, ak 
v prípade potreby možno stanoviť definíciu 
rezíduí na účely hodnotenia rizika a 
presadenia práva.

Účinná látka sa schvaľuje iba vtedy, ak 
možno stanoviť definíciu rezíduí a ak sú 
ich analytické metódy pri bežnom 
používaní schopné odhaliť na účely 
hodnotenia rizika a presadenia práva.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zavádza do tohto článku dva rozmery. Prvý: pre všetky 
povolené pesticídy musí existovať definícia rezíduí. Druhý: štandardné vybavenie laboratórií 
musí byť schopné odhaliť a sledovať rezíduá vo všetkých látkach na trhu, čomu tak v 
súčasnosti nie je. Štandardné vybavenie laboratórií je schopné odhaliť vyše 100 látok, hoci na 
trhu je oveľa viac látok, ktoré sú v súčasnosti pri plnení zákonov a kontrolách „neviditeľné” .

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 144
Príloha II bod 3.9a (nový)

3.9a. Účinky na potravinový reťazec 
Účinná látka sa schvaľuje iba vtedy, ak sa 
jej vplyv na potravinový reťazec vyšších 
organizmov považuje za prijateľný na 
základe vedecky schválených metód 
hodnotenia rizika a ak sa v prípade 
schválenia odhadovaný vplyv na 
ekosystém zníži prostredníctvom 
zmierňujúcich a kompenzačných 
opatrení.

Odôvodnenie

Veľa pesticídov má nepriame účinky na ekosystém, napr. prostredníctvom vplyvu na  
potravinový reťazec (menšie vtáčie populácie v agroekosystémoch vplyvom rozsiahleho 
zníženia výskytu hmyzu, ktorý je ich potravou). Tieto vplyvy možno odhadnúť využitím 
vedeckých metód podľa publikácie: Butler SJ, Vickery JA & Norris K (2007): Farmland 
biodiversity and the footprint of agriculture. Science, 315, 381-384.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 145
Príloha II bod 4

Účinná látka sa schvaľuje ako látka, ktorá Účinná látka sa definuje ako látka, ktorá sa 
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sa má nahradiť, podľa článku 24, ak: má nahradiť, podľa článku 24, ak je 
splnená niektorá z podmienok:

— jej ADI, ARfD alebo AOEL sú značne
nižšie ako pri väčšine schválených 
účinných látok,

jej ADI, ARfD alebo AOEL sú nižšie ako 
pri väčšine schválených účinných látok 
berúc do úvahy obyvateľov, náhodných 
okolostojacich a najzraniteľnejšie 
skupiny obyvateľstva;

— spĺňa dve z kritérií na zaradenie ako 
látka PBT,

spĺňa jedno z kritérií na zaradenie ako látka 
PBT;

– má tendenciu presakovať do podzemnej 
vody;

— existujú dôvody na obavy súvisiace s 
charakterom kritických účinkov, ktoré 
v spojení s prvkami použitia/vystavenia 
vedú pri použití k situáciám, ktoré by 
mohli stále vyvolávať obavy, dokonca pri
veľmi obmedzujúcich opatreniach riadenia 
rizika (ako napríklad rozsiahle osobné 
ochranné vybavenie alebo veľmi veľké 
nárazníkové zóny),

existujú dôvody na obavy súvisiace s 
charakterom kritických účinkov a 
vlastností, ktoré môžu podnietiť veľmi 
obmedzujúce opatrenia riadenia rizika (ako 
napríklad rozsiahle osobné ochranné 
vybavenie alebo veľmi veľké nárazníkové 
zóny);

– na základe hodnotenia a iných 
dostupných údajov a informácií vrátane 
prehľadu vedeckej literatúry vykazuje  
potenciálne endokrinologicky rušivé, 
neurotoxické alebo imunotoxické 
vlastnosti u dospelých jedincov alebo 
počas vývinu; 

— obsahuje značný podiel neúčinných 
izomérov.

— obsahuje značný podiel neúčinných 
izomérov.

Odôvodnenie

Látky s preukázateľnými endokrinologicky rušivými, neurotoxickými alebo 
imunotoxikologickými vlastnosťami nemôžu byť schválené. Látky s takýmito potenciálnymi, 
ale nepreukázanými, vlastnosťami, pri ktorých k vystaveniu dochádza najmä počas vývinu, sa 
považujú za látky, ktoré sa majú nahradiť.  Osobitná pozornosť sa musí venovať 
neurotoxickým účinkom pri vývine.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 146
Príloha IIa (nová)

Príloha II a
Zoznam účinných látok schválených na 
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použitie v prípravkoch na ochranu rastlín   

Odôvodnenie

Zaradenie schválenej látky do prílohy k nariadeniu by sa malo ponechať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 147
Príloha III názov

Zoznam vedľajších zložiek, ktoré nie sú 
prípustné na použitie v prípravkoch na 
ochranu rastlín

Zoznam vedľajších zložiek, safenerov a 
synergentov schválených na použitie v 
prípravkoch na ochranu rastlín  

Odôvodnenie

Vedľajšie zložky môžu mať účinky na zdravie ľudí a životné prostredie. Mali by sa preto 
schváliť a zaradiť do pozitívneho zoznamu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 148
Príloha IV bod 1

Porovnávacie hodnotenie vykonávajú 
členské štáty pri hodnotení žiadosti o 
povolenie prípravku na ochranu rastlín, 
ktorý obsahuje účinnú látku schválenú ako 
látku, ktorá sa má nahradiť.

Porovnávacie hodnotenie vykonávajú 
členské štáty pri hodnotení žiadosti o 
povolenie prípravku na ochranu rastlín. V 
tomto procese majú prednosť prípravky 
na ochranu rastlín, ktoré obsahujú účinnú 
látku schválenú ako látku, ktorá sa má 
nahradiť.

Ak sa uvažuje o zamietnutí alebo odňatí 
povolenia prípravku na ochranu rastlín v 
prospech alternatívneho prípravku na 
ochranu rastlín (ďalej len „nahradenie“), 
musí alternatíva vzhľadom na vedecké a 
technické poznatky predstavovať podstatne 
menšie riziko pre zdravie alebo životné 
prostredie. Hodnotenie alternatívneho 
prípravku na ochranu rastlín sa vykonáva s 
cieľom preukázať, či sa môže používať 
s podobným účinkom na cieľový 
organizmus a bez podstatných 
hospodárskych a praktických nevýhod pre 
používateľa alebo nie.

Ak sa uvažuje o zamietnutí alebo odňatí 
povolenia prípravku na ochranu rastlín v 
prospech alternatívneho prípravku na 
ochranu rastlín (ďalej len „nahradenie“), 
musí alternatíva vzhľadom na vedecké a 
technické poznatky predstavovať podstatne 
menšie riziko pre zdravie alebo životné 
prostredie. Hodnotenie alternatívneho 
prípravku na ochranu rastlín sa vykonáva s 
cieľom preukázať, či sa môže používať 
s podobným účinkom na cieľový 
organizmus a bez podstatných 
hospodárskych a praktických nevýhod pre 
používateľa alebo nie.

Ďalšie podmienky pre zamietnutie alebo 
odňatie povolenia sú:

Ďalšie podmienky pre zamietnutie alebo 
odňatie povolenia sú:
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a) nahradenie sa uplatňuje len vtedy, ak 
chemická odlišnosť účinných látok 
postačuje na minimalizáciu vzniku 
odolnosti cieľového organizmu;

a) nahradenie sa uplatňuje len vtedy, ak 
chemická odlišnosť účinných látok a 
prípadne metód a praxe 
obhospodarovania plodín a 
predchádzaniu škodcom postačujú na 
minimalizáciu vzniku odolnosti cieľového 
organizmu.

b) nahradenie sa uplatňuje iba pri účinných 
látkach, ktoré pri použití v povolených 
prípravkoch na ochranu rastlín predstavujú 
podstatne vyšší stupeň rizika pre zdravie 
ľudí alebo životné prostredie;

b) nahradenie sa uplatňuje pri všetkých 
účinných látkach, ktoré pri použití v 
povolených prípravkoch na ochranu rastlín 
predstavujú vyšší stupeň rizika pre zdravie 
ľudí alebo životné prostredie.

c) nahradenie sa uplatňuje iba po tom, 
ako sa poskytla možnosť, v prípade 
potreby, získať skúsenosti s používaním v 
praxi, ak ešte nie sú k dispozícii.

Odôvodnenie

Členské štáty nemusia schváliť ani prípravky, ktoré neobsahujú látku, ktorá sa má nahradiť, 
ak sú na trhu k dispozícii bezpečnejšie alternatívy. Členské štáty by mali byť oprávnené zájsť 
aj za rámec platného zoznamu EÚ pre látky, ktoré sa majú nahradiť, ak si tak želajú v záujme 
ochrany zdravia ľudí a životného prostredia. Pri porovnávacom hodnotení a nahradzovaní 
však majú prednosť látky, ktoré sa majú nahradiť.
V porovnávacích hodnoteniach sa musia vziať do úvahy aj nechemické metódy a praktiky 
obhospodarovania plodín a ochrany pred škodcami. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 149
Príloha IV bod 2

Podstatný rozdiel v rizikovosti určujú 
v jednotlivých prípadoch príslušné orgány.
Berú sa do úvahy vlastnosti účinnej látky a 
možnosť expozície rôznych podskupín 
obyvateľstva (profesionálni alebo 
neprofesionálni používatelia, okolostojaci, 
pracovníci, miestni obyvatelia, osobitne 
zraniteľné skupiny alebo spotrebitelia) 
priamo alebo nepriamo prostredníctvom 
potravy, krmiva, vody alebo životného 
prostredia. Ostatné faktory, ako sú prísnosť 
uložených obmedzení používania alebo 
predpísané osobné ochranné vybavenie, sa 
takisto musia vziať do úvahy.

Podstatný rozdiel v rizikovosti, najmä pre 
zdravie, určujú v jednotlivých prípadoch 
príslušné orgány berúc do úvahy známe 
kumulatívne a synergické účinky. Berú sa 
do úvahy vlastnosti účinnej látky a 
možnosť expozície rôznych podskupín 
obyvateľstva (profesionálni alebo 
neprofesionálni používatelia, okolostojaci, 
pracovníci, miestni obyvatelia, osobitne 
zraniteľné skupiny alebo spotrebitelia) 
priamo alebo nepriamo prostredníctvom 
potravy, krmiva, vody alebo životného 
prostredia. Ostatné faktory, ako sú prísnosť 
uložených obmedzení používania alebo 
predpísané osobné ochranné vybavenie, sa 
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takisto musia vziať do úvahy. 
Pri životnom prostredí sa za podstatný 
rozdiel v rizikovosti považuje faktor 
s hodnotou najmenej 10 medzi pomermi 
predpovedanej environmentálnej 
koncentrácie (PEC) a predpovedanej 
koncentrácie bez účinku (PNEC) rôznych 
účinných látok.

Berúc do úvahy známe kumulatívne a 
synergické účinky sa pri životnom 
prostredí za podstatný rozdiel v rizikovosti 
považuje faktor s hodnotou najmenej 3 
medzi pomermi predpovedanej 
environmentálnej koncentrácie (PEC) a 
predpovedanej koncentrácie bez účinku 
(PNEC) rôznych účinných látok.

Odôvodnenie

Do úvahy sa musia brať aj kombinačné účinky pesticídov. 
Faktor 10 medzi PEC a PNEC by zbytočne obmedzil počet látok, ktoré sa majú nahradiť.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Východiská

Prijatím šiesteho akčného programu pre životné prostredie Európsky parlament, Európska 
komisia a Rada uznali, že účinok pesticídov na ľudské zdravie a na životné prostredie sa musí 
naďalej obmedzovať. Zdôrazňujú nutnosť ekologického zaobchádzania s pesticídmi a 
požadujú dvojúrovňový prístup: úplnú realizáciu a primerané preverenie platného právneho 
rámca ako aj vytvorenie tematickej stratégie pre trvalo udržateľné využívanie pesticídov.

Tento návrh Komisie, ktorý vychádza z ešte stále prebiehajúcej revízie smernice 91/414, sa 
podľa názoru spravodajkyne musí zamerať na odôvodnenia 6. akčného programu pre životné 
prostredie. Ďalším cieľom by malo byť začlenenie aktuálnych poznatkov získaných z 
prospektívnych a retrospektívnych hodnotiacich stratégií týkajúcich sa rizík a hrozieb pre 
človeka a životné prostredie a vytvorenie súdržnosti vo vzťahu k iným oblastiam politiky.

Ciele

V súlade s ustanoveniami šiesteho akčného programu pre životné prostredie ako aj s 
tematickou stratégiou pre trvalo udržateľné využívanie pesticídov má toto nariadenie 
zabezpečiť vysokú mieru ochrany ľudského zdravia a životného prostredia.
Spravodajkyňa je preto toho názoru, že ako právny základ treba stanoviť článok 152 ods. 4 
písm. b) a článok 175 Zmluvy o ES a uprednostniť zásadu prevencie pred inými záujmami.

Súdržnosť

Spravodajkyňa je toho názoru, že v návrhu je potrebné jednoznačnejšie zdôrazniť súvislosti s 
inými oblasťami politiky. Týmto spôsobom sa zabezpečí, že toto nariadenie nebude v rozpore 
s cieľmi a normami kvality stanovenými v rámcovej smernici o vode (2000/60/ES) a v 
dcérskych smerniciach. Toto sa dá zabezpečiť prostredníctvom pravidelných kontrol.
Rovnako treba uplatňovať zásady ochrany zvierat v rámci testovania účinných látok a 
prípravkov. Popri obmedzení pokusov na cicavcoch to znamená aj koordinované 
zhromažďovanie a voľnú dostupnosť vedeckých štúdií týkajúcich sa alternatívnych 
testovacích postupov.

Zásada nahrádzania a porovnávacie hodnotenie

Spravodajkyňa považuje za nevyhnutné, aby sa dodržiavali zásady príslušných právnych 
aktov, predovšetkým zásady nariadenia REACH a smernice o biocídnych prípravkoch a aby 
sa na obmedzenie rizík a nebezpečenstiev spôsobených pesticídmi zaviedla zásada 
nahrádzania a porovnávacie hodnotenie , keďže dodržiavanie opatrení na zníženie rizík nie je 
pri praktickom použití pesticídov na poli možné kontrolovať v dostatočnej miere.  
V prípade nahrádzania sa majú nahradiť nielen problematické účinné látky menej škodlivými 
účinnými látkami, ale takisto sa majú zvážiť alternatívne nechemické spôsoby boja proti 
škodcom a metódy prevencie v rámci ochrany rastlín. Takýto postup je v súlade so zásadou 
tematickej stratégie týkajúcej sa zníženia závislosti od používania chemicko-syntetických 
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pesticídov v poľnohospodárstve.
V záujme splnenia tohto cieľa by sa malo zjednodušiť povoľovanie prípravkov na prirodzenú 
biologickú kontrolu, ako sú napríklad mikroorganizmy, vírusové a feromónové prípravky. Po 
ukončení príslušných výskumných projektov by tieto látky nemali spadať do rozsahu platnosti 
tohto nariadenia, ale mali by sa osobitne regulovať.
Navyše treba do tohto nariadenia v primeranej miere začleniť ciele tematickej stratégie 
týkajúce sa záväzného zavedenia noriem pre integrované riadenie boja proti škodcom a 
integrovanej ochrany rastlín v poľnohospodárstve v rámci definícií a opatrení na „správny 
odborný postup” a ciele týkajúce sa „správneho zaobchádzania s pesticídmi”. Namiesto v 
roku 2012 by sa tieto opatrenia mali stať povinnou súčasťou povoľovacieho konania až v roku 
2014.

Povoľovanie pre zóny

So zreteľom na ciele tohto nariadenia spravodajkyňa nepovažuje za užitočné zriadenie zón, 
ani príslušné povoľovanie pesticídov pre zóny, domnieva sa, že takýto prístup je v rozpore s 
článkom 5 Zmluvy o ES a s koncepciou rámcovej smernice o vode.
Rozdelenie Európskej únie na náhodné zóny nezodpovedá žiadnym ekologickým kritériám 
alebo kritériám týkajúcim sa prírodného priestoru. Výsledkom je zavedenie hranice medzi 
zónami, prostredníctvom ktorej sa napríklad brehy naľavo a napravo od rieky Mosely rozdelia 
na odlišné „právne oblasti“. Hodnotenie rizík ako aj riadenie rizík by sa malo zameriavať na 
menšie diferencované prírodné priestory a na pôdno-klimatické podmienky. Každý členský 
štát by si mal okrem toho ponechať možnosť prekročiť normu Spoločenstva, pokiaľ ide o 
normy ochrany alebo možnosť prijímania rozhodnutí v oblasti povoľovania prípravkov, aby 
sa realizovali ciele stanovené v akčných plánoch o pesticídoch, v programoch v oblasti 
zdravia a v opatreniach na ochranu životného prostredia. Okrem toho by sa malo každému 
členskému štátu umožniť, aby rozhodnutia o povoľovaní výrobkov podmienili testom 
užitočnosti, ktorý sa vykonáva na základe špecifických vnútroštátnych podmienok.
Z tohto dôvodu spravodajkyňa navrhuje, aby sa namiesto náhodných zón zachovala zásada 
vzájomného uznávania vnútroštátnych povolení, aby sa však v zmysle subsidiarity členským 
štátom umožnilo ponechať si vnútroštátne alebo regionálne špecifikácie.

Citlivé skupiny

Spravodajkyňa považuje za nevyhnutné, aby sa ciele ochrany zamerali na najslabšie a 
najcitlivejšie skupiny spoločnosti. Okrem detí, embryí a plodov, tehotných žien a dojčiacich 
matiek ide aj o iné citlivé skupiny, ako sú profesionálni užívatelia, náhodní okolostojaci, 
oslabené a choré osoby. Na tieto skupiny sa musia zamerať všetky testovacie a rozhodovacie 
stratégie, pričom je potrebné zohľadniť aktuálne vedecké poznatky.
Nedávne výskumy rezíduí ukazujú predovšetkým v prípade ovocia a zeleniny až 200-násobné 
prekročenie hraničnej hodnoty uvedenej v smernici 2006/215 o potravinách určených pre 
malé deti. Vo vedeckej literatúre boli odstrašujúcim spôsobom ukázané neurologické 
poškodenia vyvolané zaťažením pesticídmi najmä vo vývoji v ranom detskom veku (o. i. 
znížený inteligenčný kvocient u detí). Tieto zistenia sú alarmujúce. Spoločenstvo zvýšilo 
svoje úsilie v boji proti obezite a za zdravú výživu. Bolo by to absurdné, ak by sa kvôli príliš 
vysokému zaťaženiu pesticídmi konzumovalo menej čerstvého ovocia a zeleniny. Udeľovanie 
povolení a označovanie sa musí zamerať na tieto citlivé skupiny.
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Aktuálny stav vedeckých poznatkov

Politické a administratívne rozhodnutia by sa stále mali opierať o aktuálne vedecké poznatky. 
Z tohto dôvodu je nevyhnutné pravidelné preverovanie všetkých povolení pre účinné látky. 
Navyše sú rozhodujúce aj základné predpoklady pre preverovanie a kontrolu, ako je napríklad 
dostatočne citlivá a uskutočniteľná analytická preukázateľnosť prítomnosti účinných látok a 
ich metabolitov vo všetkých environmentálnych médiách alebo dokumentácia ku všetkým 
požadovaným oblastiam použitia. V čo najväčšom rozsahu treba zabezpečiť voľný prístup k 
vedeckým poznatkom, údajom a správam. Poznatky vyplývajúce z monitorovania látok by 
mali viesť k pružnému, osobitnému prevereniu rozhodnutí o povolení, napríklad v prípade 
opakovaného prekročenia stanovených maximálnych limitov rezíduí v potravinách, 
prenikania do podzemných vôd atď. Spravodajkyňa považuje za nevyhnutnosť povinný 
postregistračný monitoring, aby sa vytvorila spätná väzba s povoľovacím konaním, keďže v 
súčasnom monitoringu sa spravidla netestujú všetky účinné látky, relevantné metabolity alebo 
vedľajšie zložky. 
Navyše treba zohľadniť, že pesticídy sa často vyskytujú v zmesiach a tiež ako viacnásobné 
rezíduá  alebo v zmiešaných kontamináciách vo výrobkoch a environmentálnych médiách. Na 
základe aktuálnych poznatkov treba pri povoľovacej skúške zohľadniť možné účinky 
vyplývajúce z týchto kombinácií. Ak existuje podozrenie na aditívne alebo synergické efekty, 
malo by sa zakročiť proti rizikám prostredníctvom preventívnych opatrení na riadenie rizík, aj 
keď nie sú k dispozícii spoľahlivé vedecké poznatky. 

Kritériá vylúčenia

Keďže mnoho príkladov z minulosti ukázalo, že napriek prísnym obmedzeniam nie je možné 
úplne vylúčiť vystavenie škodlivým látkam, treba stanoviť kritériá vylúčenia na základe 
vlastností látok, aby sa od začiatku predišlo možným neprijateľným účinkom na ľudské 
zdravie alebo na životné prostredie. Táto zásada sa musí uplatňovať v prípade látok, ktoré sú 
trvanlivé alebo ktoré sa môžu hromadiť v životnom prostredí, v živých organizmoch  alebo v 
potravinovom reťazci, v prípade látok s karcinogénnymi, mutagénnymi vlastnosťami alebo 
vlastnosťami toxickými pre reprodukciu ako aj v prípade látok s hormonálnymi, 
neurotoxickými alebo imunotoxickými účinkami. V súlade so zásadou prevencie pri ochrane 
životného prostredia a ľudského zdravia by sa v tejto súvislosti mali zaviesť kritériá, ktoré sú 
prísnejšie ako tie, ktoré obsahuje súčasný návrh.

Transparentnosť a hospodárska súťaž

Podľa spravodajkyne je podstatné zabezpečiť vysokú mieru transparentnosti počnúc 
povoľovacím konaním cez používanie až po spotrebiteľa. Preto sa informácie o povolených 
účinných látkach majú zverejniť na internete; a takisto by sa mali zverejniť informácie zo 
schvaľovacieho procesu dôležité pre spotrebiteľa (napr. ekotoxikologické údaje) a výsledky 
kontroly rezíduí. Okrem navrhovaného predpisu na vedenie záznamov o použití pesticídov 
(record keeping) navrhuje spravodajkyňa zavedenie dokladu o pesticídoch, ktorým sa dá 
zabezpečiť väčšia transparentnosť a spätná sledovateľnosť v potravinovom reťazci. V oblasti 
obchodu sa týmto tiež podporí hospodárska súťaž v súvislosti so zdravými potravinami. 
Pretože spotrebitelia ako posledný článok reťazca majú právo vedieť, ktoré pesticídy sa 
použili pri výrobe príslušných potravín.
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