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Delegáciám v prílohe zasielame poznámku holandského predsedníctva k uvedenému predmetu,
o ktorom má Rada pre poľnohospodárstvo a rybárstvo rokovať na zasadnutí 27. – 28. júna 2016.
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PRÍLOHA
Zasadnutie Rady AGRIFISH 27. a 28. júna 2016: Urýchlenie udržateľnej ochrany rastlín
Výsledky práce skupiny expertov
1. Úvod
Na zasadnutí Rady AGRIFISH 22. októbra 2015 členské štáty vo všeobecnosti podporili myšlienku
Holandska zriadiť dočasnú skupinu expertov s cieľom vypracovať plán na urýchlenie udržateľnej
ochrany rastlín.
Komisia súhlasila so zriadením tejto skupiny pozostávajúcej z delegátov 19 členských štátov 1 a
EFSA, ktorá sa v období od decembra 2015 do mája 2016 stretla päťkrát. Na poslednom zasadnutí
skupiny expertov 11. mája 2016 odsúhlasilo 19 zúčastnených členských štátov priložený plán a
rozhodlo sa predložiť ho Rade ministrov. Členské štáty 15. júna 2016 na zasadnutí pracovnej
skupiny poľnohospodárskych atašé jednohlasne podporili plán vykonávania a odporúčania v ňom
uvedené.
2. Zhrnutie plánu
V pláne sa oceňuje pokrok, ktorý už EÚ doteraz dosiahla, a identifikujú sa v ňom opatrenia, ktoré
majú prijať Komisia, členské štáty a zainteresované strany v záujme toho, aby sa zvýšila dostupnosť
nízkorizikových prípravkov na ochranu rastlín a urýchlilo vykonávanie integrovanej ochrany proti
škodcom v EÚ.

1

AT, BE, DE, DK, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LT, LV, MT, NL, PL, SE, SK, UK.
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Pokiaľ ide o dostupnosť nízkorizikových prípravkov, skupina expertov odporúča napríklad tieto
opatrenia:
•

urýchlenie administratívnych postupov schvaľovania nízkorizikových látok a povoľovania
nízkorizikových prípravkov na ochranu rastlín pri súčasnom zachovaní prísnych noriem
posudzovania rizík,

•

zváženie opatrení na usmernenie a stimulovanie podnikov, aby požiadali o povolenie zaviesť
svoje prípravky na trh,

•

identifikovanie nízkorizikových látok už prítomných na trhu a

•

objasnenie niektorých regulačných požiadaviek, akými sú napríklad kritériá pre nízkorizikové
látky a prípravky a posúdenie ich účinnosti.

Treba poznamenať, že dôležitú úlohu zohrávajú aj žiadateľa tým, že predkladajú kvalitné a úplné
žiadosti.
Pokiaľ ide o opatrenia presahujúce súčasný regulačný rámec, skupina expertov ďalej odporúča
viacero možností na urýchlenie zavádzania nízkorizikových prípravkov na trh a zvýšenie
dostupnosti iných alternatív, akými sú základné látky, ktoré sa majú preskúmať v nadchádzajúcom
procese preskúmania nariadenia o ochrane rastlín.
Pokiaľ ide o urýchlenie vykonávania integrovanej ochrany proti škodcom, skupina expertov
potvrdzuje, že na vývoj nových metód a alternatív na ochranu proti súčasným a budúcim škodcom a
zníženie závislosti od pesticídov je potrebný výskum a inovácia. Upozorňuje na význam
praktického výskumu a demonštračných poľnohospodárskych podnikov v súvislosti z rozvojom a
zavádzaním nových metód integrovanej ochrany proti škodcom u poľnohospodárov a odporúča, že
by to malo byť stálou prioritou výskumných programov EÚ. Skupina predovšetkým odporúča, aby
členské štáty aktívne podporovali žiadosti v nadväznosti na nadchádzajúce výzvy na tieto
programy, ako je tomu napríklad v rámci programu Horizont 2020.
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Odporúča, že by sa malo ďalej pokročiť vo výmene informácií o integrovanej ochrane proti
škodcom medzi členskými štátmi prostredníctvom iniciatív odbornej prípravy EÚ a internetu.
Skupina expertov na záver odporúča, aby členské štáty a Komisia nadviazali na vykonávanie plánu
(do konca roka 2017) prostredníctvom rokovaní o pokroku v rámci skupiny expertov, v stálom
výbore a v Rade.
Predsedníctvo by chcelo informovať Radu o pláne vykonávania, ktorý vypracovala skupina
expertov, vrátane odporúčaní v ňom uvedených, ako aj o podpore, ktorá mu bola doteraz
vyjadrená, a vyzýva členské štáty a Komisiu, aby potvrdili svoju podporu plánu.
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