Nařízení (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu
rostlin na trh
Dne 24.11.2009 vyšlo v Úředním věstníku ES nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o
uvádění přípravků na ochranu roslin na trh v českém znění. Toto nařízení se použije ode dne 14. června 2011.
V Úředním věstníku ES vyšlo nařízení (ES), které se týká přípravků na ochranu rostlin.
Výtah z úvodních článků nařízení:
Předmět a účel nařízení (text článku 1)
1. Tímto nařízením se stanoví pravidla pro povolování přípravků na ochranu rostlin v obchodní podobě
a pro jejich uvádění na trh, používání a kontrolu ve Společenství.
2. Tímto nařízením se stanoví pravidla pro schvalování účinných látek, safenerů a synergentů, které jsou
obsaženy v přípravcích na ochranu rostlin nebo z nichž jsou tyto přípravky složeny, a pravidla týkající se
adjuvantů a formulačních přísad.
3. Účelem tohoto nařízení je zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví lidí a zvířat a životního prostředí,
zdokonalit fungování vnitřního trhu pomocí harmonizace pravidel pro uvádění na trh přípravků na ochranu
rostlin a zároveň zlepšit zemědělskou výrobu.
4. Ustanovení tohoto nařízení jsou založena na zásadě předběžné opatrnosti s cílem zajistit, aby účinné
látky či přípravky uváděné na trh neměly nepříznivé účinky na zdraví lidí nebo zvířat ani na životní prostředí.
Členským státům se především nesmí bránit v uplatňování zásady předběžné opatrnosti, není-li vědecky
potvrzeno, že přípravky na ochranu rostlin, které mají být na jejich území povoleny, nepředstavují nebezpečí
pro zdraví lidí nebo zvířat ani pro životní prostředí.
Oblast působnosti (text článku 2)
1. Toto nařízení se vztahuje na přípravky v podobě, v níž jsou dodávány uživateli, které obsahují účinné
látky, safenery nebo synergenty nebo jsou z nich složeny a které jsou určeny pro některé z těchto použití:
a) ochrana rostlin či rostlinných produktů před všemi škodlivými organismy či ochrana před působením
těchto organismů, ledaže jsou hlavním důvodem použití těchto přípravků spíše hygienické účely než ochrana
rostlin či rostlinných produktů;
b) ovlivňování životních procesů rostlin, například jako látky ovlivňující růst, avšak jinak než jako živiny;
c) uchovávání rostlinných produktů, pokud se na tyto látky nebo produkty nevztahují zvláštní předpisy
Společenství o konzervantech;
d) ničení nežádoucích rostlin či částí rostlin s výjimkou řas, pokud přípravky nejsou aplikovány na půdu
nebo na vodu k ochraně rostlin;
e) regulace nebo prevence nežádoucího růstu rostlin s výjimkou řas, pokud přípravky nejsou aplikovány na
půdu nebo na vodu k ochraně rostlin.
Tyto přípravky jsou dále uváděny jako "přípravky na ochranu rostlin".
2. Toto nařízení se vztahuje na látky včetně mikroorganismů, které mají obecný nebo specifický účinek
proti škodlivým organismům či na rostliny, části rostlin nebo rostlinné produkty (dále jen "účinné látky").

3. Toto nařízení se vztahuje:
a) na látky či přípravky, jež se přidávají do přípravků na ochranu rostlin s cílem potlačit či snížit fytotoxické
účinky přípravků na ochranu rostlin na některé rostliny (dále jen "safenery");
b) na látky či přípravky, které nemají nebo mají jen malé účinky ve smyslu odstavce 1, avšak mohou
podpořit činnost účinné látky či látek v přípravku na ochranu rostlin (dále jen "synergenty");
c) na látky či přípravky, které se používají v přípravcích na ochranu rostlin či v adjuvantech nebo jsou k
takovému použití určeny, avšak které nepatří mezi účinné látky, safenery ani synergenty (dále jen
"formulační přísady");
d) na látky nebo přípravky, které jsou složeny z formulačních přísad, nebo přípravky obsahující jednu či více
formulačních přísad v podobě, v níž jsou dodávány uživateli a uváděny na trh, které má uživatel smísit s
přípravkem na ochranu rostlin a které zvyšují jeho účinnost či jiné pesticidní vlastnosti (dále jen
"adjuvanty").

Nařízení má celkem 50 stran. Zájemcům jej doporučujeme prostudovat celé.
Ke stažení je na internetové stránce Úředního věstníku ES ZDE.

Stav k 24.11.2009, Dr. Trávníčková.

