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I
(Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné)

NARIADENIA
NARIADENIE RADY (ES) č. 13/2009
z 18. decembra 2008,
ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005 o financovaní spoločnej
poľnohospodárskej politiky a (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie
poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky
(nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) s cieľom vytvoriť program podpory
konzumácie ovocia v školách
podpory konzumácie ovocia v školách by tak splnil ciele
SPP
aj
pokiaľ
ide
o
podporu
príjmov
v poľnohospodárstve, stabilizáciu trhov a dostupnosť
súčasných aj budúcich zásob.

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
a najmä na jej články 36 a 37,
(3)

Podľa článku 35 písm. b) zmluvy možno v rámci
spoločnej poľnohospodárskej politiky prijať spoločné
opatrenia, ako napríklad program podpory konzumácie
ovocia v školách, s cieľom propagovať konzumáciu urči
tých výrobkov.

(4)

Okrem toho článok 152 ods. 1 zmluvy stanovuje, že pri
stanovení a uskutočňovaní všetkých politík a činností
Spoločenstva sa zabezpečí vysoká úroveň ochrany
ľudského zdravia. Jasný prínos programu podpory
konzumácie ovocia v školách pre zdravie je aspektom,
ktorý by sa mal stať súčasťou vykonávania SPP.

(5)

Preto by sa mala zabezpečiť podpora Spoločenstva
s cieľom spolufinancovať dodávky určitých zdravých
výrobkov z ovocia a zeleniny a výrobkov zo spracova
ného ovocia, zeleniny a banánov pre deti vo vzdelávacích
zariadeniach, a takisto spolufinancovať určité súvisiace
náklady v oblasti logistiky, distribúcie, vybavenia, komu
nikácie, monitorovania a vyhodnocovania.

(6)

Programom podpory konzumácie ovocia v školách zria
deným Spoločenstvom by nemali byť dotknuté žiadne
vnútroštátne programy podpory konzumácie ovocia
v školách, ktoré rešpektujú právo Spoločenstva, aby sa
nenarušil prínos takýchto programov. Program by mal
rešpektovať rozmanitosť vzdelávacích systémov členských
štátov. Vzdelávacie zariadenia, ktoré čerpajú výhody
z programu podpory konzumácie ovocia v školách, by
preto mohli zahŕňať škôlky, iné predškolské zariadenia,
základné a stredné školy.

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

(2)

Nariadenie Rady (ES) č. 1182/2007 (2), ktorým sa usta
novujú osobitné pravidlá pre sektor ovocia a zeleniny,
stanovilo rozsiahlu reformu uvedeného sektora s cieľom
podporovať konkurencieschopnosť a trhovú orientáciu
sektoru a zladiť ho so zvyškom reformovanej spoločnej
poľnohospodárskej politiky (SPP). Jedným z hlavných
cieľov reformovaného systému je zvrátiť klesajúcu
konzumáciu ovocia a zeleniny.

Je žiaduce riešiť problém nízkej konzumácie ovocia
a zeleniny u detí tým, že sa bude trvalo zvyšovať
pomer ovocia a zeleniny v strave detí v štádiu, keď sa
vytvárajú ich stravovacie návyky. Poskytovanie podpory
Spoločenstva v rámci programu podpory konzumácie
ovocia v školách s cieľom zabezpečiť výrobky z ovocia,
zeleniny a banánov pre deti vo vzdelávacích zariadeniach,
by malo priviesť mladých konzumentov k obľube ovocia
a zeleniny a tak zvýšiť budúcu konzumáciu. Program

(1) Stanovisko z 18. novembra 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom
vestníku).
(2) Ú. v. EÚ L 273, 17.10.2007, s. 1.
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(7)

Členské štáty, ktoré sa chcú zúčastniť na programe
podpory konzumácie ovocia v školách by mali mať
možnosť udeliť okrem podpory Spoločenstva aj vnútro
štátnu podporu na dodávku zdravých výrobkov a na
určité súvisiace náklady. Na to, aby bol program efek
tívny, je potrebné prijať sprievodné opatrenia, na finan
covanie ktorých by mohli členské štáty poskytnúť
vnútroštátnu podporu. Vzhľadom na rozpočtové obme
dzenia by členské štáty mali byť schopné nahradiť svoj
finančný príspevok pre program podpory konzumácie
ovocia v školách príspevkami zo súkromného sektora.

(13)

Vzhľadom na ich sociálne, štrukturálne a hospodárske
ťažkosti je vhodné, aby sa vyššia miera spolufinancovania
poskytla oprávneným regiónom v rámci cieľa Konver
gencia v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1083/2006
z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné usta
novenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja,
Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde (2),
ako aj najvzdialenejším regiónom Spoločenstva
uvedeným v článku 299 ods. 2 Zmluvy.

(8)

Členské štáty, ktoré chcú využívať program, by mali
najprv vypracovať vnútroštátnu alebo regionálnu stra
tégiu, aby zabezpečili riadne vykonávanie programu
podpory konzumácie ovocia v školách.

(14)

(9)

Program by sa nemal týkať nezdravých výrobkov, ktoré
obsahujú napríklad vysoké percento tuku alebo prida
ného cukru. Komisia by preto mala vytvoriť zoznam
výrobkov alebo zložiek potravín, ktoré by sa mali vylúčiť
z programu podpory konzumácie ovocia v školách. Inak
by sa nemalo zbytočne zasahovať do slobodného rozho
dovania členských štátov o výbere výrobkov. Členské
štáty tak môžu pri výbere oprávnených výrobkov vychá
dzať z objektívnych kritérií, ako sú sezónnosť, dostup
nosť výrobkov alebo environmentálne otázky. V tejto
súvislosti sa členské štáty môžu rozhodnúť dať prednosť
výrobkom pochádzajúcim zo Spoločenstva. Členské štáty
by pri koncipovaní svojich stratégií mali z dôvodu
prehľadnosti vytvoriť zoznam vhodných výrobkov
v rámci programu.

Podpora Spoločenstva by sa nemala používať ako
náhrada za financovanie akýchkoľvek existujúcich
vnútroštátnych programov podpory konzumácie ovocia
alebo iných programov, v rámci ktorých sa do škôl
dodáva ovocie, aby sa zachovala celková efektívnosť
programu podpory konzumácie ovocia v školách. Mali
by sa však zachovať dosiahnuté výsledky členských štátov
pri zavádzaní vnútroštátneho programu podpory konzu
mácie ovocia v školách. Napriek tomu by však mala byť
dostupná podpora Spoločenstva, ak členský štát chce
rozšíriť alebo zefektívniť už zavedený program, ktorý
by mal inak nárok na podporu za predpokladu, ak sa
dodržia maximálne hodnoty spolufinancovania pokiaľ ide
o pomer podpory Spoločenstva k celkovému vnútroštát
nemu financovaniu. V takom prípade by mal členský štát
vo svojej stratégii uviesť, ako chce rozšíriť alebo zefek
tívniť svoj program.

(15)

V záujme dobrého administratívneho a rozpočtového
hospodárenia by členské štáty zúčastňujúce sa programu
mali žiadať o podporu Spoločenstva každý rok. Po
žiadosti členských štátov by Komisia mala rozhodnúť
o definitívnej sume pridelených prostriedkov v rámci
dostupných rozpočtových prostriedkov.

Program by sa mal uplatňovať od školského roku
2009/2010, aby sa poskytol dostatočne dlhý čas na
jeho bezproblémové zavedenie. Správa o implementácii
programu by sa mala predložiť po troch rokoch.

(16)

Spoločenstvo by malo mať možnosť na zefektívnenie
programu
financovať informačné, monitorovacie
a vyhodnocovacie opatrenia, ktorých cieľom je zvyšovať
povedomie verejnosti o programe, a opatrenia na prepo
jenie programov súvisiace s programom podpory konzu
mácie ovocia v školách a jeho cieľmi. Týmto by nemali
byť dotknuté práva Spoločenstva spolufinancovať nevyh
nutné sprievodné opatrenia na zvyšovanie povedomia
o priaznivom vplyve konzumácie ovocia a zeleniny na
zdravie podľa nariadenia Rady (ES) č. 3/2008 (3).

(17)

Komisia by mala vypracovať podrobné pravidlá uplatňo
vania programu podpory konzumácie ovocia v školách
vrátane pravidiel pre rozdeľovanie podpory medzi
členské štáty, finančné a rozpočtové hospodárenie,
vnútroštátne stratégie, súvisiace náklady, sprievodné
opatrenia a informačné, monitorovacie a hodnotiace
opatrenia a opatrenia na prepojenie programov.

(10)

(11)

(12)

Podpora Spoločenstva by sa mala prideľovať každému
členskému štátu na základe objektívnych kritérií, ktoré
vychádzajú z podielu detí v základnej cieľovej skupine
šesť- až desaťročných detí v danom štáte. Výber tejto
vekovej skupiny vyplýva z rozpočtových dôvodov, ale
aj zo skutočnosti, že stravovacie návyky sa tvoria
v mladom veku. Obmedzená demografická veľkosť člen
ského štátu by mu však nemala brániť vo vykonávaní
nákladovo efektívneho programu. Preto by mal každý
zúčastnený členský štát získať podporu Spoločenstva
v stanovenej minimálnej výške.
S cieľom zabezpečiť dobré rozpočtové hospodárenie by
sa mal ustanoviť pevný strop podpory Spoločenstva
a maximálna miera spolufinancovania a finančný
príspevok Spoločenstva na program by sa mal pridať
do zoznamu opatrení, ktoré sú oprávnené na financo
vanie prostredníctvom EPZF, ako sa uvádza v nariadení
Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní
spoločnej poľnohospodárskej politiky (1).

(1) Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1.

(2) Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25.
(3) Nariadenie Rady (ES) č. 3/2008 zo 17. decembra 2007
o informačných a propagačných akciách na podporu poľnohospo
dárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách (Ú. v.
EÚ L 3, 5.1.2008, s. 1).
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(18)

Ustanovenia nariadenia (ES) č. 1182/2007 sa začlenili do
nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 (1) nariadením Rady
(ES) č. 361/2008 (2) s účinnosťou od 1. júla 2008.

(19)

Nariadenia (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 1234/2007 by sa
preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

L 5/3

b) určité súvisiace náklady v oblasti logistiky a distribúcie,
vybavenia,
komunikácie,
monitorovania
a vyhodnocovania.

2.
Členské štáty, ktoré majú záujem zapojiť sa do
programu na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni,
vypracujú najprv stratégiu jeho vykonávania, ktorá obsa
huje predovšetkým rozpočet pre program vrátane
príspevkov zo Spoločenstva a vnútroštátnych príspevkov,
dĺžku jeho trvania, cieľovú skupinu, oprávnené výrobky
a zapojenie príslušných zainteresovaných strán. Takisto
ustanovia sprievodné opatrenia, ktoré sú potrebné na
to, aby bol program účinný.

Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1290/2005
V článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1290/2005 sa dopĺňa toto
písmeno:

„f) finančný príspevok Spoločenstva na program podpory
konzumácie ovocia v školách uvedený v článku 103ga
ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 (*).
___________
(*) Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.“

3.
Pri koncipovaní svojich stratégií členské štáty vypra
cujú zoznam výrobkov z ovocia a zeleniny, zo spracova
ného ovocia, zeleniny a banánov, ktoré budú oprávnené
v rámci ich programu. Tento zoznam však nebude obsa
hovať výrobky vylúčené opatrením, ktoré Komisia prijme
podľa článku 103h písm. f). Pri výbere svojich výrobkov
vychádzajú z objektívnych kritérií, medzi ktoré môže
patriť sezónnosť, dostupnosť výrobkov alebo environ
mentálne otázky. V tejto súvislosti členské štáty môžu
dať prednosť výrobkom pochádzajúcim zo Spoločenstva.

4.

Podpora Spoločenstva uvedená v odseku 1 nesmie:

Článok 2
Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1234/2007

a) presiahnuť 90 miliónov EUR za školský rok, ani

Nariadenie (ES) č. 1234/2007 sa týmto mení a dopĺňa takto:
1. V časti II hlave I kapitole IV oddiele IVa:
a) za článok 103g sa vkladá nasledujúci pododdiel:
„P o d o d d i e l I I a
Program podpory konzumácie ovocia
v školách
Článok 103ga
Podpora na dodávky výrobkov z ovocia, zeleniny,
spracovaného ovocia a zeleniny a banánov deťom
1.
Na základe podmienok, ktoré stanoví Komisia, sa
od školského roku 2009/2010 udelí podpora Spoločen
stva na:
a) dodávky výrobkov z ovocia a zeleniny, zo spracova
ného ovocia, zeleniny a banánov pre deti vo vzdelá
vacích zariadeniach vrátane škôlok, iných predškol
ských zariadení, základných a stredných škôl a
(1) Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 121, 7.5.2008, s. 1.

b) presiahnuť 50 % nákladov na dodávky a súvisiace
náklady uvedené v odseku 1, alebo 75 % takýchto
nákladov v oblastiach oprávnených v rámci cieľa
Konvergencia v súlade s článkom 5 ods. 1 nariadenia
Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa
ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde
a Kohéznom fonde (*), a v najvzdialenejších regiónoch
Spoločenstva uvedených v článku 299 ods. 2 zmluvy,
ani

c) pokrývať iné náklady, ako sú náklady na dodávky
a súvisiace náklady uvedené v odseku 1.

5.
Podpora Spoločenstva uvedená v odseku 1 sa pridelí
každému členskému štátu na základe objektívnych
kritérií, ktoré vychádzajú z podielu šesť až desaťročných
detí v danom štáte. Každý členský štát zúčastňujúci sa
programu však získa podporu Spoločenstva aspoň vo
výške 175 000 EUR. Členské štáty zúčastňujúce sa
programu žiadajú o podporu Spoločenstva na základe
svojej stratégie každý rok. Po žiadosti členských štátov
Komisia rozhodne o definitívnej sume pridelených
prostriedkov v rámci dostupných rozpočtových
prostriedkov.
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6.
Podpora Spoločenstva uvedená v odseku 1 sa
nepoužije ako náhrada za financovanie akýchkoľvek
existujúcich vnútroštátnych programov podpory konzu
mácie ovocia v školách alebo iných programov, v rámci
ktorých sa do škôl dodáva ovocie. Ak však už členský štát
zaviedol program, ktorý by mal nárok na podporu Spolo
čenstva podľa tohto článku a chce ho rozšíriť alebo zefek
tívniť, aj pokiaľ ide o cieľovú skupinu programu, dĺžku
jeho trvania alebo oprávnené výrobky, podpora Spoločen
stva sa môže poskytnúť, ak sa dodržia maximálne
hodnoty uvedené v odseku 4 písm. b), pokiaľ ide
o pomer podpory Spoločenstva k celkovému vnútroštát
nemu príspevku. V takom prípade členský štát vo svojej
stratégii uvedie, ako chce rozšíriť alebo zefektívniť svoj
program.
7.
Okrem podpory Spoločenstva môžu členské štáty
udeliť aj vnútroštátnu podporu na dodávky výrobkov
a na súvisiace náklady uvedené v odseku 1. Tieto náklady
je možné pokryť z príspevkov súkromného sektora.
Členské štáty takisto smú udeliť vnútroštátnu podporu
na financovanie sprievodných opatrení uvedených
v odseku 2.
8.
Programom podpory konzumácie ovocia v školách
zriadeným Spoločenstvom nesmú byť dotknuté žiadne
samostatné vnútroštátne programy podpory konzumácie
ovocia v školách, ktoré sú zlučiteľné s právom Spoločen
stva.
9.
Spoločenstvo môže takisto financovať podľa článku
5 nariadenia (ES) č. 1290/2005 informačné, monitoro
vacie
a
vyhodnocovacie
opatrenia,
súvisiace
s programom podpory konzumácie ovocia v školách
vrátane zvyšovania povedomia verejnosti o programe
a súvisiace opatrenia na prepojenie programov.
___________
(*) Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25.“

b) Pred článok 103h sa vkladá tento nadpis:

9.1.2009

„P o d o d d i e l I I I
Procesné ustanovenia“
c) V článku 103h sa dopĺňa toto písmeno:
„f) ustanovenia o programe podpory konzumácie ovocia
v školách uvedenom v článku 103ga vrátane
zoznamu príslušných výrobkov alebo zložiek
potravín, ktoré by sa mali vylúčiť z programu
podpory konzumácie ovocia v školách, definitívneho
rozdelenia podpory medzi členské štáty, finančného
a rozpočtového hospodárenia, súvisiacich nákladov,
stratégie členských štátov, sprievodných opatrení
a informačných, monitorovacích a hodnotiacich
opatrení a opatrení na prepojenie programov.“
2. V článku 180 sa pred slová „článku 182“ vkladá „článku
103ga a“.
3. Do článku 184 sa dopĺňa tento bod:
„5. do 31. augusta 2012 Európskemu parlamentu a Rade
o uplatňovaní programu podpory konzumácie ovocia
v školách ustanoveného v článku 103ga, pokiaľ to
bude potrebné spolu s vhodnými návrhmi. Táto správa
najmä objasní, v akom rozsahu tento program podporil
zavedenie dobre fungujúcich programov podpory
konzumácie ovocia v školách v členských štátoch,
a vplyv tohto programu na zlepšenie stravovacích
návykov detí.“

Článok 3
Nadobudnutie účinnosti
Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.

V Bruseli 18. decembra 2008
Za Radu
predseda
M. BARNIER

9.1.2009
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NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 14/2009
z 8. januára 2009,
ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov
ovocia a zeleniny
KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007
z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľno
hospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité
poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej
organizácii trhov) (1),
so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007
z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie
pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96
a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na
jeho článok 138 ods. 1,

keďže:
V súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných
obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustano
vujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne
hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky
a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému naria
deniu,
PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia
(ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.
Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 9. januára 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.

V Bruseli 8. januára 2009
Za Komisiu
Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo
a rozvoj vidieka

(1) Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.
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PRÍLOHA
Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny
(EUR/100 kg)
Číselný znak KN

Kód tretej krajiny

(1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA
TR
ZZ

56,1
138,0
97,1

0707 00 05

JO
MA
TR
ZZ

167,2
93,8
154,1
138,4

0709 90 70

MA
TR
ZZ

85,9
157,0
121,5

0805 10 20

BR
CL
EG
IL
MA
TR
ZA
ZZ

44,6
44,1
49,8
51,0
58,1
72,2
44,1
52,0

0805 20 10

MA
ZZ

64,4
64,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

CN
IL
TR
ZZ

49,4
66,7
79,4
65,2

0805 50 10

EG
MA
TR
ZZ

47,1
59,6
60,5
55,7

0808 10 80

CN
MK
US
ZZ

82,1
39,4
110,7
77,4

0808 20 50

CN
US
ZZ

88,0
115,7
101,9

(1) Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného
pôvodu“.
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II
(Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné)

ROZHODNUTIA

KOMISIA
ROZHODNUTIE KOMISIE
z 8. decembra 2008
o nezaradení nikotínu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odobratí povolení na prípravky
na ochranu rastlín obsahujúce túto látku
[oznámené pod číslom K(2008) 7714]
(Text s významom pre EHP)

(2009/9/ES)
KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

(3)

Účinky nikotínu na ľudské zdravie a životné prostredie sa
posúdili v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES)
č. 1112/2002 a nariadenia (ES) č. 2229/2004 na rad
použití navrhnutých oznamovateľom. Týmito nariade
niami sa takisto vymenúvajú spravodajské členské štáty,
ktoré musia v súlade s článkom 20 nariadenia (ES)
č. 2229/2004 predložiť príslušné hodnotiace správy
a odporúčania Európskemu úradu pre bezpečnosť
potravín (European Food Safety Authority – EFSA). Pre
nikotín bolo spravodajským členským štátom Spojené
kráľovstvo a všetky príslušné informácie boli predložené
v januári 2008.

(4)

Komisia preskúmala nikotín v súlade s článkom 24a
nariadenia (ES) č. 2229/2004. Návrh správy o tejto
látke preskúmali členské štáty a Komisia v rámci Stáleho
výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat
a dokončili ho 26. septembra 2008 vo forme revíznej
správy Komisie.

(5)

S ohľadom na pripomienky, ktoré zaslali členské štáty,
výbor dospel počas preskúmania tejto účinnej látky
k záveru, že existujúci dôkaz nie je dostatočný na to,
aby preukázal bezpečné používanie so zreteľom na
operátorov, pracovníkov, ostatné prítomné osoby
a spotrebiteľov. Okrem toho sú v revíznej správe
o tejto látke zahrnuté aj iné obavy, ktoré uviedli spravo
dajské členské štáty vo svojej hodnotiacej správe.

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991
o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1), a najmä na
jej článok 8 ods. 2 štvrtý pododsek,

keďže:

(1)

(2)

V článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS sa ustanovuje,
že členský štát môže počas obdobia 12 rokov nasledu
júcich po oznámení tejto smernice povoliť uvedenie na
trh prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich účinné
látky, ktoré nie sú uvedené v prílohe I k tejto smernici
a ktoré sú už na trhu dva roky po dátume oznámenia
uvedenej smernice, zatiaľ čo sa uvedené látky v rámci
pracovného programu postupne skúmajú.

V nariadeniach Komisie (ES) č. 1112/2002 (2) a (ES)
č. 2229/2004 (3) sa ustanovujú podrobné pravidlá vyko
návania štvrtej etapy pracovného programu uvedeného
v článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS a ustanovuje
sa zoznam účinných látok, ktoré sa majú posúdiť
s cieľom ich možného zaradenia do prílohy I
k smernici 91/414/EHS. Tento zoznam obsahuje nikotín.

(1) Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.
(2) Ú. v. ES L 168, 27.6.2002, s. 14.
(3) Ú. v. EÚ L 379, 24.12.2004, s. 13.
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Komisia vyzvala oznamovateľa, aby predložil svoje pripo
mienky k výsledkom vzájomného preskúmania a aby sa
vyjadril k tomu, či má v úmysle uvedenú látku ďalej
podporovať. Oznamovateľ predložil svoje pripomienky,
ktoré sa dôkladne preskúmali. Napriek argumentom,
ktoré predložil oznamovateľ, však nebolo možné dané
obavy odstrániť a z posúdení vykonaných na základe
informácií, ktoré sa predložili, nevyplýva, že za navrho
vaných podmienok použitia možno očakávať, že
prípravky na ochranu rastlín s obsahom nikotínu vo
všeobecnosti spĺňajú požiadavky stanovené v článku 5
ods. 1 písm. a) a b) smernice 91/414/EHS.
Nikotín by sa preto nemal zaradiť do prílohy I k smernici
91/414/EHS.
Mali by sa prijať opatrenia na zabezpečenie odňatia plat
ných povolení na prípravky na ochranu rastlín
s obsahom nikotínu do stanovenej lehoty a na zabezpe
čenie toho, že tieto povolenia sa nebudú obnovovať a že
sa na takéto výrobky nebudú vydávať nové povolenia.
Všetky prechodné obdobia, ktoré členský štát poskytne
na likvidáciu, skladovanie, uvádzanie na trh a využitie
existujúcich zásob prípravkov na ochranu rastlín obsahu
júcich nikotín, by mali byť obmedzené na dvanásť
mesiacov, aby sa umožnilo využiť existujúce zásoby
v jednom nasledujúcom vegetačnom období, čím sa
zabezpečí, že poľnohospodárom zostanú prípravky na
ochranu rastlín obsahujúce nikotín naďalej dostupné 18
mesiacov od prijatia tohto rozhodnutia.
Toto rozhodnutie neovplyvňuje predkladanie žiadostí
týkajúcich sa nikotínu v súlade s ustanoveniami článku
6 ods. 2 smernice 91/414/EHS a nariadenia Komisie (ES)
č. 33/2008 zo 17. januára 2008, ktorým sa stanovujú
podrobné pravidlá na uplatňovanie smernice Rady
91/414/EHS, pokiaľ ide o riadne a skrátené konanie
pre hodnotenie účinných látok, ktoré boli súčasťou
pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2
uvedenej smernice, ale neboli zaradené do prílohy I (1)
k uvedenej smernici, s cieľom jeho možného zaradenia
do prílohy I k tejto smernici.

(1) Ú. v. EÚ L 15, 18.1.2008, s. 5.

(11)

9.1.2009

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so
stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec
a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Nikotín sa nezaraďuje ako účinná látka do prílohy I k smernici
91/414/EHS.
Článok 2
Členské štáty zabezpečia, aby:
a) boli povolenia na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce
nikotín odňaté do 8. júna 2009;
b) odo dňa uverejnenia tohto rozhodnutia neboli udelené ani
obnovené žiadne povolenia na prípravky na ochranu rastlín
obsahujúce nikotín.
Článok 3
Akékoľvek prechodné obdobie udelené členskými štátmi
v súlade s ustanoveniami článku 4 ods. 6 smernice
91/414/EHS musí byť čo najkratšie a uplynie najneskôr
8. júna 2010.
Článok 4
Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 8. decembra 2008
Za Komisiu
Androulla VASSILIOU

členka Komisie

POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
Inštitúcie rozhodli, že vo svojich dokumentoch už nebudú uvádzať odkazy na posledné zmeny
a doplnenia aktov, na ktoré sa odkazuje.
Pokiaľ nie je uvedené inak, odkazy na akty v uverejnených dokumentoch sa vzťahujú na akty
v ich platnom znení.

