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POUŽÍVÁNÍ POR
Obsah etikety se řídí rozhodnutím
- Nesmí být v rozporu. 

Rozhodnutí (obsahová část) = řízení rizik

Řízení rizik 
= snaha učinit opatření, která zamezí možnému poškození zdraví lidí a životního 
prostředí prostřednictvím používání POR. 
= vychází z posouzení rizik 
= mnoho opatření je přímo navázáno na výpočtové modely posuzující bezpečnost 
ÚL/POR

Mnohá opatření jsou společná pro EU (např. ochranné vzdálenosti k vodě).

Některá opatření mohou být specifická pro konkrétní členský stát (v ČR například OPII)

Může dojít k politickému rozhodnutí/zvrácení výsledků posouzení, a tím k odchylce od 
zavedených standardů.
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POUŽÍVÁNÍ POR

Opatření vycházející přímo z hodnocení rizik, celoevropská opatření:

Ochranné vzdálenosti:
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Stanovení rizika je plynoucího z použití POR je stejné.

Různý může být přístup k jeho zvládání:
Např. v ČR lze riziko omezit ochrannou vzdáleností 4 - 50 m (6 – 50 m) (UK – 5 m)
V ČR jsou (mohou) být ochranné vzdálenosti po 1 m; většina EU po 5 m.



POUŽÍVÁNÍ POR

Opatření mající národní charakter:

Ochranné pásmo II stupně:
OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů 
podzemní/povrchové vody.ETIKETA
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Národní kritéria:
Podzemní voda:

Povrchová voda:



POUŽÍVÁNÍ POR

Požadavky:
Předpisy definují konkrétní studie, které mají být předkládány:
Účinky na vývoj včely medonosné a na ostatní stadia života včely
- Musí být provedena studie včelího plodu s cílem určit účinky na vývoj včely.
- Zkouška musí poskytnout dostatečné informace pro hodnocení možných rizik POR 

pro larvy včely.
- Zkouška musí poskytnout hodnoty EC10, EC20 a EC 50 a NOEC pro dospělé 

včely/larvy. 

Studie většinou poskytuje výsledné hodnoty, se kterými se dále pracuje – zadávají se do 
modelů/výpočtů.

Vypočtené hodnoty se potom porovnávají se standardy.
Srovnání ukazuje, zda použití představuje riziko nebo nikoliv.
Při zjištění rizika se provede výpočet opakovaně s využitím některého ze zmírňujících 
opatření.

Pokud ani zmírňující opatření nepomohou k tomu, aby výpočet/model/(srovnání) vyšel 
příznivě, POR nelze povolit. 
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POUŽÍVÁNÍ POR

Jednotné zásady:

Mají zajistit stejný/jednotný postup posuzování POR/ú.l.

„… povolení se neudělí, jestliže jsou kvocienty rizika pro orální nebo kontaktní expozici 
včely větší než 50…..“

Pokud nelze překročený koeficient snížit konkrétním zmírňujícím opatřením, není možné 
přípravek povolit.
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POUŽÍVÁNÍ POR

Proč mají podobné POR rozdílné řízení rizik

1. Rozdílné složení POR
- Různé formulační přísady = rozdílné vlastnosti přípravku

2. Vstupní hodnoty pochází z rozdílných studií
Každý žadatel o nový POR předkládá vlastní studie – mohou pocházet z různých laboratoří a výsledky se mohou lišit.

3. Nová metodika/postup při hodnocení
„..stát provede nezávislé, objektivní a transparentní posouzení s ohledem na současné vědeckotechnické poznatky… s využitím 
pokynů dostupných v době podání žádosti…“ 

EFSA
Pracovní skupiny odborných okruhů
Národní pracovní skupiny 



Zajímavosti a novinky

Případ glyfosát
Původní návrh 15 let
Nakonec 18 měsíců – ECHA dořešení klasifikace
Tallow amine – celoevropský zákaz v POR s glyfosátem

ČR:
– rozhodnutí vydány; možnost používání do konce roku 2017
- Ostatní glyfosátové POR – prodloužení povolení – konec roku 2018?

Evropská iniciativa: „Zákaz glyfosátu“
Philippe Lamberts místopředseda Zelených/EFA v Evropském parlamentu.
Každý se může k iniciativě připojit – podpis
1 milion podpisů = Komise na „kobereček“ k EP

Kampaň iniciovaná Americký chemickým Koncilem (ACC – American Chemistry Council) proti IARC (International agency for
research of cancer)
- „…nedůvěryhodná a klamavá agentura…“
- „…za peníze daňových poplatníků předkládá zavádějící informace…“



Zajímavosti a novinky

Neonikotinoidy

Klothianidin, thiamethoxam, imidakloprid
Nařízení z roku 2014
- Výčet omezení aplikací na listy nebo jako mořidlo.

Konfirmační data:
Klothianidin, Imidakloprid: identifikováno riziko pro následné plodiny po ošetřených obilninách (dlouhé reziduální působení 
látky).

Thiamethoxam: navrženo použití ve sklenících



Zajímavosti a novinky

Látky narušující činnost žláz s vnitřní sekrecí (endokrinní disruptory) 

Kritéria dosud neschválena:
ČR rozpor mezi ministerstvy

EFSA – GD na identifikaci nebezpečnosti + GD k posuzování zanedbatelného rizika

Další látky v procesu přehodnocení:
Imazamox: obnovení?
Mesosulfuron: obnovení?
Mesotrion: obnovení?
Pendimethalin: obnovení?
Carfentrazone-ethyl: obnovení?
Propyzamid: obnovení
Propoxycarbazon: obnovení
Dikvát: neobnovení schválení?



Zajímavosti a novinky

Obnovení povolení POR

Začínají nabíhat přípravky obsahující účinné látky ze III skupiny obnovených látek.

Komparativní posouzení
- Střední zóna racionální přístup
- FR – nástroj k odstraňování POR z trhu
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