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Harmonizované ukazatele rizika dle čl. 15 odst. 2 směrnice 2009/128/ES 

Účinné látky obsažené v přípravcích na ochranu rostlin byly zařazeny do 4 skupin (1, 2, 3, 4) a 7 kategorií (A, B, C, D, E, F, G). 

Vysvětlení k označení skupin (1 - 4) a kategorií (A – G), které jsou uvedeny v tabulkách a grafech pro jednotlivé HRI, je k dispozici v tabulkách níže. 

 

Kategorizace účinných látek pro účely výpočtu harmonizovaného ukazatele rizika č. 1, 2  

Skupiny 

1 2 3 4 

Účinné látky představující nízké 
riziko, které jsou schválené nebo 
se považují za schválené podle 

článku 22 nařízení (ES) č. 
1107/2009 a jsou uvedeny v 
části D přílohy prováděcího 
nařízení (EU) č. 540/2011 

Účinné látky schválené nebo 
považované za schválené podle 

nařízení (ES) č. 1107/2009, 
které nespadají do jiných 
kategorií a jsou uvedeny v 

částech A a B přílohy 
prováděcího nařízení (EU) č. 

540/2011 

Účinné látky schválené nebo považované za 
schválené podle článku 24 nařízení (ES) č. 
1107/2009, které se mají nahradit a jsou 

uvedeny v části E přílohy prováděcího nařízení 
(EU) č. 540/2011 

Účinné látky, které nejsou 
schválené podle nařízení (ES) 
č. 1107/2009, a nejsou proto 

uvedeny v příloze 
prováděcího nařízení (EU) č. 

540/2011 

Kategorie 

       

Mikroorganismy Chemické 
účinné látky 

Mikroorganismy Chemické 
účinné látky 

Které nejsou 
klasifikovány jako: 

Karcinogenní 
kategorie 1 A nebo 1B 

a/nebo 

Toxické pro reprodukci 
kategorie 1 A nebo 1B 

a/nebo 

Endokrinní disruptory 

Které jsou klasifikovány 
jako: 

Karcinogenní 
kategorie 1 A nebo 1B 

a/nebo 

Toxické pro reprodukci 
kategorie 1 A nebo 1B 

a/nebo 

Endokrinní disruptory, 
pokud je expozice 

člověka zanedbatelná 
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Groups 

1 2 3 4 

Low-risk active substances 
which are approved or 

deemed to be approved under 
Article 22 of Regulation (EC) 

No 1107/2009, and which are 
listed in Part D of the Annex to 
Regulation (EU) No 540/2011 

Active substances approved 
or deemed to be approved 
under Regulation (EC) No 

1107/2009, and not falling in 
other categories, and which 
are listed in Parts A and B of 
the Annex to Regulation (EU) 

No 540/2011 

Active substances approved or deemed to be 
approved under Article 24 of Regulation (EC) 

No 1107/2009, which are candidates for 
substitution, and which are listed in Part E of 
the Annex to Regulation (EU) No 540/2011 

Active substances which 
are not approved under 

Regulation (EC) No 
1107/2009, and therefore 
which are not listed in the 
Annex to Regulation (EU) 

No 540/2011 

Categories 

       

Micro-
organisms 

 

Chemical 
active 

substances 

Micro-
organisms 

 

Chemical 
active 

substances 

Which are not 
classified as:  

Carcinogenic 
Category 1A or 1B 

and/or 

Toxic for 
Reproduction 

Category 1A or 1B 

and/or 

Endocrine disruptors 

Which are classified 
as:  

Carcinogenic Category 
1A or 1B 

and/or 

Toxic for Reproduction 
Category 1A or 1B 

and/or 

Endocrine disruptors, 
where exposure of 

humans is negligible 

 

 


