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Pozměňovací návrh, který předkládá Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 14
Nadpis

SMĚRNICE EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY, kterou se 
stanoví rámec pro akce Společenství 
k dosažení udržitelného využívání pesticidů

SMĚRNICE EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY, kterou se 
stanoví rámec pro akce Společenství 
k dosažení pečlivého využívání pesticidů 

Or. en

Odůvodnění

Výraz „udržitelné využívání“ by bylo možné chápat ve smyslu trvalého využívání pesticidů. 
Vzhledem k velkým pochybnostem o jejich dopadu na zdraví je však třeba usilovat spíše o 
pečlivé nebo menší využívání.

Jedná se o horizontální pozměňovací návrh. V případě přijetí by měl být příslušně upraven 
ostatní text.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 15
Článek 1

Tato směrnice vytváří rámec pro dosažení 
udržitelnějšího využívání pesticidů 
prostřednictvím snížení rizik a dopadů 
používání pesticidů na zdraví lidí a životní 
prostředí způsobem, který je v souladu 
s nezbytnou ochranou plodin.

Tato směrnice vytváří rámec pro dosažení 
udržitelnějšího využívání pesticidů 
prostřednictvím snížení rizik a dopadů 
používání pesticidů na zdraví lidí a životní 
prostředí a závislosti na pesticidech a 
intenzity využívání pesticidů podle zásady 
předběžné opatrnosti.

Or. en

Odůvodnění

Zásada předběžné opatrnosti by neměla být jen základním principem pro 
hodnocení/schvalování pesticidů stanovené v nařízení, nýbrž také zásadou, jež je základem 
strategie pro snižování využívání pesticidů, které je nezbytné z důvodu jejich potenciálně 
škodlivých vlastností.

Pozměňovací návrh, který předkládá Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 16
Čl. 3 písm. ha) (nové)

ha) „integrovanou ochranou plodin“ 
postup při ochraně plodin, při kterém se 
používají hnojiva a syntetické pesticidy, 
zatížení životního prostředí způsobené tímto 
používáním se však snižuje, pokud je to 
smysluplné a možné, upřednostňováním 
preventivních opatření: pěstování a chovu 
přizpůsobených druhů a užívání 
nechemických praktik a postupů;

Or. en

Odůvodnění

Zapojení pouze jedné definice „integrované ochrany před škůdci“ není dostatečné, protože 
integrovaná ochrana před škůdci zahrnuje pouze aspekty ochrany před škůdci. Integrovaná 
ochrana plodin představuje vhodnější systém, který by měl být prověřen, protože jde o 
kompletně integrovaný systém, spojující strategii živin, používání prostředků na ochranu před 
škůdci, ochranné cíle a kvalitu rostlin. Jelikož existuje vzájemný vztah mezi živinami, 
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ochranou před škůdci a kvalitou, mohou souběžná opatření s ohledem na všechny podstatné 
prvky integrované ochrany plodin optimálně zlepšit kvalitu životního prostředí i kvalitu 
výrobků.

Pozměňovací návrh, který předkládá Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 17
Čl. 4 odst. 3

3 Pokud je to vhodné, zpřístupní Komise 
obdržené informace třetím stranám 
v souladu s odstavcem 2.

3 Komise zpřístupní obdržené informace 
třetím stranám a veřejnosti v souladu 
s odstavcem 2.

Or. en

Odůvodnění

Veřejnost jako spotřebitel a uživatel krajiny má oprávněný zájem o informace o využívání 
pesticidů, a proto musí být do procesu zapojena.

Pozměňovací návrh, který předkládá Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 18
Čl. 4 odst. 4

4 Na přípravu a úpravu národních akčních 
plánů se použijí ustanovení o účasti 
veřejnosti stanovená článkem 2 směrnice 
2003/35/ES.

4 Na přípravu a úpravu národních akčních 
plánů se použijí ustanovení o účasti 
veřejnosti stanovená článkem 2 směrnice 
2003/35/ES. Příslušné orgány provedou 
konzultace s veřejností, ve kterých budou 
vyváženě zastoupeny zájmy životního
prostředí a spotřebitelů.

Or. en

Odůvodnění

Účastníci veřejných konzultací by měli být výrobci a uživatelé pesticidů a také skupiny 
ochránců životního prostředí, spotřebitelů a ekologických zemědělců.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Werner Langen

Pozměňovací návrh 19
Čl. 5 odst. 3

3 Komise může postupem podle čl. 18 
odst. 3 pozměnit přílohu I s cílem 
přizpůsobení se technickému a vědeckému 
pokroku.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Změna v důsledku vypuštění odstavců 2 a 3 v článku 18.

Pozměňovací návrh, který předkládá Pilar Ayuso

Pozměňovací návrh 20
Čl. 6 odst. 1

1. Členské státy zajistí, aby distributoři 
prodávající pesticidy klasifikované podle 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
1999/45/ES jako toxické nebo velmi 
toxické, zaměstnávali nejméně jednu osobu, 
která má certifikát podle čl. 5 odst. 2 a která 
bude přítomna a k dispozici na místě 
prodeje, aby poskytla informace o použití 
pesticidů zákazníkům.

1. Členské státy zajistí, aby distributoři 
prodávající pesticidy zaměstnávali nejméně 
jednu osobu, která má certifikát podle čl. 5 
odst. 2 a která bude k dispozici, aby poskytla 
informace o použití pesticidů zákazníkům.

Or. es

Odůvodnění

Informace se vždy neposkytují na místě prodeje výrobku. Někdy se tak děje také v podniku.

Pozměňovací návrh, který předkládá Pilar Ayuso

Pozměňovací návrh 21
Článek 7

Členské státy podpoří a usnadní programy 
zvyšování povědomí a veřejnou dostupnost 
informací týkající se pesticidů, zejména co 

Členské státy podpoří a usnadní programy 
zvyšování povědomí zaměřené na odborné 
a neodborné uživatele a veřejnou dostupnost 
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se týče jejich zdravotních a 
environmentálních účinků a nechemických 
alternativ.

informací týkající se pesticidů, zejména co 
se týče jejich zdravotních a 
environmentálních účinků a nechemických 
alternativ.

Or. es

Odůvodnění

Programy musejí být zaměřeny na osoby, které mají odpovědnost za správné užívání 
pesticidů.

Pozměňovací návrh, který předkládá Werner Langen

Pozměňovací návrh 22
Článek 7

Programy zvyšování povědomí
Členské státy podpoří a usnadní programy 
zvyšování povědomí a veřejnou dostupnost 
informací týkající se pesticidů, zejména co 
se týče jejich zdravotních a 
environmentálních účinků a nechemických 
alternativ.

Kontrola aplikačních zařízení na pesticidy 
se musí zabývat všemi aspekty, které jsou 
významné pro zaručení vysoké úrovně 
bezpečnosti a ochrany lidského zdraví a 
životního prostředí a také pro optimálně 
účinnou aplikaci.

Or. de

Odůvodnění

Je třeba zajistit zabezpečení aplikačních zařízení a metod. Toto zabezpečení již obsahuje 
informace o zdravotních a environmentálních dopadech pesticidů nebo jejich nechemických 
alternativ.

Pozměňovací návrh, který předkládá Werner Langen

Pozměňovací návrh 23
Čl. 8 odst. 2 pododstavec 1

2 Kontroly ověří, zda aplikační zařízení a 
jeho příslušenství splňují základními 
zdravotními, bezpečnostními a 
environmentální požadavky uvedené 
v příloze II.

2 Kontroly ověří, zda aplikační zařízení a 
jeho příslušenství splňují základní zdravotní, 
bezpečnostní a environmentální požadavky.
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Or. de

Odůvodnění

Změna v důsledku vypuštění přílohy II.

Pozměňovací návrh, který předkládá Werner Langen

Pozměňovací návrh 24
Čl. 8 odst. 5

5 Komise může postupem podle čl. 18 
odst. 3 pozměnit přílohu I s cílem 
přizpůsobení se technickému pokroku.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Změna v důsledku vypuštění přílohy II.

Pozměňovací návrh, který předkládá Werner Langen

Pozměňovací návrh 25
Článek 9

1 Členské státy zakáží letecký postřik 
s výhradou odstavců 2-6.

1 Členské státy povolí letecký postřik podle 
předpisů odstavců 2-5.

2 Členské státy určí a zveřejní plodiny, 
oblasti a konkrétní požadavky na aplikaci, 
kde lze udělit odchylku od odstavce 1 a
letecký postřik schválit.

2 Členské státy určí a zveřejní plodiny, 
oblasti a konkrétní požadavky na aplikaci, 
kde lze letecký postřik schválit.

3 Členské státy určí orgány odpovědné za 
poskytování odchylek a uvědomí o tom 
Komisi.

3 Členské státy určí orgány odpovědné za 
poskytování povolení a uvědomí o tom 
Komisi.

4 Odchylky lze poskytnout pouze 
v případech, kdy jsou splněny tyto 
podmínky:

4 Povolení lze poskytnout pouze 
v případech, kdy jsou splněny tyto 
podmínky:

(a) nesmějí existovat žádné přijatelné 
alternativy, nebo musí být zřejmé výhody, 
pokud jde o omezený dopad na zdraví a 
životní prostředí ve srovnání s pozemní 
aplikací pesticidů ;

(a) nesmějí existovat žádné přijatelné a 
ekonomicky zastupitelné alternativy, nebo 
musí být zřejmé výhody, pokud jde o 
omezený dopad na zdraví a životní prostředí 
ve srovnání s pozemní aplikací pesticidů;
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(b) používané pesticidy musí být výslovně 
povoleny pro účely leteckého postřiku;

(b) používané pesticidy musí být výslovně 
povoleny pro účely leteckého postřiku;

(c) provozovatel provádějící letecký postřik 
musí být držitelem certifikátu podle čl. 5 
odst. 2.

(c) pilot, resp. provozovatel provádějící 
letecký postřik musí být držitelem certifikátu 
podle čl. 5 odst. 2.

Povolení specifikuje opatření nezbytná 
k varování rezidentů, přítomných osob a 
k ochraně životního prostředí 
v bezprostřední blízkosti postřikované 
oblasti.

Povolení specifikuje opatření nezbytná 
k varování rezidentů, přítomných osob a 
k ochraně okolí postřikované oblasti.

5 Profesionální uživatel, který si přeje 
aplikovat pesticidy leteckým postřikem, 
zašle příslušnému orgánu žádost doplněnou 
údaji na podporu toho, že jsou splněny 
podmínky podle odstavce 4.

5 Profesionální uživatel, který si přeje 
aplikovat pesticidy leteckým postřikem, 
zašle příslušnému orgánu žádost doplněnou 
údaji na podporu toho, že jsou splněny 
podmínky podle odstavce 4.

6 Příslušné orgány uchovávají záznamy o 
poskytnutých odchylkách.

Or. de

Odůvodnění

Obecný zákaz aplikace pesticidů leteckým postřikem nemá žádné odborné odůvodnění. 
V případě určitých zvláštních kultur má letecký postřik dlouhou tradici. Pozemní aplikace 
pesticidů je spojena s vysokými náklady. Kromě toho umožňuje letecký postřik jednoduše 
kontrolovatelné a snížené využívání pesticidů. Díky vnitrostátním předpisům se již dnes 
dodržují povinnosti (jako např. odstupy od obytné zástavby) tak, že může být dalekosáhle 
vyloučeno zvýšené ohrožení životního prostředí a člověka.

Pozměňovací návrh, který předkládá Pilar Ayuso

Pozměňovací návrh 26
Čl. 9 odst. 2

2. Členské státy určí a zveřejní plodiny, 
oblasti a konkrétní požadavky na aplikaci, 
kde leze udělit odchylku od odstavce 1 a 
letecký postřik schválit.

2. Členské státy určí a zveřejní plodiny, a 
konkrétní požadavky na aplikaci, kde leze 
udělit odchylku od odstavce 1 a letecký 
postřik schválit

Or. es

Odůvodnění

Dělení oblastí s ohledem na schválení leteckého postřiku nemá smysl, protože toto rozdělení 
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se může každým rokem měnit. Určení oblastí je úkolem příslušných orgánů navržených 
Komisí, které jsou uvedeny v odst. 3 tohoto článku.

Pozměňovací návrh, který předkládá Werner Langen

Pozměňovací návrh 27
Čl. 10 odst. 1

1 Členské státy zajistí, že pokud se pesticidy 
používají v blízkosti vodních zdrojů, dá se 
přednost:

1 Členské státy zajistí, že pokud se pesticidy 
používají v blízkosti vodních zdrojů, 
především vodních zdrojů, které slouží 
zásobování pitnou vodou, dá se přednost:

(a) přípravkům, které nejsou pro vodní 
prostřední nebezpečné;

(a) přípravkům, které pro vodní prostřední 
nepředstavují vysoké riziko proniknutí;

(b) nejúčinnějším technikám aplikace, 
včetně použití aplikačního zařízení s malým 
proudem.

(b) nejúčinnějším technikám aplikace, 
včetně použití aplikačního zařízení s malým 
proudem.

Or. de

Odůvodnění

Vodní zdroje, které slouží k zásobování pitnou vodou, by měly být obzvlášť chráněny, aby 
mohly být splněny požadavky článku 7 rámcové směrnice o vodě.

Pozměňovací návrh, který předkládá Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 28
Čl. 10 odst. 2 pododstavec 1

2 Členské státy zajistí, aby byla vytvořena 
nárazníková pásma, v nichž nesmí být 
používány nebo skladovány pesticidy, u polí 
v sousedství vodních toků, a zejména 
v blízkosti ochranných zón pro odběr pitné 
vody, jež byly vytvořeny v souladu s čl. 7 
odst. 3 směrnice 2000/60/ES,

2 Členské státy zajistí, aby byla vytvořena 
nárazníková pásma v šíři alespoň 10 metrů, 
v nichž nesmí být používány nebo 
skladovány pesticidy, u polí v sousedství 
vodních toků, a zejména v blízkosti 
ochranných zón pro odběr pitné vody, jež 
byly vytvořeny v souladu s čl. 7 odst. 3 
směrnice 2000/60/ES,

Or. en

Odůvodnění

Postřikované oblasti by měly být přísně vymezeny a mělo by být zajištěno, že budou zřízena 
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nárazníková pásma v šíři alespoň 10 metrů.

Pozměňovací návrh, který překládá Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 29
Čl. 10 odst. 4

4 Členské státy zajistí, aby byla snížena 
nebo pokud možno zrušena aplikace 
pesticidů na dopravních cestách a 
železničních tratích a podél nich, na velmi 
propustných površích nebo na jiné 
infrastruktuře v blízkosti povrchových nebo 
podzemních vod, nebo na uzavřených 
površích s velmi vysokým rizikem stékání 
do povrchových vod nebo do odpadních 
systémů.

4 Členské státy zajistí, aby byla velmi 
snížena nebo zrušena aplikace pesticidů na 
dopravních cestách a železničních tratích a 
podél nich, na velmi propustných površích 
nebo na jiné infrastruktuře v blízkosti 
povrchových nebo podzemních vod, nebo na 
uzavřených površích s velmi vysokým 
rizikem stékání do povrchových vod nebo do 
odpadních systémů

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Werner Langen

Pozměňovací návrh 30
Článek 11

Členské státy s ohledem na nezbytné 
hygienické požadavky a požadavky 
veřejného zdraví zajistí přejetí těchto 
opatření:

Členské státy s ohledem na nezbytné 
hygienické požadavky a požadavky 
veřejného zdraví zajistí přijetí těchto 
opatření:

(a) používání pesticidů se zakáže nebo
omezí na nezbytné minimum v oblastech 
využívaných širokou veřejností nebo 
citlivými skupinami obyvatel, zejména 
v parcích, veřejných zahradách, školních a 
dětských hřištích.

(a) používání pesticidů se omezí na nezbytné 
minimum v oblastech využívaných širokou 
veřejností nebo citlivými skupinami 
obyvatel, zejména v parcích, veřejných 
zahradách, školních a dětských hřištích.

(b) používání pesticidů se zakáže nebo
omezí v oblastech zvláštní ochrany nebo 
jiných oblastech určených pro účely 
vytvoření nezbytných ochranných opatření 
v souladu s články 3 a 4 směrnice 
79/409/EHS a články 6, 10 a 12 směrnice 

(b) používání pesticidů se omezí v oblastech 
zvláštní ochrany nebo jiných oblastech 
určených pro účely vytvoření nezbytných 
ochranných opatření v souladu s články 3 a 4 
směrnice 79/409/EHS a články 6, 10 a 12 
směrnice 92/43/EHS.
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92/43/EHS.

Zákaz nebo omezení podle písmene b) 
mohou být založeny na výsledcích 
příslušných posouzení rizik.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Pilar Ayuso

Pozměňovací návrh 31
Čl. 11 odst. 1 písm. a)

(a) používání pesticidů se zakáže nebo
omezí na nezbytné minimum v oblastech 
využívaných širokou veřejností nebo 
citlivými skupinami obyvatel, zejména 
v parcích, veřejných zahradách, školních a 
dětských hřištích.

(a) používání pesticidů se omezí na nezbytné 
minimum v oblastech využívaných širokou 
veřejností nebo citlivými skupinami 
obyvatel, zejména v parcích, veřejných 
zahradách, školních a dětských hřištích.

Or. es

Pozměňovací návrh, který předkládá Pilar Ayuso

Pozměňovací návrh 32
Čl. 12 odst. 1 úvodní věta 

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily, že následující činnosti neohrozí 
zdraví nebo bezpečnost lidí a životního 
prostředí:

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily, že následující činnosti při 
odborném využívání neohrozí zdraví nebo
bezpečnost lidí a životního prostředí:

Or. es

Odůvodnění

Je třeba vysvětlit, že opatření navržené Komisí by při soukromém využívání nemělo žádný 
smysl.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Pilar Ayuso

Pozměňovací návrh 33
Článek 13

1. Členské státy přijmou všechna nezbytná
opatření pro podporu zemědělství s nízkými 
vstupy pesticidů, včetně integrované 
ochrany před škůdci, a aby zajistily, že 
profesionální uživatelé pesticidů se 
přeorientují na používání všech dostupných 
opatření na ochranu plodin, která jsou 
šetrnější k životnímu prostředí, přičemž 
přednost se dává pokud možno 
nízkorizikovým alternativám nebo 
přípravkům s minimálním dopadem na
lidské zdraví a životní prostředí v rámci 
prostředků vhodných pro stejný problém se 
škůdcem.

1. Komise vypracuje program pro zavedení
nezbytných opatření pro podporu 
zemědělství s nízkými vstupy pesticidů, 
která budou přizpůsobena různým 
plodinám a budou na ně zaměřena, včetně 
integrované ochrany před škůdci, a aby 
zajistily, že profesionální uživatelé pesticidů 
se přeorientují na používání všech 
dostupných opatření na ochranu plodin, 
která jsou šetrnější k životnímu prostředí, 
přičemž přednost se dává pokud možno 
nízkorizikovým alternativám nebo 
přípravkům s minimálním dopadem na 
lidské zdraví a životní prostředí v rámci 
prostředků vhodných pro stejný problém se 
škůdcem.

2. Členské státy stanoví nebo podpoří 
stanovení veškerých nezbytných podmínek 
pro provádění integrované ochrany před 
škůdci.
3. Členské státy zejména zajistí, aby měli 
zemědělci k dispozici systémy a nástroje pro 
monitorování škůdců, včetně odborné 
přípravy podle článku 5, a nástroje 
k monitorování škůdců a rozhodování, 
jakož i poradenské služby v oblasti 
integrované ochrany před škůdci.
4. Do 30. června 2013 předloží členské státy 
Komisi zprávu o provádění odstavců 2 a 3, 
a zejména, zda jsou stanoveny nezbytné 
podmínky pro provádění integrované 
ochrany před škůdci.
5. Členské státy zajistí, aby nejpozději do 1. 
ledna 2014 všichni profesionální uživatelé 
pesticidů prováděli všeobecné normy 
integrované ochrany před škůdci.
6. Členské státy zavedou veškeré nezbytné 
podněty na podporu toho, aby zemědělci 
prováděli normy integrované ochrany před 
škůdci, které jsou specifické pro jednotlivé 
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plodiny.
7. Všeobecné normy integrované ochrany 
před škůdci uvedené v odstavci 5 budou 
stanoveny postupem podle článku 52 
nařízení (ES) č. [...].
8. Normy integrované ochrany před škůdci, 
které jsou specifické pro jednotlivé plodiny 
podle odstavce 6, budou stanoveny 
postupem podle čl. 6 odst. 3 směrnice 
98/34/ES.

Or. es

Odůvodnění

Integrovaná ochrana před škůdci je velmi komplexní, protože se může měnit podle různých 
plodin. Proto by bylo lepší vypracovat program s konkrétními dlouhodobými opatřeními.

Pozměňovací návrh, který předkládá Werner Langen

Pozměňovací návrh 34
Kapitola V nadpis 

Ukazatele, podávání zpráv a výměna 
informací

Podávání zpráv a výměna informací

Or. de

Odůvodnění

Slouží ke zjednodušení a upřesnění.

Pozměňovací návrh, který předkládá Werner Langen

Pozměňovací návrh 35
Čl. 14 nadpis a odst. 1

Ukazatele Výměna informací
1 Postupem podle čl. 18 odst. 3 vytvoří 
Komise harmonizované ukazatele rizik. 
Dokud nebudou tyto ukazatele přijaty, 
mohou členské státy nadále používat platné 
vnitrostátní ukazatele nebo přijímat jiné 

vypouští se
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vhodné ukazatele.

Or. de

Odůvodnění

Slouží ke zjednodušení a upřesnění.

Pozměňovací návrh, který předkládá Werner Langen

Pozměňovací návrh 36
Čl. 14 odst. 5

5 Pro účely odst. 2 písm. a) a odstavce 3 se 
ukazatele rizik vypočítají na základě 
vstupních údajů týkajících se nebezpečí a 
expozice, záznamů o používání pesticidů, 
údajů o vlastnostech pesticidů, údajů o 
počasí a údajů o půdě.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Slouží ke zjednodušení a upřesnění.

Pozměňovací návrh, který předkládá Werner Langen

Pozměňovací návrh 37
Článek 15

Komise pravidelně podává Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o pokroku 
v provádění této směrnice, případně spolu 
s návrhy na změny.

Komise každých pět let podává Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o pokroku 
v provádění této směrnice, případně spolu 
s návrhy na změny.

Or. de

Odůvodnění

Radě a Evropskému parlamentu by měla být každých pět let podána zpráva, a proto je 
stanovení pevného termínu smysluplné.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 38
Článek 15

Komise pravidelně podává Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o pokroku 
v provádění této směrnice, případně spolu
s návrhy na změny.

Komise každé tři roky podává Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o pokroku 
v provádění této směrnice a hodnocení 
národních akčních plánů a případně 
přiloží návrhy na změny.

Členské státy Komisi každý rok předkládají 
národní akční plány.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Werner Langen

Pozměňovací návrh 39
Článek 18

1 Komisi je nápomocen Stálý výbor pro 
potravinový řetězec a zdraví zvířat zřízený 
článkem 58 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady č. 178/2002.

1 Komisi je nápomocen Stálý výbor pro 
potravinový řetězec a zdraví zvířat zřízený 
článkem 58 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady č. 178/2002

2 Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí 
se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES 
s ohledem na ustanovení článku 8 
zmíněného rozhodnutí.
3 Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí 
se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES 
s ohledem na ustanovení článku 8 
zmíněného rozhodnutí.
Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 
1999/468/ES je tři měsíce.

Or. de

Odůvodnění

Slouží ke zjednodušení. Odkaz na prováděcí nařízení Komise EU není nutný.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Werner Langen

Pozměňovací návrh 40
Článek 19

Výdaje Databáze
Aby se podpořilo zavedení harmonizované 
politiky a systémů v oblasti udržitelného 
využívání pesticidů, může Komise 
financovat:

Aby se zajistilo jednotné zavedení 
harmonizované politiky a systémů v oblasti 
udržitelného využívání pesticidů na 
evropském vnitřním trhu, může Komise 
financovat:

a) vytvoření harmonizovaného systému, 
včetně příslušné databáze pro 
shromažďování a ukládání informací 
souvisejících s ukazateli rizika pesticidů a 
pro zpřístupnění těchto informací příslušným 
orgánům, dalším zúčastněným stranám a 
široké veřejnosti;

vytvoření harmonizovaného systému, včetně 
příslušné databáze pro shromažďování a 
ukládání informací o pesticidech a pro 
zpřístupnění těchto informací příslušným 
orgánům a také dalším zúčastněným 
stranám (vypouští se).

b) provádění studií nezbytných k přípravě a 
vytváření právních předpisů, včetně 
přizpůsobování příloh této směrnice 
technickému pokroku;
c) vytváření pokynů a nejlepších postupů 
s cílem usnadnit provádění této směrnice.

Or. de

Odůvodnění

Slouží ke zjednodušení, protože v členských státech již byla vytvořena prováděcí nařízení a 
směrnice a je třeba zajistit přepracování těchto předpisů ze strany členských států.

Pozměňovací návrh, který předkládá Werner Langen

Pozměňovací návrh 41
Čl. 20 odst. 1

1 Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do 
[datum vstupu v platnost + 2 roky]. 
Neprodleně Komisi sdělí znění těchto 
ustanovení a srovnávací tabulku mezi těmito 
ustanoveními a touto směrnicí.

1 Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do... *.
Neprodleně Komisi sdělí znění těchto 
ustanovení a srovnávací tabulku mezi těmito 
ustanoveními a touto směrnicí.
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Tato opatření přijatá členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí 
být takový odkaz učiněn při jejich 
zveřejnění. Znění odkazu si stanoví členské 
státy.

Tato opatření přijatá členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí 
být takový odkaz učiněn při jejich 
zveřejnění. 

------------------------------------------------------

* Pět let po vstoupení této směrnice 
v platnost.

Or. de

Odůvodnění

Protože již dnes v členských státech existují prováděcí ustanovení, měla by být lhůta pro 
přizpůsobení stanovena na pět let. Do té doby je zajištěno správné užívání pesticidů podle 
předchozího nařízení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Werner Langen

Pozměňovací návrh 42
Příloha II

PŘÍLOHA II
Zdravotní, bezpečnostní a environmentální 
požadavky související s kontrolou 
aplikačního zařízení

vypouští se

Kontroly zařízení na aplikaci pesticidů 
zahrnou všechny aspekty důležité pro 
dosažení vysoké úrovně bezpečnosti a 
ochrany lidského zdraví a životního 
prostředí a plnou účinnost aplikace 
zajištěním provozuschopnosti a správného 
výkonu těchto zařízení, případně funkcí:
(1) Přenosové součásti
Ochranný kryt vývodového hřídele hnacího 
hřídele a ochranný kryt přípojky v pohonu 
budou lícovat a budou v dobrém stavu a 
ochranná zařízení a funkce jakékoliv 
pohyblivé nebo otáčivé přenosové součástky 
nebude ovlivněna, aby byla zajištěna 
bezpečnost provozovatele.
(2) Čerpadlo
Kapacita čerpadla musí být přizpůsobena 
potřebám zařízení a čerpadlo musí řádně 
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fungovat, aby byla zajištěna stálá a 
spolehlivá intenzita postřiku. Nesmí 
docházet k úniku z čerpadla.
(3) Promíchávání
Promíchávací zařízení musí zajistit 
správnou zpětnou cirkulaci, aby bylo 
dosaženo stejné koncentrace celého objemu 
tekuté postřikovací směsi v nádrži.
(4) Nádrž na postřik
Nádrže na postřik, včetně ukazatelů obsahu 
nádrže, plnicího zařízení, sítek a filtrů, 
zařízení na vyprazdňování nádrže a 
míchacího zařízení musí fungovat takovým 
způsobem, aby minimalizovaly náhodné 
vylití, distribuci nestejnoměrné 
koncentrace, expozici provozovatele a 
zbytkový obsah.
(5) Měřicí systémy, systémy kontroly a 
regulace
Všechny přístroje pro měření, zapínání a 
vypínání a pro nastavování tlaku a/nebo 
intenzity toku musí spolehlivě fungovat a 
nesmí docházet k úniku. Během aplikace je 
snadná a možná kontrola tlaku a fungování 
tlakových zařízení. Zařízení pro 
nastavování tlaku musí udržovat stálý 
pracovní tlak při stálých otáčkách čerpadla, 
aby se zajistila aplikace stálé intenzity 
postřiku.
(6) Potrubí a hadice
Hadice a vedení musí být v dobrém stavu, 
aby se zamezilo poruchám toku nebo 
neúmyslnému rozlití v případě selhání. I při 
provozu s maximálním dosažitelným tlakem 
pro systém nesmí dojít k prosakování 
potrubí a hadic.
(7) Filtry
Aby se zamezilo turbulencím a 
nesourodosti postřiku, musí být filtry 
v dobrém stavu a velikost ok filtru musí 
odpovídat velikosti trysek připojených 
k postřikovači. Systém signalizace ucpání 
filtru musí řádně fungovat.
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(8) Postřikovací rameno (pro zařízení 
rozstřikující pesticidy prostřednictvím 
horizontálního ramene umístěného blízko 
plodinám nebo materiálům, které mají být 
ošetřeny)
Postřikovací rameno musí být v dobrém 
stavu a ve všech směrech stabilní. 
Upevňovací systémy a systémy nastavení a 
zařízení pro tlumení nechtěných pohybů a 
pro vyrovnávání skonu musí spolehlivě 
fungovat.
(9) Trysky
Trysky musí správně fungovat tak, aby 
regulovaly odkapávání, když je postřik 
ukončen. Pro zajištění stejnorodosti 
postřiku musí být průtok každé jednotlivé 
trysky neměl lišit o více než 5 % od údajů 
v tabulce průtoku poskytnuté výrobcem.
(10) Distribuce
Příčná a vertikální (v případě aplikace na 
vertikální plodiny) distribuce postřikovací 
směsi a distribuce ve směru pohybu musí 
být rovnoměrná. Musí být zajištěno vhodné 
množství a distribuce postřikovací směsi na 
cílovou oblast.
(11) Ventilátor (pro zařízení distribuující 
pesticidy pneumaticky)
Ventilátor musí být v dobrém stavu a musí 
zajišťovat stálý a spolehlivý proud vzduchu.

Or. de

Odůvodnění

Nadbytečná regulace.
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