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PR_COD_2am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v 
některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných 
oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o společném postoji Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se 
stanoví rámec pro akce Společenství k dosažení udržitelného využívání pesticidů
(06124/2008 – C6-0323/2008 – 2006/0132(COD))

(Postup spolurozhodování: druhé čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na společný postoj Rady (06124/2008 – C6-0323/2008),

– s ohledem na své stanovisko v prvním čtení1 k návrhu Komise předloženému Evropskému 
parlamentu a Radě (KOM(2006)0373),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES,

– s ohledem na článek 62 jednacího řádu,

– s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro životní prostředí, veřejné 
zdraví a bezpečnost potravin (A6-0000/2008),

1. schvaluje pozměněný společný postoj;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

Společný postoj Rady
Článek 1

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

Tato směrnice stanoví rámec pro dosažení 
udržitelného používání pesticidů 
snižováním rizik a omezením vlivu 
používání pesticidů na lidské zdraví 
a životní prostředí a podporováním 
používání integrované ochrany rostlin 
a alternativních přístupů nebo postupů.

Tato směrnice stanoví rámec pro dosažení 
udržitelného používání pesticidů, a to 
v souladu se zásadou prevence snižováním 
rizik a omezením vlivu používání pesticidů 
na lidské zdraví a životní prostředí 
a podporováním používání integrované 
ochrany rostlin a alternativních 
a nechemických přístupů nebo postupů.

Or. de

(znovu předložený pozměňovací návrh 18 z prvního čtení)
                                               
1 Přijaté texty, 23.10.2007, P6_TA(2007)0444.
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Pozměňovací návrh 2

Společný postoj Rady
Článek 3

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

3) „poradcem“ každá osoba, která v rámci 
své profesní způsobilosti či obchodní 
služby, případně včetně soukromých 
samostatně výdělečně činných poradců 
a veřejných poradenských služeb, 
obchodních agentů, výrobců potravin 
a maloobchodníků, poskytuje poradenství 
o ochraně před škůdci a bezpečném 
používání pesticidů;

3) „poradcem“ každá osoba, která 
absolvovala vzdělání a odbornou přípravu 
na úrovni stanovené členskými státy 
a která v rámci své profesní způsobilosti či 
obchodní služby, případně včetně 
soukromých samostatně výdělečně činných 
poradců a veřejných poradenských služeb, 
obchodních agentů, výrobců potravin 
a maloobchodníků, poskytuje poradenství 
o ochraně před škůdci a bezpečném 
používání pesticidů;

Or. de

(znovu předložený pozměňovací návrh 24 z prvního čtení)

Pozměňovací návrh 3

Společný postoj Rady
Čl. 3 – odst. 7 a (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

7a. „nechemickými metodami ochrany 
rostlin, hubení škůdců a rostlinné výroby“ 
používání metod hubení škůdců, při 
kterých se nevyužívají chemické 
vlastnosti. K nechemickým metodám 
ochrany rostlin, hubení škůdců 
a rostlinné výroby patří střídání plodin, 
fyzikální a mechanická ochrana 
a ochrana pomocí přirozených nepřátel;

Or. de

(znovu předložený pozměňovací návrh 27 z prvního čtení)
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Pozměňovací návrh 4

Společný postoj Rady
Čl. 4 – odst. 1 a 2

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou národní akční 
plány za účelem stanovení cílů, opatření 
a harmonogramů pro snížení rizik 
a omezení vlivu používání pesticidů na 
lidské zdraví a životní prostředí a s cílem 
podpořit vývoj a zavádění integrované 
ochrany rostlin a alternativních přístupů 
nebo postupů, aby se snížila závislost na 
používání pesticidů.

1. Členské státy přijmou národní akční 
plány za účelem stanovení cílů, opatření 
a harmonogramů pro snížení rizik 
a omezení vlivu používání pesticidů na 
lidské zdraví a životní prostředí a s cílem 
podpořit vývoj a zavádění integrované 
ochrany rostlin a alternativních přístupů 
nebo postupů, aby se snížila závislost na 
používání pesticidů.

Při vypracovávání a revizi národních 
akčních plánů členské státy vezmou 
v úvahu dopad zamýšlených opatření 
v sociální a hospodářské oblasti, v oblasti 
životního prostředí a zdraví. Členské státy 
ve svých národních akčních plánech popíší, 
jak provádějí opatření podle článků 5 až 14 
za účelem dosažení cílů uvedených 
v prvním pododstavci tohoto článku.

Při vypracovávání a revizi národních 
akčních plánů členské státy vezmou 
v úvahu dopad zamýšlených opatření 
v sociální a hospodářské oblasti, v oblasti 
životního prostředí a zdraví. Členské státy 
ve svých národních akčních plánech popíší, 
jak provádějí opatření podle článků 5 až 14 
za účelem dosažení cílů uvedených 
v prvním pododstavci tohoto článku. 
Národní akční plány zohledňují 
plánování, které je pro používání pesticidů 
stanoveno jinými právními předpisy 
Společenství, jako např. plány opatření 
podle směrnice 2000/60/ES.

2. Do … sdělí členské státy své národní 
akční plány Komisi a ostatním členským 
státům.

2. Do … sdělí členské státy své národní 
akční plány Komisi a ostatním členským 
státům.

Národní akční plány jsou nejméně každých
pět let přezkoumávány a veškeré významné 
změny v národních akčních plánech jsou 
neprodleně oznámeny Komisi.

Národní akční plány jsou nejméně každé
tři roky přezkoumávány a veškeré 
významné změny v národních akčních 
plánech jsou neprodleně oznámeny 
Komisi. 

Or. de

(znovu předložené pozměňovací návrhy 38 a 42 z prvního čtení)
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Pozměňovací návrh 5

Společný postoj Rady
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby všichni 
profesionální uživatelé, distributoři 
a poradci měli přístup k náležité odborné 
přípravě. Tu tvoří jak základní, tak 
doplňující odborná příprava zaměřená na 
získání a případnou aktualizaci znalostí.

1. Členské státy zajistí, aby všichni 
profesionální uživatelé, distributoři 
a poradci měli přístup k náležité 
a nezávisle organizované odborné 
přípravě. Tu tvoří jak základní, tak 
doplňující odborná příprava zaměřená na 
získání a případnou aktualizaci znalostí. Za
tímto účelem budou stanoveny minimální 
požadavky závazné v celé EU.

Or. de

(znovu předložený pozměňovací návrh 48 z prvního čtení)

Pozměňovací návrh 6

Společný postoj Rady
Čl. 6 – odst. 1

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby alespoň ti
distributoři, kteří prodávají pesticidy 
profesionálním uživatelům, zaměstnávali 
dostatečné množství personálu, jenž je 
držitelem osvědčení podle čl. 5 odst. 2. 
Tyto osoby jsou k dispozici v době 
prodeje, aby mohly zákazníkům 
poskytnout k dotyčným výrobkům 
odpovídající informace ohledně použití 
pesticidů a bezpečnostních pokynů ve 
vztahu k lidskému zdraví a životnímu 
prostředí.

1. Členské státy zajistí, aby distributoři 
zaměstnávali dostatečné množství 
personálu, jenž je držitelem osvědčení 
podle čl. 5 odst. 2. Tyto osoby jsou 
k dispozici v době prodeje, aby mohly 
zákazníkům poskytnout k dotyčným 
výrobkům odpovídající informace ohledně 
použití pesticidů a bezpečnostních pokynů 
ve vztahu k lidskému zdraví a životnímu 
prostředí.

Or. de

(zčásti znovu předložený pozměňovací návrh 54 z prvního čtení)
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Pozměňovací návrh 7

Společný postoj Rady
Článek 7

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou opatření s cílem 
informovat širokou veřejnost a podpořit 
a usnadnit zvyšování povědomí 
a dostupnost přesných a vyvážených 
informací o pesticidech široké veřejnosti, 
zejména pokud jde o rizika pro lidské 
zdraví, necílové organismy a životní 
prostředí i použití nechemických alternativ.

Členské státy přijmou opatření s cílem 
informovat širokou veřejnost a podpořit 
a usnadnit zvyšování povědomí 
a dostupnost přesných a vyvážených 
informací o pesticidech široké veřejnosti, 
zejména pokud jde o používání a rizika pro 
lidské zdraví, necílové organismy a životní 
prostředí i použití nechemických alternativ.

Členské státy zavedou povinné systémy 
sběru informací o případech akutních 
a chronických otrav pesticidy, zejména 
u osob manipulujících s pesticidy, 
u pracovníků a místních obyvatel. 

Or. de

(znovu předložený pozměňovací návrh 59 odstavec 2 z prvního čtení)

Pozměňovací návrh 8

Společný postoj Rady
Čl. 12 – odst. 1 – návětí

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily, že následující činnosti 
prováděné profesionálními uživateli nebo 
případně distributory neohrozí lidské 
zdraví nebo životní prostředí:

1. Členské státy přijmou v rámci 
národních akčních plánů na základě 
příslušných posouzení rizika nezbytná 
opatření, aby zajistily, že následující 
činnosti prováděné profesionálními 
uživateli nebo případně distributory 
neohrozí lidské zdraví nebo životní 
prostředí:

Or. de

(znovu předložený pozměňovací návrh 78 odstavec 1 z prvního čtení)
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Pozměňovací návrh 9

Společný postoj Rady
Čl. 14 – odst. 4 a (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

4a. V souvislosti se sběrem údajů nesmí 
být na zemědělce a vinaře ve Společenství 
kladeny žádné další požadavky týkající se 
dokumentace či nepřiměřené požadavky 
na sdělování údajů.

Or. de

(znovu předložený pozměňovací návrh 99 z prvního čtení)

Pozměňovací návrh 10

Společný postoj Rady
Článek 16 a (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

Článek 16 a
Výměna informací a osvědčených postupů
Komise zřídí platformu pro výměnu 
informací a osvědčených postupů v oblasti 
udržitelného používání pesticidů 
a integrované ochrany rostlin.

Or. de

(znovu předložený pozměňovací návrh 102 z prvního čtení)

Pozměňovací návrh 11

Společný postoj Rady
Příloha I – bod 3

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

3. Strategie a postupy integrované ochrany 
rostlin, strategie a postupy integrované 

3. Strategie a postupy integrované ochrany 
rostlin, strategie a postupy integrované 
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produkce plodin, zásady ekologického 
zemědělství; informace o obecných 
zásadách a pokynech týkajících se 
integrované ochrany rostlin pro jednotlivé 
plodiny nebo odvětví.

produkce plodin, zásady ekologického 
zemědělství, metody biologického hubení 
škůdců; informace o obecných zásadách 
a pokynech týkajících se integrované 
ochrany rostlin pro jednotlivé plodiny nebo 
odvětví.

Or. de

(zčásti znovu předložený pozměňovací návrh 111 z prvního čtení)

Pozměňovací návrh 12

Společný postoj Rady
Příloha I – bod 5 a (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

5a. přístupy založené na konkrétním 
riziku, které zohledňují proměnné faktory 
odběru vody na místě, například klima, 
druhy půd a rostlin a svažitost. 

Or. de

(zčásti znovu předložený pozměňovací návrh 119 z prvního čtení)

Adlib Express Watermark


	744498cs.doc

