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PR_COD_2am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Pri pozmeňujúcich aktoch sa časti 
prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament zmeniť a doplniť, 
ktoré však Komisia nezmenila, označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú takto: [...]. 
Štandardná kurzíva označuje príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho 
textu, ku ktorým sa navrhuje oprava, čo pomáha pri príprave konečného 
znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v konkrétnej 
jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto typu musia byť odsúhlasené 
príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a 
Rady, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo 
udržateľného používania pesticídov
(06124/2008 – C6-0323/2008 – 2006/0132(COD))

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (6124/2008 – C6-0323/2008),

– so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní1 k návrhu Komisie pre Európsky parlament a 
Radu (KOM(2006)0373),

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES,

– so zreteľom na článok 62 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín (A6-0000/2008),

1. schvaľuje zmenenú a doplnenú spoločnú pozíciu;

2. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Spoločná pozícia Rady
Článok 1

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Touto smernicou sa ustanovuje rámec na 
dosiahnutie udržateľného používania 
pesticídov prostredníctvom znižovania 
rizík a vplyvov používania pesticídov na 
ľudské zdravie a životné prostredie a 
podpory využívania integrovanej ochrany 
proti škodcom a alternatívnych prístupov 
alebo techník.

Touto smernicou sa ustanovuje rámec na 
dosiahnutie udržateľného používania 
pesticídov prostredníctvom znižovania 
rizík a vplyvov používania pesticídov na 
ľudské zdravie a životné prostredie a 
podpory využívania integrovanej ochrany 
proti škodcom a alternatívnych 
a nechemických prístupov alebo techník, 
a to v súlade so zásadou predbežnej 
opatrnosti.

Or. de
                                               
1 Prijaté texty 23.10.2007, P6_TA(2007)0444.



PE412.105v02-00 6/11 PR\744498SK.doc

SK

(opätovné zaradenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 18 z prvého čítania)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Spoločná pozícia Rady
Článok 3

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. „poradca“ je každá osoba, ktorá 
poskytuje poradenstvo v oblasti ochrany 
proti škodcom a bezpečného používania 
pesticídov v kontexte odbornej spôsobilosti 
alebo obchodnej služby vrátane 
súkromných poradenských služieb 
samostatne zárobkovo činných osôb a 
verejných poradenských služieb, 
obchodných zástupcov, výrobcov potravín 
a prípadne maloobchodníkov;

3. „poradca“ je každá osoba, ktorá má 
vzdelanie a absolvovala ďalšie 
vzdelávanie na úrovni stanovenej 
členskými štátmi a poskytuje poradenstvo 
v oblasti ochrany proti škodcom a 
bezpečného používania pesticídov v 
kontexte odbornej spôsobilosti alebo 
obchodnej služby vrátane súkromných 
poradenských služieb samostatne 
zárobkovo činných osôb a verejných 
poradenských služieb, obchodných 
zástupcov, výrobcov potravín a prípadne 
maloobchodníkov;

Or. de

(opätovné zaradenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 24 z prvého čítania)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Spoločná pozícia Rady
Článok 3 – odsek 7a (nový)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7a. „nechemické metódy ochrany proti 
škodcom, kontroly škodcov a pestovania 
plodín“ znamenajú používanie metód na 
kontrolu škodcov, v prípade ktorých sa 
nevyužívajú chemické vlastnosti; 
nechemické metódy ochrany proti 
škodcom, kontroly škodcov a pestovania 
plodín zahŕňajú uplatňovanie striedania 
plodín, fyzikálnu a mechanickú kontrolu 
a ochranu prostredníctvom prirodzených 
nepriateľov.
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Or. de

(opätovné zaradenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 27 z prvého čítania)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Spoločná pozícia Rady
Článok 4 – odseky 1 a 2

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty prijmú národné akčné 
plány, v ktorých stanovia ciele, opatrenia a 
harmonogramy na zníženie rizík a vplyvov 
používania pesticídov na ľudské zdravie a 
životné prostredie a ktorými podporia 
vývoj a zavádzanie integrovanej ochrany 
proti škodcom a alternatívnych prístupov 
alebo techník s cieľom znížiť závislosť od 
používania pesticídov.

1. Členské štáty prijmú národné akčné 
plány, v ktorých stanovia ciele, opatrenia a 
harmonogramy na zníženie rizík a vplyvov 
používania pesticídov na ľudské zdravie a 
životné prostredie a ktorými podporia 
vývoj a zavádzanie integrovanej ochrany 
proti škodcom a alternatívnych prístupov 
alebo techník s cieľom znížiť závislosť od 
používania pesticídov.

Pri príprave a revízii svojich národných 
akčných plánov členské štáty náležite 
zohľadnia sociálne, hospodárske, 
environmentálne a zdravotné vplyvy 
plánovaných opatrení. Členské štáty vo 
svojich národných akčných plánoch opíšu 
spôsoby vykonávania opatrení podľa 
článkov 5 až 14 na účely dosiahnutia 
cieľov uvedených v prvom pododseku 
tohto odseku.

Pri príprave a revízii svojich národných 
akčných plánov členské štáty náležite 
zohľadnia sociálne, hospodárske, 
environmentálne a zdravotné vplyvy 
plánovaných opatrení. Členské štáty vo 
svojich národných akčných plánoch opíšu 
spôsoby vykonávania opatrení podľa 
článkov 5 až 14 na účely dosiahnutia 
cieľov uvedených v prvom pododseku 
tohto odseku. Národné akčné plány 
zohľadňujú plánovanie na základe iných 
právnych predpisov Spoločenstva 
o používaní pesticídov, napríklad plány 
opatrení podľa smernice 2000/60/ES.

2. Členské štáty do… * oboznámia 
Komisiu a iné členské štáty so svojimi 
národnými akčnými plánmi.

2. Členské štáty do… * oboznámia 
Komisiu a iné členské štáty so svojimi 
národnými akčnými plánmi.

Národné akčné plány sa prehodnocujú 
aspoň každých päť rokov a akékoľvek 
podstatné zmeny v nich sa bez zbytočného 
odkladu oznámia Komisii.

Národné akčné plány sa prehodnocujú 
aspoň každé tri roky a akékoľvek podstatné
zmeny v nich sa bez zbytočného odkladu 
oznámia Komisii.

Or. de
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(opätovné zaradenie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 38 a 42 z prvého čítania)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Spoločná pozícia Rady
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby všetci 
profesionálni užívatelia, distribútori 
a poradcovia mali prístup k primeranej 
odbornej príprave. Táto pozostáva z 
počiatočnej a doplnkovej odbornej 
prípravy s cieľom nadobudnúť a podľa 
potreby si doplniť vedomosti.

1. Členské štáty zabezpečia, aby všetci 
profesionálni užívatelia, distribútori 
a poradcovia mali prístup k primeranej 
a nezávisle organizovanej odbornej 
príprave. Táto pozostáva z počiatočnej a 
doplnkovej odbornej prípravy s cieľom 
nadobudnúť a podľa potreby si doplniť 
vedomosti. Na tento účel sa stanovia 
minimálne požiadavky záväzné v celej EÚ.  

Or. de

(opätovné zaradenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 48 z prvého čítania)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Spoločná pozícia Rady
Článok 6 – odsek 1

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby aspoň tí 
distribútori, ktorí predávajú pesticídy
profesionálnym užívateľom, zamestnávali 
dostatočný počet osôb, ktoré majú 
osvedčenie uvedené v článku 5 ods. 2.
Takéto osoby musia byť k dispozícii pri 
predaji, aby zákazníkom poskytli 
primerané informácie, pokiaľ ide o 
používanie pesticídov, a pokyny týkajúce 
sa ochrany ľudského zdravia a životného 
prostredia v súvislosti s dotknutými
prípravkami.

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
distribútori zamestnávali dostatočný počet 
osôb, ktoré majú osvedčenie uvedené v 
článku 5 ods. 2. Takéto osoby musia byť k 
dispozícii pri predaji, aby zákazníkom 
poskytli primerané informácie, pokiaľ ide o 
používanie pesticídov, a pokyny týkajúce 
sa ochrany ľudského zdravia a životného 
prostredia v súvislosti s dotknutými 
prípravkami.

Or. de
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(čiastočné opätovné zaradenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 54 z prvého čítania)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Spoločná pozícia Rady
Článok 7

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty prijmú opatrenia na 
informovanie širokej verejnosti a na 
podporu a uľahčenie zvyšovania 
povedomia a dostupnosti presných a 
objektívnych informácií o pesticídoch pre 
širokú verejnosť, najmä pokiaľ ide o riziká 
pre ľudské zdravie, necieľové organizmy a 
životné prostredie a použitie nechemických 
alternatív.

Členské štáty prijmú opatrenia na 
informovanie širokej verejnosti a na 
podporu a uľahčenie zvyšovania 
povedomia a dostupnosti presných a 
objektívnych informácií o pesticídoch pre 
širokú verejnosť, najmä pokiaľ ide 
o prospech a riziká pre ľudské zdravie, 
necieľové organizmy a životné prostredie 
a použitie nechemických alternatív.

Členské štáty zavedú povinné systémy na 
zber informácií o prípadoch akútnych a 
chronických otráv pesticídmi, najmä 
u osôb aplikujúcich pesticídy, pracovníkov 
a miestnych obyvateľov.

Or. de

(opätovné zaradenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 59 odseku 2 z prvého čítania)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Spoločná pozícia Rady
Článok 12 – odsek 1 – úvod

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné 
na zabezpečenie toho, aby tieto činnosti 
profesionálnych užívateľov a prípadne 
distribútorov neohrozovali ľudské zdravie 
ani životné prostredie:

1. Členské štáty prijmú v rámci národných 
akčných plánov na základe 
zodpovedajúcich hodnotení rizika
opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, 
aby tieto činnosti profesionálnych 
užívateľov a prípadne distribútorov 
neohrozovali ľudské zdravie ani životné
prostredie:

Or. de



PE412.105v02-00 10/11 PR\744498SK.doc

SK

(opätovné zaradenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 78 odseku z prvého čítania)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Spoločná pozícia Rady
Článok 14 – odsek 4a (nový)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. Zaznamenávanie údajov nesmie byť 
podnetom k tomu, aby sa 
poľnohospodárom a vinohradníkom v 
Spoločenstve uložili ďalšie povinnosti 
týkajúce sa dokumentácie alebo 
neprimerané ohlasovacie povinnosti. 

Or. de

(opätovné zaradenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 99 z prvého čítania)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Spoločná pozícia Rady
Článok 16a (nový)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 16a
Výmena informácií a osvedčených 

postupov
Komisia vytvorí priestor na výmenu 
informácií a osvedčených postupov 
v oblasti trvalo udržateľného používania 
pesticídov a integrovanej ochrany proti 
škodcom.

Or. de

(opätovné zaradenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 102 z prvého čítania)
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Spoločná pozícia Rady
Príloha I – odsek 3

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Základné vedomosti o stratégiách 
a technikách integrovanej ochrany proti 
škodcom, stratégiách a technikách 
integrovanej ochrany rastlín, zásadách 
ekologického poľnohospodárstva, 
informáciách o všeobecných zásadách a 
usmerneniach integrovanej ochrany proti 
škodcom špecifických pre jednotlivé 
plodiny alebo odvetvia.

3. Základné vedomosti o stratégiách 
a technikách integrovanej ochrany proti 
škodcom, stratégiách a technikách 
integrovanej ochrany rastlín, zásadách 
ekologického poľnohospodárstva, 
metódach biologickej kontroly škodcov, 
informáciách o všeobecných zásadách a 
usmerneniach integrovanej ochrany proti 
škodcom špecifických pre jednotlivé 
plodiny alebo odvetvia.

Or. de

(čiastočné opätovné zaradenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 111 z prvého čítania)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Spoločná pozícia Rady
Príloha I – odsek 5a (nový)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. Prístupy založené na rizikách, 
v prípade ktorých sa zohľadňujú rôzne 
charakteristiky dôležité pre získavanie 
vody na danom mieste, ako je podnebie, 
typy pôdy, druhy plodín a sklon terénu. 

Or. de

(čiastočné opätovné zaradenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 119 z prvého čítania)
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