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Pozměňovací návrhy Parlamentu 

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Ferreira 

Pozměňovací návrh 19 
Bod odůvodnění 2 

(2) Rozdílné maximální limity reziduí 
pesticidů v jednotlivých členských státech 
mohou klást překážky obchodu s produkty 
uvedenými v příloze I Smlouvy a s produkty 
z nich odvozenými mezi členskými státy a 
obchodu mezi třetími zeměmi a 
Společenstvím. V zájmu volného pohybu 
zboží, rovných podmínek hospodářské 
soutěže mezi členskými státy a ochrany 
spotřebitele je tedy vhodné, aby maximální 
limity reziduí (MLR) v produktech 
rostlinného a živočišného původu byly 
stanoveny na úrovni Společenství. 

(2) Rozdílné maximální limity reziduí 
pesticidů v jednotlivých členských státech 
mohou klást překážky obchodu s produkty 
uvedenými v příloze I Smlouvy a s produkty 
z nich odvozenými mezi členskými státy a 
obchodu mezi třetími zeměmi a 
Společenstvím a vytvořit rozdíly v ochraně 
zdraví veřejnosti. V zájmu volného pohybu 
zboží, rovných podmínek hospodářské 
soutěže mezi členskými státy a také stejné 
ochrany všech spotřebitelů je vhodné, aby 
maximální limity reziduí (MLR) 
v produktech rostlinného a živočišného 
původu byly stanoveny na úrovni 
Společenství, ale s přihlédnutím k rozdílům 
v klimatických podmínkách a na základě 
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nejlepších dostupných zemědělských metod 
(integrované řízení ochrany proti škůdcům 
jako minimum). 

Or. fr 

 

Odůvodnění 

Obnovení formulace pozměňovacího návrhu 1 v prvním čtení. 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Bart Staes a Caroline Lucas 

Pozměňovací návrh 20 
Bod odůvodnění 2 

(2) Rozdílné maximální limity reziduí 
pesticidů v jednotlivých členských státech 
mohou klást překážky obchodu s produkty 
uvedenými v příloze I Smlouvy a s produkty 
z nich odvozenými mezi členskými státy a 
obchodu mezi třetími zeměmi a 
Společenstvím. V zájmu volného pohybu 
zboží, rovných podmínek hospodářské 
soutěže mezi členskými státy a ochrany 
spotřebitele je tedy vhodné, aby maximální 
limity reziduí (MLR) v produktech 
rostlinného a živočišného původu byly 
stanoveny na úrovni Společenství. 

(2) Rozdílné maximální limity reziduí 
pesticidů v jednotlivých členských státech 
mohou klást překážky obchodu s produkty 
uvedenými v příloze I Smlouvy a s produkty 
z nich odvozenými mezi členskými státy a 
obchodu mezi třetími zeměmi a 
Společenstvím. V zájmu volného pohybu 
zboží, rovných podmínek hospodářské 
soutěže mezi členskými státy a ochrany 
spotřebitele je tedy vhodné, aby maximální 
limity reziduí (MLR) v produktech 
rostlinného a živočišného původu byly 
stanoveny na úrovni Společenství. 

Or. en 

 

Odůvodnění 

Obnovení formulace pozměňovacího návrhu 1 v prvním čtení. 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Dan Jørgensen 

Pozměňovací návrh 21 
Bod odůvodnění 2 
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(2) Rozdílné maximální limity reziduí 
pesticidů v jednotlivých členských státech 
mohou klást překážky obchodu s produkty 
uvedenými v příloze I Smlouvy a s produkty 
z nich odvozenými mezi členskými státy a 
obchodu mezi třetími zeměmi a 
Společenstvím. V zájmu volného pohybu 
zboží, rovných podmínek hospodářské 
soutěže mezi členskými státy a ochrany 
spotřebitele je tedy vhodné, aby maximální 
limity reziduí (MLR) v produktech 
rostlinného a živočišného původu byly 
stanoveny na úrovni Společenství. 

(2) Rozdílné maximální limity reziduí 
pesticidů v jednotlivých členských státech 
mohou klást překážky obchodu s produkty 
uvedenými v příloze I Smlouvy a s produkty 
z nich odvozenými mezi členskými státy a 
obchodu mezi třetími zeměmi a 
Společenstvím. V zájmu volného pohybu 
zboží, rovných podmínek hospodářské 
soutěže mezi členskými státy a ochrany 
spotřebitele je tedy vhodné, aby maximální 
limity reziduí (MLR) v produktech 
rostlinného a živočišného původu byly 
stanoveny na úrovni Společenství, ale s 
přihlédnutím k správné zemědělské praxi. 

Or. da 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey 

Pozměňovací návrh 22 
Bod odůvodnění 2 

(2) Rozdílné maximální limity reziduí 
pesticidů v jednotlivých členských státech 
mohou klást překážky obchodu s produkty 
uvedenými v příloze I Smlouvy a s produkty 
z nich odvozenými mezi členskými státy a 
obchodu mezi třetími zeměmi a 
Společenstvím. V zájmu volného pohybu 
zboží, rovných podmínek hospodářské 
soutěže mezi členskými státy a ochrany 
spotřebitele je tedy vhodné, aby maximální 
limity reziduí (MLR) v produktech 
rostlinného a živočišného původu byly 
stanoveny na úrovni Společenství. 

(2) Toto nařízení se přímo týká toho, jak 
veřejnost vnímá své zdraví a souvisí s 
fungováním vnitřního trhu. Rozdílné 
maximální limity reziduí pesticidů v 
jednotlivých členských státech mohou klást 
překážky obchodu s produkty uvedenými v 
příloze I Smlouvy a s produkty z nich 
odvozenými mezi členskými státy a obchodu 
mezi třetími zeměmi a Společenstvím. V 
zájmu volného pohybu zboží, rovných 
podmínek hospodářské soutěže mezi 
členskými státy a ochrany spotřebitele je 
tedy vhodné, aby maximální limity reziduí 
(MLR) v produktech rostlinného 
a živočišného původu byly stanoveny na 
úrovni Společenství, ale při zohlednění 
rozdílů v klimatických podmínkách a na 
základě nejlepších dostupných 
zemědělských postupů (včetně 
integrovaného řízení ochrany proti 
škůdcům). 

Or. en 
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Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh vychází z návrhu učiněného zpravodajem v pozměňovacím návrhu 
1 připojením části pozměňovacího návrhu 1 EP v prvním čtení. 

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Ferreira 

Pozměňovací návrh 23 
Bod odůvodnění 4 

(4) Výroba a spotřeba rostlinných 
a živočišných produktů hraje ve 
Společenství důležitou roli. Výnos 
z rostlinné produkce stále ovlivňují škodlivé 
organizmy. Je nezbytné chránit rostliny a 
rostlinné produkty před těmito organizmy, 
nejen s cílem zabránit snížení výnosů nebo 
jejich poškození, ale také s cílem zajistit 
kvality sklizených plodin, zvýšit 
zemědělskou produktivitu a chránit 
přirozené prostředí omezením plochy 
potřebné pro zemědělskou výrobu. 

(4) Výroba a spotřeba rostlinných 
a živočišných produktů hraje ve 
Společenství důležitou roli. Výnos 
z rostlinné produkce stále ovlivňují škodlivé 
organizmy. Je nezbytné chránit rostliny a 
rostlinné produkty před těmito organizmy, 
nejen s cílem zabránit snížení výnosů nebo 
jejich poškození, ale také s cílem zajistit 
kvality sklizených plodin, zajistit vyšší 
zemědělskou produktivitu a chránit 
přirozené prostředí omezením plochy 
potřebné pro zemědělskou výrobu. Jsou 
k tomu k dispozici různé metody: 
nechemické metody, postupy, jako např. 
použití odolných odrůd, střídání plodin, 
mechanické odstraňování plevele, 
biologická ochrana, a chemické metody, 
např. použití prostředků na ochranu rostlin 
nebo pesticidů.  

Or. fr 

 

Odůvodnění 

Obnovení formulace pozměňovacího návrhu 1 v prvním čtení. 

 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Dan Jørgensen 

Pozměňovací návrh 24 
Bod odůvodnění 4 
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(4) Výroba a spotřeba rostlinných 
a živočišných produktů hraje ve 
Společenství důležitou roli. Výnos 
z rostlinné produkce stále ovlivňují škodlivé 
organizmy. Je nezbytné chránit rostliny a 
rostlinné produkty před těmito organizmy, 
nejen s cílem zabránit snížení výnosů nebo 
jejich poškození, ale také s cílem zajistit 
kvality sklizených plodin, zvýšit 
zemědělskou produktivitu a chránit 
přirozené prostředí omezením plochy 
potřebné pro zemědělskou výrobu. 

Výroba a spotřeba rostlinných a živočišných 
produktů hraje ve Společenství důležitou 
roli. Výnos z rostlinné produkce stále 
ovlivňují škodlivé organizmy. Je nezbytné 
chránit rostliny a rostlinné produkty před 
těmito organizmy, nejen s cílem zabránit 
snížení výnosů nebo jejich poškození, ale 
také s cílem zajistit kvality sklizených 
plodin, a zvýšit zemědělskou produktivitu. 

 

 

Existuje k tomu několik metod: nechemické 
metody, postupy, jako např. použití 
odolných odrůd, střídání plodin, 
mechanické odstraňování plevele, 
biologická ochrana, a chemické metody, 
např. použití prostředků na ochranu rostlin 
nebo pesticidů. 

Or. da 

 

Odůvodnění 

Bod odůvodnění 4 společného postoje uvádí, že cílem je ochrana prostředí omezením plochy 
potřebné pro zemědělskou výrobu. Avšak omezování plochy používané pro zemědělství 
intenzivnější kultivací menších ploch neodpovídá specifickým potřebám životního prostředí.  

 

Pozměňovací návrh, který předložili Bart Staes a Caroline Lucas 

Pozměňovací návrh 25 
Bod odůvodnění 4 

(4) Výroba a spotřeba rostlinných 
a živočišných produktů hraje ve 
Společenství důležitou roli. Výnos 
z rostlinné produkce stále ovlivňují škodlivé 
organizmy. Je nezbytné chránit rostliny a 
rostlinné produkty před těmito organizmy, 
nejen s cílem zabránit snížení výnosů nebo 
jejich poškození, ale také s cílem zajistit 
kvality sklizených plodin, zvýšit 
zemědělskou produktivitu a chránit 
přirozené prostředí omezením plochy 

(4) Výroba a spotřeba rostlinných 
a živočišných produktů hraje ve 
Společenství důležitou roli. Výnos 
z rostlinné produkce stále ovlivňují škodlivé 
organizmy. Je nezbytné chránit rostliny a 
rostlinné produkty proti těmto organizmům, 
zabránit snížení výnosů nebo jejich 
poškození, a zajistit vyšší zemědělskou 
produktivitu. Jsou k tomu k dispozici různé 
metody: nechemické metody, postupy, jako 
např. použití odolných odrůd, střídání 
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potřebné pro zemědělskou výrobu. plodin, mechanické odstraňování plevele, 
biologická ochrana, a chemické metody, 
např. použití prostředků na ochranu rostlin 
nebo pesticidů.  

Or. en 

 

Odůvodnění 

Obnovení formulace pozměňovacího návrhu 2 v prvním čtení. 

 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Ferreira 

Pozměňovací návrh 26 
Bod odůvodnění 5 

(5) Jednou z nejdůležitějších metod ochrany 
rostlin a rostlinných produktů před 
působením těchto škodlivých organismů je 
používání účinných látek v přípravcích na 
ochranu rostlin. Jejich použití může mít však 
za následek přítomnost reziduí v ošetřených 
produktech, ve zvířatech krmených těmito 
produkty a v medu včel, které byly těmto 
látkám vystaveny. Je nezbytné zajistit, aby 
tato rezidua nebyla přítomna v úrovních 
představujících nepřijatelné riziko pro lidi a 
případně pro zvířata. 

 

Jednou z nejběžnějších metod ochrany 
rostlin a rostlinných produktů před 
působením těchto škodlivých organismů je 
používání účinných látek v přípravcích na 
ochranu rostlin. Jejich použití může mít však 
za následek přítomnost reziduí v ošetřených 
produktech, ve zvířatech krmených těmito 
produkty a v medu včel, které byly těmto 
látkám vystaveny. Protože veřejnému zdraví 
by měla být podle směrnice 91/414 dána 
přednost před požadavky na ochranu 
plodin, je nezbytné zajistit, aby tato rezidua 
nebyla přítomna v úrovních představujících 
nepřijatelné riziko pro lidi a případně pro 
zvířata. MRL musí  být stanoveny na 
nejnižší reálně dosažitelné úrovni pro 
všechny pesticidy, aby byly chráněny 
zranitelné skupiny, např. děti a nenarozené 
děti, a sníženy na minimum případné 
kombinované účinky několika reziduí. 

Or. fr 
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Odůvodnění 

Obnovení formulace pozměňovacího návrhu 3 v druhém čtení. 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Roberto Musacchio 

Pozměňovací návrh 27 
Bod odůvodnění 5 

(5) Jednou z nejdůležitějších metod ochrany 
rostlin a rostlinných produktů před 
působením těchto škodlivých organismů je 
používání účinných látek v přípravcích na 
ochranu rostlin. Jejich použití může mít však 
za následek přítomnost reziduí v ošetřených 
produktech, ve zvířatech krmených těmito 
produkty a v medu včel, které byly těmto 
látkám vystaveny. Je nezbytné zajistit, aby 
tato rezidua nebyla přítomna v úrovních 
představujících nepřijatelné riziko pro lidi a 
případně pro zvířata. 

(5) Jednou z nejdůležitějších metod ochrany 
rostlin a rostlinných produktů před 
působením těchto škodlivých organismů je 
používání účinných látek v přípravcích na 
ochranu rostlin. Jejich použití může mít však 
za následek přítomnost reziduí v ošetřených 
produktech, ve zvířatech krmených těmito 
produkty a v medu včel, které byly těmto 
látkám vystaveny. Je nezbytné zajistit, aby 
tato rezidua nebyla přítomna v úrovních 
představujících nepřijatelné riziko pro zdraví 
lidí a zvířat. MRL musí  být stanoveny na 
nejnižší reálně dosažitelné úrovni pro 
všechny pesticidy, aby byly chráněny 
zranitelné skupiny, např. děti a nenarozené 
děti, a sníženy na minimum případné 
kombinované účinky několika reziduí. 

Or. en 

 

Odůvodnění 

Odkazuje se na pozměňovací návrh z prvního čtení, v němž jsou zranitelné skupiny lépe 
chráněné především před případnými kombinovanými a kumulativními účinky reziduí 
pesticidů. Zpravodaj zohledňuje kumulativní účinky jen v pozměňovacím návrhu 12 k článku 
14: odkaz je třeba uvést i v odůvodnění. 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey 

Pozměňovací návrh 28 
Bod odůvodnění 5 
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(5) Jednou z nejdůležitějších metod ochrany 
rostlin a rostlinných produktů před 
působením těchto škodlivých organismů je 
používání účinných látek v přípravcích na 
ochranu rostlin. Jejich použití může mít však 
za následek přítomnost reziduí v ošetřených 
produktech, ve zvířatech krmených těmito 
produkty a v medu včel, které byly těmto 
látkám vystaveny. Je nezbytné zajistit, aby 
tato rezidua nebyla přítomna v úrovních 
představujících nepřijatelné riziko pro lidi a 
případně pro zvířata. 

(5) Jednou z nejdůležitějších metod ochrany 
rostlin a rostlinných produktů před 
působením těchto škodlivých organismů je 
používání účinných látek v přípravcích na 
ochranu rostlin. Jejich použití může mít však 
za následek přítomnost reziduí v ošetřených 
produktech, ve zvířatech krmených těmito 
produkty a v medu včel, které byly těmto 
látkám vystaveny. Protože veřejnému zdraví 
by měla být podle směrnice 91/414 dána 
přednost před požadavky na ochranu 
plodin, je nezbytné zajistit, aby tato rezidua 
nebyla přítomna v úrovních představujících 
nepřijatelné riziko pro lidi a případně pro 
zvířata. MRL musí  být stanoveny na 
nejnižší reálně dosažitelné úrovni pro 
všechny pesticidy, aby byly chráněny 
zranitelné skupiny, např. děti a nenarozené 
děti, a sníženy na minimum případné 
kombinované účinky několika reziduí.  

Or. en 

 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh vychází z návrhu zpravodaje uvedeného v pozměňovacím návrhu 2 
a je doplněn částí pozměňovacího návrhu 3 EP o zranitelných skupinách z prvního čtení. 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Robert William Sturdy 

Pozměňovací návrh 29 
Bod odůvodnění 5 

(5) Jednou z nejdůležitějších metod ochrany 
rostlin a rostlinných produktů před 
působením těchto škodlivých organismů je 
používání účinných látek v přípravcích na 
ochranu rostlin. Jejich použití může mít však 
za následek přítomnost reziduí v ošetřených 
produktech, ve zvířatech krmených těmito 
produkty a v medu včel, které byly těmto 
látkám vystaveny. Je nezbytné zajistit, aby 
tato rezidua nebyla přítomna v úrovních 
představujících nepřijatelné riziko pro lidi a 

(5) Jednou z nejdůležitějších metod ochrany 
rostlin a rostlinných produktů před 
působením těchto škodlivých organismů je 
používání účinných látek v přípravcích na 
ochranu rostlin. Jejich použití může mít však 
za následek přítomnost reziduí v ošetřených 
produktech, ve zvířatech krmených těmito 
produkty a v medu včel, které byly těmto 
látkám vystaveny. Protože veřejnému zdraví 
by měla být podle směrnice 91/414 dána 
přednost před požadavky na ochranu 



 

AM\545847CS.doc 9/55 PE 349.878/19-115 

 CS 

případně pro zvířata. plodin, je nezbytné zajistit, aby tato rezidua 
nebyla přítomna v úrovních představujících 
nepřijatelné riziko pro lidi a případně pro 
zvířata. 

Or. en 

 

Odůvodnění 

Částečné obnovení pozměňovacího návrhu z prvního čtení. Je důležité uznat, že požadavky 
veřejného zdraví jsou vždy splněny a mají při stanovování MRL přednost.  

 

Pozměňovací návrh, který předložila Caroline Lucas 

Pozměňovací návrh 30 
Bod odůvodnění 5 

 

(5) Jednou z nejdůležitějších metod 
ochrany rostlin a rostlinných produktů před 
působením těchto škodlivých organismů je 
používání účinných látek v přípravcích na 
ochranu rostlin. Jejich použití může mít však 
za následek přítomnost reziduí v ošetřených 
produktech, ve zvířatech krmených těmito 
produkty a v medu včel, které byly těmto 
látkám vystaveny. Je nezbytné zajistit, aby 
tato rezidua nebyla přítomna v úrovních 
představujících nepřijatelné riziko pro lidi a 
případně pro zvířata. 

(5) Jednou z nejběžnějších metod ochrany 
rostlin a rostlinných produktů před 
působením těchto škodlivých organismů je 
používání účinných látek v přípravcích na 
ochranu rostlin. Jejich použití může mít však 
za následek přítomnost reziduí v ošetřených 
produktech, ve zvířatech krmených těmito 
produkty a v medu včel, které byly těmto 
látkám vystaveny. Protože veřejnému zdraví 
by měla být podle směrnice 91/414 dána 
přednost před požadavky na ochranu 
plodin, je nezbytné zajistit, aby tato rezidua 
nebyla přítomna v úrovních představujících 
nepřijatelné riziko pro lidi a případně pro 
zvířata. MRL by měly být stanoveny na 
nejnižší reálně dosažitelné úrovni pro 
všechny pesticidy, aby byly chráněny 
zranitelné skupiny, např. děti a nenarozené 
děti, a sníženy na minimum případné 
kombinované účinky několika reziduí. 

Or. en 
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Odůvodnění 

Obnovení pozměňovacího návrhu 3 z prvního čtení. Je důležité uvést, že požadavky veřejného 
zdraví mají při stanovování MRL přednost a musí být plně chráněny nejzranitelnější skupiny. 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Dan Jørgensen 

Pozměňovací návrh 31 
Bod odůvodnění 5 

(5) Jednou z nejdůležitějších metod ochrany 
rostlin a rostlinných produktů před 
působením těchto škodlivých organismů je 
používání účinných látek v přípravcích na 
ochranu rostlin. Jejich použití může mít však 
za následek přítomnost reziduí v ošetřených 
produktech, ve zvířatech krmených těmito 
produkty a v medu včel, které byly těmto 
látkám vystaveny. Je nezbytné zajistit, aby 
tato rezidua nebyla přítomna v úrovních 
představujících nepřijatelné riziko pro lidi a 
případně pro zvířata. 

(5) Jednou z nejdůležitějších metod ochrany 
rostlin a rostlinných produktů před 
působením těchto škodlivých organismů je 
používání účinných látek v přípravcích na 
ochranu rostlin. Jejich použití může mít však 
za následek přítomnost reziduí v ošetřených 
produktech, ve zvířatech krmených těmito 
produkty a v medu včel, které byly těmto 
látkám vystaveny. Je nezbytné zajistit, aby 
tato rezidua nebyla přítomna v úrovních 
představujících nepřijatelné riziko pro lidi a 
případně pro zvířata. MRL by měly být 
stanoveny na nejnižší reálně dosažitelné 
úrovni pro všechny pesticidy, aby byly 
chráněny zranitelné skupiny, např. děti a 
nenarozené děti, a sníženy na minimum 
případné kombinované účinky několika 
reziduí. 

Or. da 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Linda McAvan 

Pozměňovací návrh 32 
Bod odůvodnění 5a (nový) 

 (5a) Rovněž je důležité pokračovat ve vývoji 
nové metodologie, která zohlední 
kumulativní a synergické učinky. 

Or. en 
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Odůvodnění 

Kumulativní a synergické účinky pesticidů vyvolávají velké obavy veřejnosti. Protože zatím 
neexistuje metoda jejich hodnocení, je třeba pokračovat v práci na jejím vývoji a zmírnit tak 
oprávnění obavy obyvatelstva. 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Caroline Lucas 

Pozměňovací návrh 33 
Bod odůvodnění 5a (nový) 

 (5a) Vzhledem k tomu, že jsou lidé 
vystaveni kombinaci aktivních látek a jejich 
kumulativním a možným synergickým 
účinkům na lidské zdraví, měly by se 
celkové MRL stanovit po poradě 
s Evropským úřadem pro bezpečnost 
potravin, který předloží návrhy na výpočet 
celkových MRL. 

Or. en 

 

Odůvodnění 

Obnovení pozměňovacího návrhu 4 z prvního čtení. 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Ferreira 

Pozměňovací návrh 34 
Bod odůvodnění 6 

(6) Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 
15. července 1991 o uvádění přípravků na 
ochranu rostlin na trh, stanoví, že členské 
státy při vydávání povolení musí stanovit, že 
přípravky na ochranu rostlin musí být 
správně používány. Správné použití zahrnuje 
uplatnění zásad správné rostlinolékařské 
praxe a zásad integrované ochrany. Pokud 

(6) Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 
15. července 1991 o uvádění přípravků na 
ochranu rostlin1 na trh, stanoví, že členské 
státy při vydávání povolení musí stanovit, že 
přípravky na ochranu rostlin musí být 
správně používány. Správné použití zahrnuje 
uplatnění zásad správné rostlinolékařské 
praxe a zásad integrované ochrany. Pokud 

                                                 
1  
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úroveň MLR vyplývající z povoleného 
použití pesticidů podle směrnice 
91/414/EHS představuje riziko pro 
spotřebitele, mělo by být takové použití 
přezkoumáno za účelem snížení limitů 
reziduí pesticidů. Společenství by mělo 
podporovat používání metod nebo přípravků 
zohledňujících snižování rizika a snižování 
množství používaných pesticidů na limity, 
které jsou v souladu s účinnou ochranou 
rostlin proti škůdcům. 

úroveň MLR vyplývající z povoleného 
použití pesticidů podle směrnice 
91/414/EHS představuje riziko pro 
spotřebitele, mělo by být takové použití 
přezkoumáno za účelem snížení limitů 
reziduí pesticidů. Společenství by mělo 
podporovat používání metod nebo přípravků 
zohledňujících snižování rizika a snižování 
množství používaných pesticidů, pokud je 
v souladu s potřebou ochrany rostlin. 

Or. fr 

 

Odůvodnění 

Je rozumné snížit rizika z používání farmaceutických prostředků na ochranu rostlin. Výzkum 
však ukazuje, že snížení používaného množství není řešením. Co by se mělo udělat, je obnovit 
znění rozhodnutí o šestém environmentálním akčním programu (1600/2002/ES čl. 7 odst. 1 
odrážka 5). Kromě toho s ohledem na omezenost analýzy rizik, zejména pro zranitelné 
skupiny včetně dětí a nenarozených dětí, je nutné snížit používání a závislost na pesticidech 
v souladu se zásadou prevence. 

Pozměňovací návrh, který předložil Dan Jørgensen 

Pozměňovací návrh 35 
Bod odůvodnění 6 

(6) Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 
15. července 1991 o uvádění přípravků na 
ochranu rostlin na trh, stanoví, že členské 
státy při vydávání povolení musí stanovit, že 
přípravky na ochranu rostlin musí být 
správně používány. Správné použití zahrnuje 
uplatnění zásad správné rostlinolékařské 
praxe a zásad integrované ochrany. Pokud 
úroveň MLR vyplývající z povoleného 
použití pesticidů podle směrnice 
91/414/EHS představuje riziko pro 
spotřebitele, mělo by být takové použití 
přezkoumáno za účelem snížení limitů 
reziduí pesticidů. Společenství by mělo 
podporovat používání metod nebo přípravků 
zohledňujících snižování rizika a snižování 
množství používaných pesticidů na limity, 

(6) Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 
15. července 1991 o uvádění přípravků na 
ochranu rostlin na trh, stanoví, že členské 
státy při vydávání povolení musí stanovit, že 
přípravky na ochranu rostlin musí být 
správně používány. Správné použití zahrnuje 
uplatnění zásad správné zemědělské praxe. 
Pokud úroveň MLR vyplývající z 
povoleného použití pesticidů podle směrnice 
91/414/EHS představuje riziko pro 
spotřebitele, mělo by být takové použití 
přezkoumáno za účelem snížení limitů 
reziduí pesticidů. Společenství by mělo 
podporovat používání metod nebo přípravků 
zohledňujících snižování rizika a snižování 
množství používaných pesticidů na limity, 
které jsou v souladu s účinnou ochranou 
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které jsou v souladu s účinnou ochranou 
rostlin proti škůdcům. 

rostlin proti škůdcům. 

Or. da 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Ferreira 

Pozměňovací návrh 36 
Bod odůvodnění 6a (nový) 

 (6a) V krátké době je nezbytná jasná 
definice konkrétních metod ochrany 
různých plodin zohledňující odlišné 
klimatické podmínky. 

Or. da 

 

Odůvodnění 

V současné době neexistuje jasná definice nejlepších postupů integrované výroby podle 
plodin a klimatické oblasti. 

Pozměňovací návrh, který předložil Roberto Musacchio 

Pozměňovací návrh 37 
Bod odůvodnění 11a (nový) 

 (11a) Vzhledem k tomu, že jsou lidé 
vystaveni kombinaci aktivních látek a jejich 
kumulativním a případným synergickým 
účinkům na lidské zdraví, měly by se 
celkové MRL stanovit po poradě 
s Evropským úřadem pro bezpečnost 
potravin, který předloží návrhy na výpočet 
celkových MRL. 

Or. en 
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Odůvodnění 

S ohledem na ochranu lidského zdraví před kumulativními účinky by měly být celkové MRL 
stanoveny a postup jejich výpočtu potvrzen v případě potřeby Evropským úřadem pro 
bezpečnost potravin. 

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Ferreira 

Pozměňovací návrh 38 
Bod odůvodnění 14 

(14) Je nezbytné definovat na úrovni 
Společenství určité pojmy používané pro 
stanovení a kontrolu MLR v produktech 
rostlinného a živočišného původu. 

(14) Je nezbytné definovat na úrovni 
Společenství určité pojmy používané pro 
stanovení, kontrolu a podávání zpráv o 
MRL v produktech rostlinného a 
živočišného původu a pokyny pro postih 
výrobců nebo prodejců. 

Or. fr 

 

Odůvodnění 

Obnovení pozměňovacího návrhu 7 z prvního čtení. 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Bart Staes a Caroline Lucas 

Pozměňovací návrh 39 
Bod odůvodnění 14 

(14) Je nezbytné definovat na úrovni 
Společenství určité pojmy používané pro 
stanovení a kontrolu MLR v produktech 
rostlinného a živočišného původu. 

(14) Je nezbytné definovat na úrovni 
Společenství určité pojmy používané pro 
stanovení, kontrolu a podávání zpráv o 
MRL v produktech rostlinného a 
živočišného původu a pokyny pro postih 
výrobců nebo prodejců. 

Or. en 
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Odůvodnění 

Obnovení pozměňovacího návrhu 7 z prvního čtení. Je rozumné stanovit normy pro 
předkládání zpráv o MRL na úrovni Společenství, protože jinak by došlo k nedorozumění. 
I když nebudou postihy harmonizovány, pokyny by se měly stanovit na úrovni Společenství. 

Pozměňovací návrh, který předložila Ria Oomen-Ruijten 

Pozměňovací návrh 40 
Bod odůvodnění 20 

(20) Pro potraviny a krmiva vyrobené mimo 
území Společenství mohou být v souladu s 
právními předpisy použity různé zemědělské 
metody, pokud jde o používání přípravků 
na ochranu rostlin, které mají někdy za 
následek přítomnost reziduí pesticidů, 
odlišných od těch, které jsou důsledkem 
legálně povoleného používání ve 
Společenství. Je proto vhodné, aby byly 
MRL stanoveny pro dovážené výrobky, 
které zohledňují tyto způsoby použití, a z 
nich vznikající rezidua za předpokladu, že 
je bezpečnost výrobků prokázána použitím 
stejných kritérií jako pro domácí výrobu. 

zrušuje se 

Or. nl 

 

Odůvodnění 

Obnovení pozměňovacího návrhu 9 přijatého v prvním čtení. Pro dovážené potraviny 
a krmiva by měly platit stejná pravidla jako pro potraviny a krmiva vyrobené v rámci EU. 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Dagmar Roth-Behrendt a Guido Sacconi 

Pozměňovací návrh 41 
Bod odůvodnění 20 

(20) Pro potraviny a krmiva vyrobené mimo 
území Společenství mohou být v souladu s 
právními předpisy použity různé zemědělské 
metody, pokud jde o používání přípravků 

zrušuje se 
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na ochranu rostlin, které mají někdy za 
následek přítomnost reziduí pesticidů, 
odlišných od těch, které jsou důsledkem 
legálně povoleného používání ve 
Společenství. Je proto vhodné, aby byly 
MRL stanoveny pro dovážené výrobky, 
které zohledňují tyto způsoby použití, a z 
nich vznikající rezidua za předpokladu, že 
je bezpečnost výrobků prokázána použitím 
stejných kritérií jako pro domácí výrobu. 

Or. en 

 

Odůvodnění 

Znovu předkládaný návrh 9 a 70 z prvního čtení (schválený Komisí). 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Dan Jørgensen 

Pozměňovací návrh 42 
Bod odůvodnění 20 

(20) Pro potraviny a krmiva vyrobené mimo 
území Společenství mohou být v souladu s 
právními předpisy použity různé zemědělské 
metody, pokud jde o používání přípravků 
na ochranu rostlin, které mají někdy za 
následek přítomnost reziduí pesticidů 
odlišných od těch, které jsou důsledkem 
legálně povoleného používání ve 
Společenství. Je proto vhodné, aby byly 
MRL stanoveny pro dovážené výrobky, 
které zohledňují tyto způsoby použití, a z 
nich vznikající rezidua za předpokladu, že 
je bezpečnost výrobků prokázána použitím 
stejných kritérií jako pro domácí výrobu. 

zrušuje se 

Or. da 
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Pozměňovací návrh, který předložila Anne Ferreira 

Pozměňovací návrh 43 
Bod odůvodnění 21a (nový) 

 (21a) Evropský úřad pro bezpečnost 
potravin (EFSA) by měl při vyhodnocování 
rizik pro spotřebitele zohlednit veškerou 
uznávanou odbornou literaturu o 
toxikologických účincích daných přípravků 
na ochranu rostlin. Mezi účinky, které je 
třeba posoudit, patří především poruchy 
imunitního systému, endokrinní poruchy, 
poruchy vývoje a následky vystavení nízkým 
dávkám. 

Or. fr 

 

Odůvodnění 

Obnovení pozměňovacího návrhu 14 přijatého v prvním čtení. 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Ferreira 

Pozměňovací návrh 44 
Bod odůvodnění 23 

(23) Navrhované MRL by měly být 
prostřednictvím Světové obchodní 
organizace konzultovány s obchodními 
partnery Společenství a jejich připomínky by 
měly být před přijetím MRL zohledněny. Při 
stanovení MRL Společenství by se mělo 
také přihlédnout k MRL stanoveným na 
mezinárodní úrovni komisí pro potravinový 
kodex. 

(23) Navrhované MRL by měly být 
prostřednictvím Světové obchodní 
organizace konzultovány s obchodními 
partnery Společenství a jejich připomínky by 
měly být před přijetím MRL zohledněny. Při 
stanovení MRL Společenství by se mělo 
také přihlédnout k MRL stanoveným na 
mezinárodní úrovni komisí pro potravinový 
kodex, ale pouze pokud se přitom respektují 
zásady integrované ochrany a zohledňují se 
klimatické podmínky.  

Or. fr 
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Odůvodnění 

Obnovení pozměňovacího návrhu 11 přijatého v prvním čtení. 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey 

Pozměňovací návrh 45 
Bod odůvodnění 23 

(23) Navrhované MRL by měly být 
prostřednictvím Světové obchodní 
organizace konzultovány s obchodními 
partnery Společenství a jejich připomínky by 
měly být před přijetím MRL zohledněny. Při 
stanovení MRL Společenství by se mělo 
také přihlédnout k MRL stanoveným na 
mezinárodní úrovni komisí pro potravinový 
kodex. 

(23) Navrhované MRL by měly být 
prostřednictvím Světové obchodní 
organizace konzultovány s obchodními 
partnery Společenství a jejich připomínky by 
měly být před přijetím MRL zohledněny. Při 
stanovení MRL Společenství by se mělo 
také přihlédnout k MRL stanoveným na 
mezinárodní úrovni komisí pro potravinový 
kodex, ale pouze pokud se přitom respektují 
zásady integrované ochrany před škůdci 
a zohledňují se klimatické podmínky.  

Or. en 

 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh znovu potvrzuje postoj EP v pozměňovacím návrhu 11 v prvním 
čtení.  

 

Pozměňovací návrh, který předložili Bart Staes a Caroline Lucas 

Pozměňovací návrh 46 
Bod odůvodnění 23 

(23) Navrhované MRL by měly být 
prostřednictvím Světové obchodní 
organizace konzultovány s obchodními 
partnery Společenství a jejich připomínky by 
měly být před přijetím MRL zohledněny. Při 
stanovení MRL Společenství by se mělo 
také přihlédnout k MRL stanoveným na 
mezinárodní úrovni komisí pro potravinový 

(23) Navrhované MRL by měly být 
prostřednictvím Světové obchodní 
organizace konzultovány s obchodními 
partnery Společenství a jejich připomínky by 
měly být před přijetím MRL zohledněny. Při 
stanovení MRL Společenství by se mělo 
také přihlédnout k MRL stanoveným na 
mezinárodní úrovni komisí pro potravinový 
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kodex. kodex, ale pouze pokud se přitom respektují 
zásady integrované ochrany před škůdci 
a zohledňují se klimatické podmínky.  

Or. en 

 

Odůvodnění 

Obnovení pozměňovacího návrhu 11 přijatého v prvním čtení. 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Dan Jørgensen 

Pozměňovací návrh 47 
Bod odůvodnění 23 

(23) Navrhované MRL by měly být 
prostřednictvím Světové obchodní 
organizace konzultovány s obchodními 
partnery Společenství a jejich připomínky by 
měly být před přijetím MRL zohledněny. Při 
stanovení MRL Společenství by se mělo 
také přihlédnout k MRL stanoveným na 
mezinárodní úrovni komisí pro potravinový 
kodex. 

(23) Navrhované MRL by měly být 
prostřednictvím Světové obchodní 
organizace konzultovány s obchodními 
partnery Společenství a jejich připomínky by 
měly být před přijetím MRL zohledněny. Při 
stanovení MRL Společenství by se mělo 
také přihlédnout k MRL stanoveným na 
mezinárodní úrovni komisí pro potravinový 
kodex, ale pouze pokud se přitom 
zohledňují zásady správné zemědělské 
praxe. 

Or. da 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Dan Jørgensen 

Pozměňovací návrh 48 
Bod odůvodnění 23a (nový) 

 (23a) Pro potraviny a krmiva vyrobené 
mimo území Společenství mohou být v 
souladu s právními předpisy použity různé 
zemědělské metody, pokud jde o používání 
přípravků na ochranu rostlin, které mají 
někdy za následek přítomnost reziduí 
pesticidů odlišných od těch, které jsou 
důsledkem legálně povoleného používání ve 
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Společenství. Je proto vhodné, aby byly 
MRL stanoveny pro dovážené výrobky, 
které zohledňují tyto způsoby použití, 
a z nich vznikající rezidua za předpokladu, 
že je bezpečnost výrobků prokázána 
použitím stejných kritérií jako pro domácí 
výrobu. 

Or. da 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Dagmar Roth-Behrendt a Guido Sacconi 

Pozměňovací návrh 49 
Bod odůvodnění 23a (nový) 

 (23a) Pro potraviny a krmiva vyrobené 
mimo území Společenství mohou být v 
souladu s právními předpisy použity různé 
zemědělské metody, pokud jde o používání 
přípravků na ochranu rostlin, které mají 
někdy za následek přítomnost reziduí 
pesticidů odlišných od těch, které jsou 
důsledkem legálně povoleného používání ve 
Společenství. Je proto vhodné, aby byly 
MRL stanoveny pro dovážené výrobky, 
které zohledňují tyto způsoby použití, 
a z nich vznikající rezidua za předpokladu, 
že je bezpečnost výrobků prokázána 
použitím stejných kritérií jako pro domácí 
výrobu. 

Or. en 

 

Odůvodnění 

Opětovné předložení pozměňovacího návrhu 12 z prvního čtení schváleného Komisí. 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Roberto Musacchio 

Pozměňovací návrh 50 
Bod odůvodnění 24 
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(24) Je nutné, aby úřad posoudil žádosti o 
MRL a hodnotící zprávy vypracované 
členskými státy k stanovení souvisejících 
rizik pro spotřebitele, případně pro zvířata. 

(24) Je nutné, aby úřad posoudil žádosti o 
MRL a hodnotící zprávy vypracované 
členskými státy k stanovení souvisejících 
rizik pro spotřebitele, případně pro zvířata. 
Evropský úřad pro bezpečnost potravin 
(EFSA) by měl při vyhodnocování rizik pro 
spotřebitele zohlednit veškerou uznávanou 
odbornou literaturu o toxikologických 
účincích daných přípravků na ochranu 
rostlin. Mezi účinky, které je třeba 
posoudit, patří především poruchy 
imunitního systému, endokrinní poruchy, 
poruchy vývoje a následky vystavení nízkým 
dávkám.  

Or. en 

 

Odůvodnění 

V zájmu zahrnutí toxikologických účinků jako jednoho z prvních naléhavých úkolů, které má 
EFSA prověřit, by měl být obnoven pozměňovací návrh 14. Pozměňovací návrh předložený 
zpravodajem v návrhu doporučení do druhého čtení by měl zajistit finanční podporu pro 
obnovené a rozšířené úkoly EFSA. 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Lena Ek 

Pozměňovací návrh 51 
Čl. 11 odst. 2 pododstavec 2 (nový) 

 Ve výjimečných případech, v nichž je nutné 
provést podrobnější vyhodnocení, může být 
lhůta uvedená v odstavci 1 prodloužena na 
6 měsíců ode dne přijetí platné žádosti. 

Or. en 

 

Odůvodnění 

EFSA schválila tříměsíční lhůtu. Avšak při projednávání žádostí z přistupujících zemí nemusí 
být vědecký výzkum určitých pesticidů dostatečný na to, aby EFSA mohl ve lhůtě tří měsíců 
přijmout odůvodněné rozhodnutí.  
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Pozměňovací návrh, který předložili Bart Staes a Caroline Lucas 

Pozměňovací návrh 52 
Bod odůvodnění 24a (nový) 

 (24a) Evropský úřad pro bezpečnost 
potravin (EFSA) by měl při vyhodnocování 
rizik pro spotřebitele zohlednit veškerou 
uznávanou odbornou literaturu 
o toxikologických účincích daných 
přípravků na ochranu rostlin. Mezi účinky, 
které je třeba posoudit, patří především 
poruchy imunitního systému, endokrinní 
poruchy, poruchy vývoje a následky 
vystavení nízkým dávkám.  

Or. en 

 

Odůvodnění 

Obnovení pozměňovacího návrhu 14 přijatého v prvním čtení. V zájmu ulehčení úkolu úřadu 
by měli žadatelé poskytnout úplný přehled publikované uznávané odborné literatury týkající 
se konkrétního výrobku. 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Ferreira 

Pozměňovací návrh 53 
Článek -1 (nový) 

 Článek -1 

Cílem tohoto nařízení je stanovit 
harmonizované maximální limity reziduí 
pesticidů (MRL) v produktech rostlinného 
nebo živočišného původu, a chránit tak 
všechny evropské spotřebitele před 
možnými vlivy na zdraví. MRL by proto 
měly být stanoveny na nejnižší reálně 
dosažitelné úrovni s cílem zabezpečit 
nejlepší možnou ochranu spotřebitele. 

Or. fr 



 

AM\545847CS.doc 23/55 PE 349.878/19-115 

 CS 

 

Odůvodnění 

Obnovení pozměňovacího návrhu 16 přijatého v prvním čtení. Důraz by se měl klást nejen na 
volný pohyb zboží, ale také na ochranu veřejného zdraví. 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Bart Staes a Caroline Lucas 

Pozměňovací návrh 54 
Článek -1 (nový) 

 Článek -1 

CÍL 

Cílem tohoto nařízení je stanovit 
harmonizované maximální limity reziduí 
pesticidů (MRL) v produktech rostlinného 
nebo živočišného původu, a chránit tak 
všechny evropské spotřebitele před 
možnými vlivy na zdraví. MRL by proto 
měly být stanoveny na nejnižší reálně 
dosažitelné úrovni s cílem zabezpečit 
nejlepší možnou ochranu spotřebitele. 

Or. en 

 

Odůvodnění 

Obnovení pozměňovacího návrhu 16 z prvního čtení. Cíl nařízení by měl být jasně vymezen. 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Dagmar Roth-Behrendt a Guido Sacconi 

Pozměňovací návrh 55 
Článek -1 (nový) 

 Článek -1 

CÍL 

Cílem tohoto nařízení je stanovit 
harmonizované maximální limity reziduí 
pesticidů (MRL) v produktech rostlinného 
nebo živočišného původu, a chránit tak 
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všechny evropské spotřebitele před 
možnými vlivy na zdraví. MRL by proto 
měly být stanoveny na nejnižší reálně 
dosažitelné úrovni s cílem zabezpečit 
nejlepší možnou ochranu spotřebitele. 

 

Or. en 

 

Odůvodnění 

Opětovné předložení pozměňovacího návrhu 16 z prvního čtení schváleného Komisí. 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey 

Pozměňovací návrh 56 
Článek 1 

Toto nařízení stanoví v souladu 
s všeobecnými zásadami, stanovenými 
v nařízení (ES) 178/2002, harmonizovaná 
ustanovení vztahující se na maximální limity 
reziduí pesticidů v nebo na potravinách a 
krmivech živočišného původu. 

Toto nařízení stanoví v souladu 
s všeobecnými zásadami, stanovenými 
v nařízení (ES) 178/2002, harmonizovaná 
ustanovení vztahující se na maximální limity 
reziduí pesticidů v nebo na potravinách a 
krmivech živočišného původu s cílem 
chránit všechny evropské spotřebitele před 
možnými vlivy na zdraví. MRL by proto 
měly být stanoveny na nejnižší reálně 
dosažitelné úrovni s cílem zabezpečit 
nejlepší možnou ochranu spotřebitele. 

Or. en 

 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh podporuje návrh zpravodaje uvedený v pozměňovacím návrhu 1. 
Text tohoto návrhu obnovuje pozměňovací návrh 16 EP. 
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Pozměňovací návrh, který předložil Robert William Sturdy 

Pozměňovací návrh 57 
Čl. 3 odst. 2 bod a 

a) „správná zemědělská praxe“ (SZP): 
znamená vnitrostátně doporučené, povolené 
nebo zaregistrované bezpečné používání 
přípravků na ochranu rostlin za současných 
podmínek, na kterémkoli stupni výroby, 
skladování, přepravy, distribuce a 
zpracování potravin a krmiv; 

a) „správná zemědělská praxe“ (SZP): 
znamená vnitrostátně doporučené, povolené 
nebo zaregistrované bezpečné používání 
přípravků na ochranu rostlin za současných 
podmínek, na kterémkoli stupni výroby, 
skladování, přepravy, distribuce a 
zpracování potravin a krmiv. Zahrnuje také 
používání zásad integrované ochrany proti 
škůdcům, stejně jako používání 
minimálního množství pesticidů a stanovení 
MRL/dočasných MRL na nejnižší úrovni, 
která umožní dosažení žádoucího výsledku; 

Or. en 

 

Odůvodnění 

Jak bylo uvedeno v prvním čtení, integrovaná ochrana proti škůdcům je součástí definice 
správné zemědělské praxe, jak je uvedeno v 91/414/EHS. 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Ferreira 

Pozměňovací návrh 58 
Čl. 3 odst. 2 bod a 

a) „správná zemědělská praxe“ (SZP): 
znamená vnitrostátně doporučené, povolené 
nebo zaregistrované bezpečné používání 
přípravků na ochranu rostlin za 
současných podmínek, na kterémkoli 
stupni výroby, skladování, přepravy, 
distribuce a zpracování potravin a krmiv; 

a) „správná zemědělská praxe“ (SZP): 
znamená nejlepší dostupné zemědělské 
postupy založené na integrované ochraně 
proti škůdcům s upřednostněním 
alternativních metod a postupů ochrany 
plodin před použitím chemických 
přípravků; 

Or. fr 
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Odůvodnění 

Je třeba zajistit soulad s ustanoveními jiných právních předpisů, v tomto případě s šestým 
environmentálním akčním programem, a zaručit rozvoj správné zemědělské praxe směrem 
k metodám, které jsou šetrnější vůči životnímu prostředí, poskytují lepší ochranu rostlin a jsou 
lepší pro lidské zdraví. 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Dan Jørgensen 

Pozměňovací návrh 59 
Čl. 3 odst. 2 bod a 

a) „správná zemědělská praxe“ (SZP): 
znamená vnitrostátně doporučené, povolené 
nebo zaregistrované bezpečné používání 
přípravků na ochranu rostlin za současných 
podmínek, na kterémkoli stupni výroby, 
skladování, přepravy, distribuce a 
zpracování potravin a krmiv; 

a) „správná zemědělská praxe“ (SZP): 
znamená vnitrostátně doporučené, povolené 
nebo zaregistrované bezpečné používání 
přípravků na ochranu rostlin za současných 
podmínek, na kterémkoli stupni výroby, 
skladování, přepravy, distribuce a 
zpracování potravin a krmiv. Zahrnuje také 
používání zásad integrované ochrany proti 
škůdcům, stejně jako používání 
minimálního množství pesticidů a stanovení 
MRL/dočasných MRL na nejnižší úrovni, 
která umožní dosažení žádoucího výsledku; 

Or. da 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Roberto Musacchio 

Pozměňovací návrh 60 
Čl. 3 odst. 2 bod a 

a) „správná zemědělská praxe“ (SZP): 
znamená vnitrostátně doporučené, povolené 
nebo zaregistrované bezpečné používání 
přípravků na ochranu rostlin za současných 
podmínek, na kterémkoli stupni výroby, 
skladování, přepravy, distribuce a 
zpracování potravin a krmiv; 

a) „správná zemědělská praxe“ (SZP): 
znamená vnitrostátně doporučené, povolené 
nebo zaregistrované bezpečné používání 
přípravků na ochranu rostlin za současných 
podmínek, na kterémkoli stupni výroby, 
skladování, přepravy, distribuce a 
zpracování potravin a krmiv, a také 
zemědělské postupy založené na 
integrované ochraně proti škůdcům s 
upřednostněním alternativních metod a 
postupů ochrany plodin před použitím 
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chemických přípravků; 

Or. en 

 

Odůvodnění 

Na základě rozpravy ve Výboru pro životní prostředí a pozměňovacích návrhů z prvního čtení 
je cílem pomoci vymezit správnou zemědělskou praxi podporující alternativní metody, které se 
již používají a jsou schváleny vnitrostátními orgány. 

Pozměňovací návrh, který předložili Dagmar Roth-Behrendt a Guido Sacconi 

Pozměňovací návrh 61 
Čl. 3 odst. 2 bod a 

a) „správná zemědělská praxe“ (SZP): 
znamená vnitrostátně doporučené, povolené 
nebo zaregistrované bezpečné používání 
přípravků na ochranu rostlin za 
současných podmínek, na kterémkoli 
stupni výroby, skladování, přepravy, 
distribuce a zpracování potravin a krmiv; 

a) „správná zemědělská praxe“ (SZP): 
znamená vnitrostátně doporučené 
zemědělské postupy založené na 
integrované ochraně proti škůdcům s 
upřednostněním alternativních metod a 
postupů ochrany plodin před použitím 
chemických přípravků; 

Or. en 

 

Odůvodnění 

Opětovné předložení pozměňovacího návrhu 23 z prvního čtení (schválené Komisí). 

Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey 

Pozměňovací návrh 62 
Čl. 3 odst. 2 bod a 

a) „správná zemědělská praxe“ (SZP): 
znamená vnitrostátně doporučené, povolené 
nebo zaregistrované bezpečné používání 
přípravků na ochranu rostlin za 
současných podmínek, na kterémkoli 
stupni výroby, skladování, přepravy, 
distribuce a zpracování potravin a krmiv; 

a) „správná zemědělská praxe“ (SZP): 
znamená nejlepší dostupné zemědělské 
postupy založené na integrované ochraně 
proti škůdcům s upřednostněním 
alternativních metod a postupů ochrany 
plodin před použitím chemických 
přípravků; 

Or. en 
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Odůvodnění 

Opětovné předložení pozměňovacího návrhu 23 z prvního čtení. 
 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Bart Staes a Caroline Lucas 

Pozměňovací návrh 63 
Čl. 3 odst. 2 bod a 

a) „správná zemědělská praxe“ (SZP): 
znamená vnitrostátně doporučené, povolené 
nebo zaregistrované bezpečné používání 
přípravků na ochranu rostlin za současných 
podmínek, na kterémkoli stupni výroby, 
skladování, přepravy, distribuce a 
zpracování potravin a krmiv; 

a) „správná zemědělská praxe“ (SZP): 
znamená nejlepší dostupné zemědělské 
metody založené na integrované ochraně 
proti škůdcům (IPM) s upřednostněním 
nechemických metod a postupů ochrany 
plodin, jako např. pěstování odolných 
odrůd, střídání pěstovaných plodin, 
mechanické odstraňování plevele, 
biologická ochrana atd. před použitím 
syntetických chemických přípravků; 

Or. en 

 

Odůvodnění 

Obnovení pozměňovacího návrhu 23 z prvního čtení. V zájmu ochrany veřejného zdraví musí 
nejlepší zemědělské postupy vést k nejnižším MRL, nejnižšímu vystavení spotřebitelů 
a nejnižším zdravotním rizikům. Nechemické metody a postupy musí mít prioritu, protože 
předchází ohrožení spotřebitelů. 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Dagmar Roth-Behrendt a Guido Sacconi 

Pozměňovací návrh 64 
Čl. 3 odst. 2 bod d 

d) „Maximální limit reziduí“ (MRL) 
znamená předpisy povolenou horní 
hranici koncentrace reziduí pesticidů 
v nebo na potravinách nebo 
krmivech; 

d) „Maximální limit reziduí“ (MRL) 
znamená předpisy povolenou horní hranici 
koncentrace reziduí pesticidů v nebo na 
potravinách nebo krmivech, vycházející z 
nejlepších dostupných zemědělských 
postupů ochrany plodin, tj. integrované 



 

AM\545847CS.doc 29/55 PE 349.878/19-115 

 CS 

ochrany proti škůdcům v dané klimatické 
zóně a nejnižšího vystavení spotřebitelů 
nezbytného pro ochranu všech zranitelných 
spotřebitelů; jestliže dojde k překročení 
MRL, je třeba přijmout opatření na stažení 
výrobku z trhu; 

Or. en 

 

Odůvodnění 

Opětovné předložení pozměňovacího návrhu 21 z prvního čtení. 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey 

Pozměňovací návrh 65 
Čl. 3 odst. 2 bod d 

d) „Maximální limit reziduí“ (MRL) 
znamená předpisy povolenou horní hranici 
koncentrace reziduí pesticidů v nebo na 
potravinách nebo krmivech; 

d) „Maximální limit reziduí“ (MRL) 
znamená předpisy povolenou horní hranici 
koncentrace reziduí pesticidů v nebo na 
potravinách nebo krmivech, vycházející z 
nejlepších dostupných zemědělských metod 
ochrany plodin, tj. integrované ochrany 
proti škůdcům v dané klimatické zóně a 
nejnižšího vystavení spotřebitelů 
nezbytného pro ochranu všech zranitelných 
spotřebitelů; jestliže dojde k překročení 
MRL, je třeba přijmout opatření na stažení 
výrobku z trhu; 

Or. en 

 

Odůvodnění 

Společný postoj neobsahuje žádnou zmínku o opatřeních, která se mají přijmout v případě 
překročení MRL, čímž se oslabuje návrh Komise a ignoruje pozměňovací návrh 21 v prvním 
čtení. 
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Pozměňovací návrh, který předložila Anne Ferreira 

Pozměňovací návrh 66 
Čl. 3 odst. 2 bod d 

d) „Maximální limit reziduí“ (MRL) 
znamená předpisy povolenou horní hranici 
koncentrace reziduí pesticidů v nebo na 
potravinách nebo krmivech; 

d) „Maximální limit reziduí“ (MRL) 
znamená předpisy povolenou horní hranici 
koncentrace, vycházející z nejlepších 
dostupných zemědělských metod ochrany 
plodin, tj. integrované ochrany proti 
škůdcům v dané klimatické zóně a 
nejnižšího vystavení spotřebitelů 
nezbytného pro ochranu všech zranitelných 
spotřebitelů; jestliže dojde k překročení 
MRL, je třeba přijmout opatření na stažení 
výrobku z trhu; 

Or. fr 

 

Odůvodnění 

Opětovné předložení pozměňovacího návrhu 21 přijatého v prvním čtení. 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Roberto Musacchio 

Pozměňovací návrh 67 
Čl. 3 odst. 2 bod d 

d) „Maximální limit reziduí“ (MRL) 
znamená předpisy povolenou horní hranici 
koncentrace reziduí pesticidů v nebo na 
potravinách nebo krmivech; 

d) „Maximální limit reziduí“ (MRL) 
znamená předpisy povolenou horní hranici 
koncentrace reziduí pesticidů v nebo na 
potravinách nebo krmivech, vycházející z 
nejlepších dostupných zemědělských metod 
ochrany plodin, tj. integrované ochrany 
proti škůdcům v dané klimatické zóně a 
nejnižšího vystavení spotřebitelů 
nezbytného pro ochranu všech zranitelných 
spotřebitelů; jestliže dojde k překročení 
MRL, je třeba přijmout opatření na stažení 
výrobku z trhu; 

Or. en 
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Odůvodnění 

V zájmu podpory integrované ochrany proti škůdcům a přiměřené ochrany nejzranitelnějších 
skupin spotřebitelů je třeba uvést správné zemědělské metody. 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Bart Staes a Caroline Lucas 

Pozměňovací návrh 68 
Čl. 3 odst. 2 bod d 

d) „Maximální limit reziduí“ (MRL) 
znamená předpisy povolenou horní hranici 
koncentrace reziduí pesticidů v nebo na 
potravinách nebo krmivech;  

d) „Maximální limit reziduí“ (MRL) 
znamená nejnižší možné koncentrace 
reziduí vycházející z nejlepších dostupných 
zemědělských metod ochrany plodin s 
integrovanou ochranou proti škůdcům 
(IPM) jako minima v dané klimatické zóně 
a při jejím překročení se přijmou opatření 
na stažení výrobku z trhu; 

Or. en 

 

Odůvodnění 

Obnovení pozměňovacího návrhu 21 z prvního čtení MRL by se měly stanovit co nejnižší, aby 
se tak co nejvíc snížilo riziko související s používáním pesticidů a chránilo veřejné zdraví. 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Dan Jørgensen 

Pozměňovací návrh 69 
Čl. 3 odst. 2 bod d 

d) „Maximální limit reziduí“ (MRL) 
znamená předpisy povolenou horní hranici 
koncentrace reziduí pesticidů, při jejichž 
překročení se přijmou opatření na stažení 
výrobků z trhu;  

d) „Maximální limit reziduí“ (MRL) 
znamená předpisy povolenou horní hranici 
koncentrace reziduí pesticidů, při jejichž 
překročení se přijmou opatření na stažení 
výrobku z trhu na základě SZP;  

Or. da 
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Pozměňovací návrh, který předložili Bart Staes a Caroline Lucas 

Pozměňovací návrh 70 
Čl. 3 odst. 2 bod g odrážka 1 

- použití účinné látky v přípravku na 
ochranu rostlin není na daném produktu ve 
Společenství povoleno; nebo 

použití účinné látky v přípravku na ochranu 
rostlin není na daném produktu ve 
Společenství povoleno z důvodů jiných, než 
jsou důvody veřejného zdraví pro konkrétní 
výrobek a konkrétní použití; 

Or. en 

 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh Parlamentu 24 z prvního čtení se týká obav z mezinárodního obchodu. 
Rada se vrátila k původnímu znění. Tento návrh má být kompromisem. 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Bart Staes a Caroline Lucas 

Pozměňovací návrh 71 
Čl. 3 odst. 2 bod g odrážka 2 

- stávající MLR ve Společenství jsou 
nedostatečné pro splnění potřeb 
mezinárodního obchodu; 

zrušuje se 

Or. en 

 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh Parlamentu 24 z prvního čtení se týká obav z mezinárodního obchodu. 
Rada se vrátila k původnímu znění. Tento návrh má být kompromisem. 

Pozměňovací návrh, který předložili Dagmar Roth-Behrendt a Guido Sacconi 

Pozměňovací návrh 72 
Čl. 3 odst. 2 bod i 

i) „akutní referenční dávka“: znamená odhad i) „akutní referenční dávka“: znamená odhad 
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množství látky v potravině, vyjádřený v 
poměru k tělesné hmotnosti, které může být 
přijato během krátkého období, obvykle 
během jednoho jídla nebo jednoho dne, bez 
významného zdravotního rizika pro 
spotřebitele na základě všech známých 
skutečností v době hodnocení; 

množství látky v potravině, vyjádřený v 
poměru k tělesné hmotnosti, které může být 
přijato během krátkého období, obvykle 
během jednoho jídla nebo jednoho dne, bez 
významného zdravotního rizika pro 
spotřebitele na základě údajů z příslušných 
studií a při zohlednění kumulativních a 
synergických účinků různých přípravků na 
ochranu rostlin, a také zvýšené 
zranitelnosti dětí a nenarozených dětí; 

Or. en 

 

Odůvodnění 

Opětovné předložení pozměňovacího návrhu 26 z prvního čtení (schváleného Komisí). 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Roberto Musacchio 

Pozměňovací návrh 73 
Čl. 3 odst. 2 bod i 

i) „akutní referenční dávka“: znamená odhad 
množství látky v potravině, vyjádřený v 
poměru k tělesné hmotnosti, které může být 
přijato během krátkého období, obvykle 
během jednoho jídla nebo jednoho dne, bez 
významného zdravotního rizika pro 
spotřebitele na základě všech známých 
skutečností v době hodnocení; 

i) „akutní referenční dávka“: znamená odhad 
množství látky v potravině, vyjádřený v 
poměru k tělesné hmotnosti, které může být 
přijato během krátkého období, obvykle 
během jednoho jídla nebo jednoho dne, bez 
významného zdravotního rizika pro 
spotřebitele na základě všech známých 
skutečností v době hodnocení, při 
zohlednění kumulativních a synergických 
účinků různých přípravků na ochranu 
rostlin, a také zvýšené zranitelnosti dětí a 
nenarozených dětí; 

Or. en 

 

Odůvodnění 

 

Stejně jako v případě pozměňovacího návrhu 1 je třeba přihlédnout ke kumulativním 
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a synergickým účinkům, a také k ochraně nejzranitelnějších skupin. Cílem je posílit postoj 
předložený samotným zpravodajem v doplňujícím návrhu 12 k článku 14. 

 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey 

Pozměňovací návrh 74 
Čl. 3 odst. 2 bod i 

i) „akutní referenční dávka“: znamená odhad 
množství látky v potravině, vyjádřený v 
poměru k tělesné hmotnosti, které může být 
přijato během krátkého období, obvykle 
během jednoho jídla nebo jednoho dne, bez 
významného zdravotního rizika pro 
spotřebitele na základě všech známých 
skutečností v době hodnocení; 

i) „akutní referenční dávka“: znamená odhad 
množství látky v potravině, vyjádřený v 
poměru k tělesné hmotnosti, které může být 
přijato během krátkého období, obvykle 
během jednoho jídla nebo jednoho dne, bez 
významného zdravotního rizika pro 
spotřebitele na základě údajů z příslušných 
studií a při zohlednění kumulativních a 
synergických účinků různých přípravků na 
ochranu rostlin, a také zvýšené 
zranitelnosti dětí a nenarozených dětí; 

Or. en 

 

Odůvodnění 

Jak je jasně uvedeno v pozměňovacím návrhu Parlamentu 26 z prvního čtení, je důležité 
pečlivě zvážit zranitelnost dětí a nenarozených dětí. 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Dan Jørgensen 

Pozměňovací návrh 75 
Čl. 3 odst. 2 bod i 

i) „akutní referenční dávka“: znamená odhad 
množství látky v potravině, vyjádřený v 
poměru k tělesné hmotnosti, které může být 
přijato během krátkého období, obvykle 
během jednoho jídla nebo jednoho dne, bez 
významného zdravotního rizika pro 
spotřebitele na základě všech známých 
skutečností v době hodnocení; 

i) „akutní referenční dávka“: znamená odhad 
množství látky v potravině, vyjádřený v 
poměru k tělesné hmotnosti, které může být 
přijato během krátkého období, obvykle 
během jednoho jídla nebo jednoho dne, bez 
významného zdravotního rizika pro 
spotřebitele na základě údajů z příslušných 
studií, včetně známých kumulativních a 
synergických účinků různých přípravků na 



 

AM\545847CS.doc 35/55 PE 349.878/19-115 

 CS 

ochranu rostlin, a při zohlednění zvýšené 
zranitelnosti dětí a nenarozených dětí; 

Or. da 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Bart Staes a Caroline Lucas 

Pozměňovací návrh 76 
Čl. 3 odst. 2 bod i 

i) „akutní referenční dávka“: znamená odhad 
množství látky v potravině, vyjádřený v 
poměru k tělesné hmotnosti, které může být 
přijato během krátkého období, obvykle 
během jednoho jídla nebo jednoho dne, bez 
významného zdravotního rizika pro 
spotřebitele na základě všech známých 
skutečností v době hodnocení; 

i) „akutní referenční dávka“: znamená odhad 
množství látky v potravině nebo v pitné 
vodě, vyjádřený v poměru k tělesné 
hmotnosti, které může být přijato během 
krátkého období, obvykle během jednoho 
jídla nebo jednoho dne, bez významného 
zdravotního rizika pro spotřebitele na 
základě všech známých skutečností v době 
hodnocení, včetně kumulativních a 
synergických účinků různých přípravků na 
ochranu rostlin, a při zohlednění zvýšené 
zranitelnosti dětí a nenarozených dětí; 

Or. en 

 

Odůvodnění 

Obnovení pozměňovacího návrhu 26 přijatého v prvním čtení. V posledních letech 
poukazovalo velké množství odborné literatury na aditivní a synergické účinky různých 
přípravků na ochranu rostlin (paraquatu a manebu) a jejich reziduí v potravinách. Je třeba 
také vzít v úvahu další vědecké důkazy ukazující na mimořádnou zranitelnost dětí 
a nenarozených dětí. 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Dan Jørgensen 

Pozměňovací návrh 77 
Čl. 3 odst. 2 bod j 

j) „přípustný denní příjem“ znamená odhad 
množství látky v potravě vyjádřený v 
poměru k tělesné hmotnosti, které může být 
přijato denně v průběhu celého života bez 

j) „přípustný denní příjem“ znamená odhad 
množství látky v potravě vyjádřený v 
poměru k tělesné hmotnosti, které může být 
přijato denně v průběhu celého života bez 
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významného zdravotního rizika pro 
spotřebitele na základě všech známých 
skutečností v době hodnocení. 

významného zdravotního rizika pro každého 
spotřebitele na základě všech známých 
skutečností v době hodnocení, včetně 
známých kumulativních a synergických 
účinků různých přípravků na ochranu 
rostlin a při zohlednění zvýšené 
zranitelnosti dětí a nenarozených dětí; 

Or. da 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Bart Staes a Caroline Lucas 

Pozměňovací návrh 78 
Čl. 3 odst. 2 bod j 

j) „přípustný denní příjem“ znamená odhad 
množství látky v potravě vyjádřený v 
poměru k tělesné hmotnosti, které může být 
přijato denně v průběhu celého života bez 
významného zdravotního rizika pro 
spotřebitele na základě všech známých 
skutečností v době hodnocení. 

j) „přípustný denní příjem“ znamená odhad 
množství látky v potravě nebo v pitné vodě 
vyjádřený v poměru k tělesné hmotnosti, 
které může být přijato denně v průběhu 
celého života bez významného zdravotního 
rizika pro spotřebitele na základě všech 
známých skutečností v době hodnocení, 
včetně kumulativních a synergických 
účinků různých přípravků na ochranu 
rostlin a při zohlednění zvýšené 
zranitelnosti dětí a nenarozených dětí; 

Or. en 

 

Odůvodnění 

Obnovení pozměňovacího návrhu 27 přijatého v prvním čtení. V posledních letech se v celé 
řadě odborných publikací poukazovalo na aditivní a synergické účinky různých přípravků na 
ochranu rostlin (paraquatu a manebu) a jejich reziduí v potravinách. Je třeba také vzít 
v úvahu další vědecké důkazy ukazující na mimořádnou zranitelnost dětí a nenarozených dětí. 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey 

Pozměňovací návrh 79 
Čl. 3 odst. 2 bod j 

j) „přípustný denní příjem“ znamená odhad j) „přípustný denní příjem“ znamená odhad 
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množství látky v potravě vyjádřený v 
poměru k tělesné hmotnosti, které může být 
přijato denně v průběhu celého života bez 
významného zdravotního rizika pro 
spotřebitele na základě všech známých 
skutečností v době hodnocení. 

množství látky v potravě vyjádřený v 
poměru k tělesné hmotnosti, které může být 
přijato denně v průběhu celého života bez 
významného zdravotního rizika pro 
spotřebitele na základě všech známých 
skutečností v době hodnocení, při 
zohlednění kumulativních a synergických 
účinků různých přípravků na ochranu 
rostlin, a také zvýšené zranitelnosti dětí 
a nenarozených dětí; 

Or. en 

 

Odůvodnění 

Viz pozměňovací návrh 7. Opětovné předložení pozměňovací návrhu 27 v prvním čtení. 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Dagmar Roth-Behrendt a Guido Sacconi 

Pozměňovací návrh 80 
Čl. 3 odst. 2 bod j 

j) „přípustný denní příjem“ znamená odhad 
množství látky v potravě vyjádřený v 
poměru k tělesné hmotnosti, které může být 
přijato denně v průběhu celého života bez 
významného zdravotního rizika pro 
spotřebitele na základě všech známých 
skutečností v době hodnocení. 

j) „přípustný denní příjem“ znamená odhad 
množství látky v potravě vyjádřený v 
poměru k tělesné hmotnosti, které může být 
přijato denně v průběhu celého života bez 
významného zdravotního rizika pro každého 
spotřebitele na základě všech známých 
skutečností v době hodnocení, při 
zohlednění kumulativních a synergických 
účinků různých přípravků na ochranu 
rostlin, a také zvýšené zranitelnosti dětí 
a nenarozených dětí; 

Or. en 

 

Odůvodnění 

Opětovné předložení pozměňovacího návrhu 27 z prvního čtení (schváleného Komisí). 
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Pozměňovací návrh, který předložila Anne Ferreira 

Pozměňovací návrh 81 
Čl. 3 odst. 2 bod j 

j) „přípustný denní příjem“ znamená odhad 
množství látky v potravě vyjádřený v 
poměru k tělesné hmotnosti, které může být 
přijato denně v průběhu celého života bez 
významného zdravotního rizika pro 
spotřebitele na základě všech známých 
skutečností v době hodnocení. 

j) „přípustný denní příjem“ znamená odhad 
množství látky v potravě vyjádřený v 
poměru k tělesné hmotnosti, které může být 
přijato denně v průběhu celého života bez 
významného zdravotního rizika pro každého 
spotřebitele na základě všech známých 
skutečností v době hodnocení, včetně 
kumulativních a synergických účinků 
různých přípravků na ochranu rostlin a při 
zohlednění mimořádné zranitelnosti dětí a 
nenarozených dětí; 

Or. fr 

 

Odůvodnění 

Obnovení pozměňovacího návrhu 27 přijatého v prvním čtení. 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Roberto Musacchio 

Pozměňovací návrh 82 
Čl. 3 odst. 2 bod j 

j) „přípustný denní příjem“ znamená odhad 
množství látky v potravě vyjádřený v 
poměru k tělesné hmotnosti, které může být 
přijato denně v průběhu celého života bez 
významného zdravotního rizika pro 
spotřebitele na základě všech známých 
skutečností v době hodnocení. 

j) „přípustný denní příjem“ znamená odhad 
množství látky v potravě vyjádřený v 
poměru k tělesné hmotnosti, které může být 
přijato denně v průběhu celého života bez 
významného zdravotního rizika pro 
spotřebitele na základě všech známých 
skutečností v době hodnocení, při 
zohlednění kumulativních a synergických 
účinků různých přípravků na ochranu 
rostlin a také zvýšené zranitelnosti dětí 
a nenarozených dětí; 

Or. en 
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Odůvodnění 

Jde o stejné vyjádření jako výše uvedené: je třeba zohlednit kumulativní a synergické účinky, 
a také ochranu nejzranitelnějších skupin. Cílem je posílit postoj předložený samotným 
zpravodajem v doplňujícím návrhu 12 k článku 14.  

 

Pozměňovací návrh, který předložili Dagmar Roth-Behrendt a Guido Sacconi 

Pozměňovací návrh 83 
Čl. 6 odst. 2 

2. Strany, včetně výrobců, pěstitelů a 
producentů výrobků, na které se vztahuje 
příloha I, které prokáží oprávněný zájem 
pomocí přiměřeného důkazního materiálu, 
mohou také předložit členskému státu žádost 
v souladu s článkem 7. 

2. Všechny strany s oprávněným zájmem 
o zdraví a životní prostředí, a také strany s 
obchodním zájmem, včetně výrobců, 
pěstitelů a producentů výrobků, mohou také 
předložit členskému státu žádost v souladu s 
článkem 7. 

Or. en 

 

Odůvodnění 

Opětovné předložení pozměňovacího návrhu 30 z prvního čtení (přijatého Komisí). 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Bart Staes a Caroline Lucas 

Pozměňovací návrh 84 
Čl. 6 odst. 2 

2. Strany, včetně výrobců, pěstitelů a 
producentů výrobků, na které se vztahuje 
příloha I, které prokáží oprávněný zájem 
pomocí přiměřeného důkazního materiálu, 
mohou také předložit členskému státu žádost 
v souladu s článkem 7. 

2. Strany, včetně organizací občanské 
společnosti, výrobců, pěstitelů a producentů 
výrobků, na které se vztahuje příloha I, 
mohou také předložit členskému státu žádost 
v souladu s článkem 7. 

Or. en 
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Odůvodnění 

Pozměňovací návrh 30 přijatý v prvním čtení, zaměřený na rozšíření definice 
„zainteresovaných stran“ umožňující nevládním organizacím, které se zabývají zdravím 
a životním prostředím, předkládat žádosti. 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Dan Jørgensen 

Pozměňovací návrh 85 
Čl. 6 odst. 2 

2) Strany, včetně výrobců, pěstitelů a 
producentů výrobků, na které se vztahuje 
příloha I, které prokáží oprávněný zájem 
pomocí přiměřeného důkazního materiálu, 
mohou také předložit členskému státu žádost 
v souladu s článkem 7. 

2) Všechny strany s oprávněným zájmem 
o zdraví a životní prostředí, a také strany s 
obchodním zájmem, včetně výrobců, 
pěstitelů a dovozců výrobků, na které se 
vztahuje příloha I, mohou také předložit 
členskému státu žádost v souladu s článkem 
7. 

Or. da 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Bart Staes a Caroline Lucas 

Pozměňovací návrh 86 
Čl. 7 odst. 1 bod c 

c) v případě potřeby vědecky podložené 
důvody obav; 

c) úplný přehled všech obav uvedených v 
odborné literatuře, a také přehled uznávané 
zveřejněné odborné literatury o přípravcích 
na ochranu rostlin a/nebo jejich reziduích; 

Or. en 

 

Odůvodnění 

Obnovení pozměňovacího návrhu 33 přijatého v prvním čtení s malými úpravami 
zohledňujícími obavy, které Rada vyslovila v souvislosti s kapacitami EFSA. Pokud se 
v odborné literatuře vyskytuje obava v souvislosti s určitým přípravkem na ochranu rostlin 
a/nebo jeho reziduí, žadatel o MRL musí sestavit úplný přehled uvedených obav, které prokáží 
oprávněný zájem pomocí přiměřeného důkazního materiálu,  Poskytnutí příslušné odborné 
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literatury o přípravku by mělo být povinností žadatele, nikoli EFSA. V opačném případě to 
může být důvodem zamítnutí žádosti. 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Ferreira 

Pozměňovací návrh 87 
Čl. 7 odst. 1 bod ca (nový) 

 ca) úplný přehled všech obav uvedených v 
odborné literatuře o přípravcích na 
ochranu rostlin a/nebo jejich reziduích; 

Or. fr 

 

Odůvodnění 

Obnovení pozměňovacího návrhu 33 přijatého v prvním čtení. 

 

Pozměňovací návrh, který předložil(a) Anne Ferreira 

Pozměňovací návrh 88 
Čl. 7 odst. 1 bod da (nový) 

 d) hodnocení, zejména imunotoxicity , 
neurotoxicity, toxicity ve stádiu vývoje, 
toxicity v malých dávkách, vlivů 
narušujících endokrinní systém a 
synergických účinků, přípravku na 
ochranu rostlin nebo jeho rezidua; 

Or. fr 

 

Odůvodnění 

Obnovení pozměňovacího návrhu 36 přijatého v prvním čtení.  

V současné době se pro hodnocení aktivních látek a přípravků nevyžadují toxikologické testy, 
kterými se posuzují (neurologické, imunotoxikologické, hormonální a onkologické) následky 
vystavení těmto látkám v klíčových stádiích vývoje (nitroděložní vývoj a dětství) projevující se 
v pozdějším období života. 
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Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey 

Pozměňovací návrh 89 
Čl. 7 odst. 1 bod va (nový) 

 va) objasnění konkrétních metod 
integrované ochrany proti škůdcům 
použitých pro různé plodiny; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Dagmar Roth-Behrendt a Guido Sacconi 

Pozměňovací návrh 90 
Čl. 10 odst. 1 bod ca (nový) 

 ca) hodnocení, zejména imunotoxicity , 
neurotoxicity, toxicity v raných stádiích 
vývoje, toxicity v malých dávkách, vlivů 
narušujících endokrinní systém a 
synergických účinků, přípravku na 
ochranu rostlin nebo jeho rezidua; 

Or. en 

 

Odůvodnění 

Opětovné předložení pozměňovacího návrhu 36 z prvního čtení (schváleného Komisí). 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Roberto Musacchio 

Pozměňovací návrh 91 
Čl. 10 odst. 1 bod ca (nový) 

 ca) hodnocení, zejména imunotoxicity , 
neurotoxicity, toxicity v raných stádiích 
vývoje, toxicity v malých dávkách, vlivů 
narušujících endokrinní systém a 
synergických účinků, přípravku na 
ochranu rostlin nebo jeho rezidua; 
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Or. en 

 

Odůvodnění 

Stejně jako v prvním čtení musí být stejně jako v bodu odůvodnění 24 přihlédnuto k odkazu na 
toxicitu.  

 

Pozměňovací návrh, který předložili Bart Staes a Caroline Lucas 

Pozměňovací návrh 92 
Čl. 10 odst. 1 bod ca (nový) 

 ca) hodnocení, zejména imunotoxicity , 
neurotoxicity, toxicity v raných stádiích 
vývoje, toxicity v malých dávkách, vlivů 
narušujících endokrinní systém a 
synergických účinků,  přípravku na 
ochranu rostlin nebo jeho rezidua; 

Or. en 

 

Odůvodnění 

Obnovení pozměňovacího návrhu 36 přijatého v prvním čtení s malými úpravami 
zohledňujícími obavy, které Rada vyslovila v souvislosti s kapacitami EFSA. Při stanovení 
MRL se musí vzít v úvahu všechny vědecké údaje. Nové důkazy o toxických a imunologických 
účincích pesticidů a o jejich škodlivých vlivech na endokrinní systém, musí kromě toho vést 
k stažení povolení prodanou látku v souladu s nařízením 91/414. 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Ferreira 

Pozměňovací návrh 93 
Čl. 14 odst. 2 bod a 

a) dostupné vědeckotechnické poznatky; a) dostupné vědeckotechnické poznatky, 
včetně přehledu uznávané odborné 
literatury o daném přípravku na ochranu 
rostlin nebo jeho reziduích za posledních 
10 let; 
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Or. fr 

 

Odůvodnění 

Obnovení pozměňovacího návrhu 33 přijatého v prvním čtení. 

Je nepřijatelné, aby se v průběhu posuzování aktivních látek a přípravků nevyžadovalo žádné 
systematické zhodnocení dostupné odborné literatury.  

 

Pozměňovací návrh, který předložili Bart Staes a Caroline Lucas 

Pozměňovací návrh 94 
Čl. 14 odst. 2 bod a 

a) dostupné vědeckotechnické poznatky; a) dostupné vědeckotechnické poznatky, 
včetně přehledu uznávané odborné 
zveřejněné literatury o daném přípravku na 
ochranu rostlin nebo jeho reziduích za 
posledních 10 let; 

Or. en 

 

Odůvodnění 

Obnovení pozměňovacího návrhu 42 přijatého v prvním čtení. Při stanovení MRL je třeba vzít 
v úvahu všechny vědecké údaje. 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey 

Pozměňovací návrh 95 
Čl. 14 odst. 2 bod c 

c) výsledky posouzení všech potenciálních 
rizik pro spotřebitele, případně pro zvířata; 

c) výsledky posouzení všech potenciálních 
rizik pro spotřebitele s nejvyšším příjmem 
(včetně vystavení jiným zdrojům než 
potravinám) a s nejvyšší zranitelností, 
případně pro zvířata; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh, který předložili Bart Staes a Caroline Lucas 

Pozměňovací návrh 96 
Čl. 14 odst. 2 bod c 

c) výsledky posouzení všech potenciálních 
rizik pro spotřebitele, případně pro zvířata; 

c) výsledky posouzení všech potenciálních 
rizik pro spotřebitele s nejvyšším příjmem 
(včetně vystavení jiným zdrojům než 
potravinám) a s nejvyšší zranitelností, 
případně pro zvířata; 

Or. en 

 

Odůvodnění 

Obnovení pozměňovacího návrhu 55 přijatého v prvním čtení. Spotřebitelé jsou riziduím 
syntetických chemických látek vystaveni i jinými způsoby, např. používáním pesticidů 
v domácnostech, v zahradách a znečišťováním vzduchu (v zemědělství intenzivně využívaných 
oblastí). Tyto jiné způsoby je třeba také zohlednit. 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Ferreira 

Pozměňovací návrh 97 
Čl. 14 odst. 2 bod c 

c) výsledky posouzení, všech potenciálních 
rizik pro spotřebitele, případně pro zvířata; 

c) výsledky posouzení, všech potenciálních 
rizik pro spotřebitele s nejvyšším příjmem 
(včetně vystavení jiným zdrojům než 
potravinám) a s nejvyšší zranitelností, 
případně pro zvířata; 

Or. fr 

 

Odůvodnění 

Obnovení pozměňovacího návrhu 44 přijatého v prvním čtení. 

Z hlediska ochrany zdraví je třeba zvážit potenciální důsledky vystavení spotřebitelů, 
prostřednictví různých možných cest a zdrojů, se známými kombinovanými účinky. 
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Pozměňovací návrh, který předložili Bart Staes a Caroline Lucas 

Pozměňovací návrh 98 
Čl. 14 odst. 2 bod e 

e) CXL nebo SZP uplatňované ve třetí zemi 
pro legální použití aktivních látek v dané 
zemi; 

e) CXL nebo SZP uplatňované ve třetí zemi 
pro aktivní látky, jejichž použití je 
schváleno v EU; 

Or. en 

 

Odůvodnění 

Obnovení pozměňovacího návrhu 45 přijatého v prvním čtení. MRL doporučené 
potravinovým kodexem by se měly zohledňovat jen u látek, které nejsou v EU zakázány 
z důvodu ochrany spotřebitele nebo životního prostředí. 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Linda McAvan 

Pozměňovací návrh 99 
Čl. 16 odst. 1 bod ea (nový) 

 (ea) pokud jsou do přílohy I přidány nové 
výrobky, skupiny výrobků a/nebo části 
výrobků, a pokud to vyžaduje jeden nebo 
více členských států, aby se umožnilo 
provádění a vyhodnocení všech vědeckých 
studií potřebných na podporu MRL, pokud 
nebyly zjištěna žádná nepřijatelná rizika 
pro bezpečnost spotřebitele. 

Or. en 

 

Odůvodnění 

Čl. 4 odst. 2 společného postoje umožňuje přidání nových komodit do přílohy I, což nebylo 
zahrnuto do návrhu Komise (článek 17). Společný postoj však neuvádí odpovídající 
přechodná opatření. Je vhodné zahrnout tato opatření do článku 16, který se zabývá 
okolnostmi, za nichž je možné stanovit dočasné MRL. MRL jsou založené na údajích 
konkrétních testů, které se obvykle provádějí v průběhu dvou vegetačních období a které 
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potom vyhodnotí regulační orgán. Tyto údaje pravděpodobně nejsou k dispozici pro výrobky, 
u nichž nebyly MRL dříve vyžadovány; použití pesticidů na takové plodiny je místo toho 
povoleno na základě všeobecnějších údajů a bezpečnosti. Kdyby byly výrobky uvedeny 
v příloze I bez dostatečného času potřebného na získání a vyhodnocení údajů z konkrétních 
testů MRL, MRL by se stanovily na standardní hodnotu (faktická nula). Stávající povolení 
použití pesticidů na těchto plodinách by se proto muselo stáhnout, i kdyby byly pro 
spotřebitele bezpečné. 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Linda McAvan 

Pozměňovací návrh 100 
Čl. 16 odst. 2 pododstavec 3 

2. MRL uvedená v odst. 1 písm. d) se 
přehodnotí na konci období, pro které bylo 
povoleno základní použití. 

2. MRL uvedená v odst. 1 písm. d) se 
přehodnotí na konci období, pro které bylo 
povoleno základní použití. MRL uvedená v 
odst. 1 písm. e) se přehodnotí po ukončení a 
vyhodnocení vědeckých studií, nejpozději 
však do čtyř let po jejich zařazení do přílohy 
III. 

Or. en 

 

Odůvodnění 

Čl. 4 odst. 2 společného postoje umožňuje přidání nových komodit do přílohy I, což nebylo 
zahrnuto do návrhu Komise (článek 17). Společný postoj však neuvádí odpovídající 
přechodná opatření. Je vhodné zahrnou tato opatření do článku 16, který se zabývá 
okolnostmi, za nichž je možné stanovit dočasné MRL. MRL jsou založené na údajích 
konkrétních testů, které se obvykle provádějí v průběhu dvou vegetačních období a které 
potom vyhodnotí regulační orgán. Tyto údaje pravděpodobně nejsou k dispozici u těch 
výrobků, u nichž nebyly MRL dříve vyžadovány; použití pesticidů na takové plodiny je místo 
toho povoleno na základě všeobecnějších údajů a bezpečnosti. Kdyby byly výrobky uvedeny 
v příloze I bez dostatečného času potřebného na získání a vyhodnocení údajů z konkrétních 
testů MRL, MRL by se stanovily na standardní hodnotu (faktická nula). Stávající povolení 
použití pesticidů na těchto plodinách by se proto muselo stáhnout, i kdyby byly pro 
spotřebitele bezpečné. 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Bart Staes a Caroline Lucas 

Pozměňovací návrh 101 
Článek 16a (nový) 
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 Článek 16a nový 

Celkové limitní hodnoty 

V souladu s postupem uvedeným v čl. 45 
odst. 2 a v souladu s kritérii stanovenými v 
článku 14 se při přítomnosti více druhů 
reziduí pesticidů v potravinách a v 
krmivech stanovují celkové limitní hodnoty. 
V případě překročení celkových limitních 
hodnot se podle potřeby uplatní články 18, 
19 a 20. 

Or. en 

 

Odůvodnění 

Obnovení pozměňovacího návrhu 40 přijatého v prvním čtení. Podíl krmiv obsahující rezidua 
více než jednoho pesticidu v EU se od roku 1998 do roku 2002 zvýšil z 13 na 21 %. Zpráva 
Potravinového a veterinárního úřadu o sledování reziduí pesticidů za rok 2002 jasně ukazuje, 
že výrazně narůstá počet vzorků, které obsahují 4 a více pesticidů. Účinky jednotlivých látek 
na lidský organizmus mohou být kumulativní (např. v případě různých organofosfátů) nebo se 
mohou účinky jednotlivých látek navzájem posilovat. Přístup založený jen na jednotlivých 
MRL nezohledňuje současné hladiny reziduí nebo požadavky zdravotnictví. 

Nařízení by proto mělo zavést celkové limitní hodnoty, které lze například získat sečtením 
„limitních hodnot“ jednotlivých látek. Když dojde k překročení celkové limitní hodnoty, 
výrobek by se měl stáhnout z trhu, stejně jako při překročení individuální limitní hodnoty.   

 

Pozměňovací návrh, který předložili Bart Staes a Caroline Lucas 

Pozměňovací návrh 102 
Čl. 22 odst. 2a (nový) 

 2a. Dočasné MRL se stanoví na nejnižší 
hladině, kterou lze dosáhnout ve všech 
členských státech na základě správné 
zemědělské praxe a při respektování zásad 
integrované ochrany proti škůdcům. 

Or. en 
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Odůvodnění 

Obnovení pozměňovacího návrhu 49 přijatého v prvním čtení. Uplatní se princip prevence 
a dočasné MRL se stanoví na nejnižší reálně dosažitelné hodnotě. 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Ferreira 

Pozměňovací návrh 103 
Článek 23 bod a 

a) SZP, a) SZP, nejlepší dostupně zemědělské 
postupy založené na integrované ochraně s 
upřednostněním alternativních metod a 
postupů ochrany plodin před použitím 
chemických přípravků na definování každé 
MRL; 

Or. fr 

 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh, který souvisí s jinými pozměňovacími návrhy týkající se konkrétních 
otázek správné zemědělské praxe; srovnej pozměňovací návrh čl. 3 odst. 2 písm. a).  

 

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Ferreira 

Pozměňovací návrh 104 
Článek 23 bod ca (nový) 

 ca) dostupné vědeckotechnické poznatky, 
včetně přehledu uznávané odborné 
literatury za posledních 10 let o daném 
přípravku na ochranu rostlin nebo jeho 
reziduích; mezi účinky, které je třeba 
především posoudit, patří imunotoxicita, 
endokrinní poruchy, toxicita v období 
vývoje a účinky nízkých dávek; 

Or. fr 
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Odůvodnění 

Obnovení pozměňovacích návrhů 33 a 36 přijatých v prvním čtení.  

Snaží se uvést text do souladu s pozměňovacím návrhem předloženým k čl. 7 odst. 1 písm. da) 
(nové). 

Toxikologické testy na vyhodnocení aktivních látek a přípravků v současné době nevyžadují 
toxikologické testy, kterými se posuzují (neurologické, imunotoxikologické, hormonální 
a onkologické) následky vystavení těmto látkám v klíčových stádiích vývoje (nitroděložní 
vývoj a dětství). 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Ferreira 

Pozměňovací návrh 105 
Čl. 24 odst. 1 uvozující věta 

1. Na žádost Komise poskytne úřad Komisi 
odůvodněné stanovisko týkající se možných 
rizik pro zdraví spotřebitelů, které vznikají v 
důsledku:   

1. Úřad poskytne Komisi odůvodněné 
stanovisko týkající se možných rizik pro 
zdraví spotřebitelů, které vznikají v 
důsledku: 

Or. fr 

 

Odůvodnění 

Je třeba zaručit nezávislost úřadu při vypracovávání stanoviska. Neznamená to však, že 
Komise nemá právo ho o vypracování stanovisek požádat. 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Bart Staes a Caroline Lucas 

Pozměňovací návrh 106 
Čl. 24 odst. 1 uvozující věta 

1. Na žádost Komise poskytne úřad Komisi 
odůvodněné stanovisko týkající se možných 
rizik pro zdraví spotřebitelů, které vznikají v 
důsledku: 

1. Úřad poskytne Komisi odůvodněné 
stanovisko týkající se možných rizik pro 
zdraví spotřebitelů, které vznikají v 
důsledku: 

Or. en 
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Odůvodnění 

Úřad by měl vyhodnocovat údaje, které mu poskytují členské státy, a neměl by to dělat pouze 
na žádost Komise. Tento pozměňovací návrh částečně obnovuje původní znění návrhu Komise 
(článek 25 v KOM (2003) 117). 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Ferreira 

Pozměňovací návrh 107 
Článek 25 

S přihlédnutím ke stanovisku úřadu, je-li 
požadováno, mohou být dočasné MLR pro 
účinné látky uvedené v článku 23 stanoveny 
a uvedeny v příloze III v souladu s čl. 22 
odst. 1, nebo může být účinná látka 
popřípadě zahrnuta do přílohy IV v souladu 
s čl. 5 odst. 1. 

S přihlédnutím ke stanovisku úřadu, mohou 
být dočasné MLR pro účinné látky uvedené 
v článku 23 stanoveny a uvedeny v příloze 
III v souladu s čl. 22 odst. 1, nebo může být 
účinná látka popřípadě zahrnuta do přílohy 
IV v souladu s čl. 5 odst. 1. Dočasné MRL 
se stanoví na nejnižší hladině, kterou lze 
dosáhnout ve všech členských státech na 
základě správné zemědělské praxe a při 
zohlednění zásad integrované ochrany proti 
škůdcům. 

Or. fr 

 

Odůvodnění 

První část: snaží se dosáhnout souladu s pozměňovacím návrhem předloženým k článku 24. 

Druhá část: obnovení pozměňovacího návrhu 49 přijatého v prvním čtení. 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey 

Pozměňovací návrh 108 
Článek 25 

S přihlédnutím ke stanovisku úřadu, je-li 
požadováno, mohou být dočasné MLR pro 
účinné látky uvedené v článku 23 stanoveny 
a uvedeny v příloze III v souladu s čl. 22 
odst. 1, nebo může být účinná látka 

S přihlédnutím ke stanovisku úřadu, je-li 
požadováno, mohou být dočasné MLR pro 
účinné látky uvedené v článku 23 stanoveny 
a uvedeny v příloze III v souladu s čl. 22 
odst. 1, nebo může být účinná látka 
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popřípadě zahrnuta do přílohy IV v souladu 
s čl. 5 odst. 1. 

popřípadě zahrnuta do přílohy IV v souladu 
s čl. 5 odst. 1. Dočasné MRL se stanoví na 
nejnižší hladině, kterou lze dosáhnout ve 
všech členských státech na základě správné 
zemědělské praxe a při zohlednění zásad 
integrované ochrany proti škůdcům. 

Or. en 

 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh vychází z návrhu 15, který předložil zpravodaj, a doplňuje ho 
o zásady integrované kontroly škůdců. 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Roberto Musacchio 

Pozměňovací návrh 109 
Článek 25 

S přihlédnutím ke stanovisku úřadu, je-li 
požadováno, mohou být dočasné MLR pro 
účinné látky uvedené v článku 23 stanoveny 
a uvedeny v příloze III v souladu s čl. 22 
odst. 1, nebo může být účinná látka 
popřípadě zahrnuta do přílohy IV v souladu 
s čl. 5 odst. 1. 

S přihlédnutím ke stanovisku úřadu, je-li 
požadováno, mohou být dočasné MLR pro 
účinné látky uvedené v článku 23 stanoveny 
a uvedeny v příloze III v souladu s čl. 22 
odst. 1, nebo může být účinná látka 
popřípadě zahrnuta do přílohy IV v souladu 
s čl. 5 odst. 1. Dočasné MRL se stanoví na 
nejnižší hladině, kterou lze dosáhnout ve 
všech členských státech na základě správné 
zemědělské praxe a při zohlednění zásad 
integrované ochrany proti škůdcům. 

Or. en 

 

Odůvodnění 

Cílem je zdůraznit odkaz na úspěchy současné správné zemědělské praxe a zhodnotit je. 

 



 

AM\545847CS.doc 53/55 PE 349.878/19-115 

 CS 

Pozměňovací návrh, který předložili Dagmar Roth-Behrendt a Guido Sacconi 

Pozměňovací návrh 110 
Článek 25 

S přihlédnutím ke stanovisku úřadu, je-li 
požadováno, mohou být dočasné MLR pro 
účinné látky uvedené v článku 23 stanoveny 
a uvedeny v příloze III v souladu s čl. 22 
odst. 1, nebo může být účinná látka 
popřípadě zahrnuta do přílohy IV v souladu 
s čl. 5 odst. 1. 

S přihlédnutím ke stanovisku úřadu, je-li 
požadováno, mohou být dočasné MLR pro 
účinné látky uvedené v článku 23 stanoveny 
a uvedeny v příloze III v souladu s čl. 22 
odst. 1, nebo může být účinná látka 
popřípadě zahrnuta do přílohy IV v souladu 
s čl. 5 odst. 1. Dočasné MRL se stanoví na 
nejnižší hladině, kterou lze dosáhnout ve 
všech členských státech na základě správné 
zemědělské praxe a při zohlednění zásad 
integrované ochrany proti škůdcům. 

Or. en 

 

Odůvodnění 

Opětovné předložení pozměňovacího návrhu 49 z prvního čtení (schváleného Komisí). 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Ferreira 

Pozměňovací návrh 111 
Čl. 26 odst. 1 

1. Aniž by byla dotčena směrnice 96/23/ES, 
členské státy provádějí úřední kontroly 
pesticidů s cílem prosadit dodržování těchto 
nařízení v souladu s příslušnými 
ustanoveními právních předpisů 
Společenství týkajících se úředních kontrol 
potravin a krmiv. 

1. Aniž by byla dotčena směrnice 96/23/ES, 
členské státy provádějí úřední kontroly 
pesticidů na všech stupních distribuční sítě, 
na celnicích a v distribučních střediscích, s 
cílem prosadit dodržování těchto nařízení v 
souladu s příslušnými ustanoveními 
právních předpisů Společenství týkajících se 
úředních kontrol potravin a krmiv. 

Or. fr 

 

Odůvodnění 

Obnova pozměňovacího návrhu 54 přijatého v prvním čtení. 



 

PE 349.878/19-115 54/55 AM\545847CS.doc 

CS 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Bart Staes a Caroline Lucas 

Pozměňovací návrh 112 
Čl. 26 odst. 2 

2. Tyto kontroly reziduí pesticidů sestávají 
zejména z odběru a následného rozboru 
vzorků a zjištění přítomných pesticidů a 
úrovní jejich reziduí. 

2. Tyto kontroly reziduí pesticidů sestávají 
zejména z odběru a následného rozboru 
vzorků a zjištění přítomných pesticidů a 
úrovní jejich reziduí. Toto monitorování se 
provádí na všech stupních distribuční sítě, 
na celnicích, v distribučních střediscích, a 
zejména v místech dodání spotřebiteli. 

Or. en 

 

Odůvodnění 

Obnovení pozměňovacího návrhu 54 v prvním čtení. Je důležité, aby se rezidua sledovala 
nejen v počátečních stádiích potravinového řetězce, ale také v místě dodání spotřebiteli. 

 

Pozměňovací návrh, který předložil Dan Jørgensen 

Pozměňovací návrh 113 
Čl. 26 odst. 2 

2. Tyto kontroly reziduí pesticidů sestávají 
zejména z odběru a následného rozboru 
vzorků a zjištění přítomných pesticidů a 
úrovní jejich reziduí. 

2. Tyto kontroly reziduí pesticidů sestávají 
zejména z odběru a následného rozboru 
vzorků a zjištění přítomných pesticidů a 
úrovní jejich reziduí. Kontroly se provádějí 
zejména v místě dodání spotřebiteli. 

Or. da 

 

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Ferreira 

Pozměňovací návrh 114 
Čl. 28 odst. 1 

1. Metody analýzy reziduí pesticidů musí 
zahrnovat kritéria stanovená v příslušných 

1. Metody analýzy reziduí pesticidů musí 
zahrnovat kritéria stanovená v příslušných 
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ustanoveních právních předpisů 
Společenství týkajících se úředních kontrol 
potravin a krmiv. 

ustanoveních právních předpisů 
Společenství týkajících se úředních kontrol 
potravin a krmiv. Povolení pro pesticidy, 
pro něž neexistuje vhodný postup zjišťování 
přítomnosti, nebo které se pravidelně 
nesledují, se zruší. 

Or. fr 

 

Odůvodnění 

Obnovení pozměňovacího návrhu 56 přijatého v prvním čtení. 

 

Pozměňovací návrh, který předložili Bart Staes a Caroline Lucas 

Pozměňovací návrh 115 
Čl. 28 odst. 1a (nový) 

 1a. Povolení pro pesticidy, pro něž 
neexistuje vhodný postup zjišťování 
přítomnosti, nebo které se pravidelně 
nesledují, se zruší. 

Or. en 

 

Odůvodnění 

Obnovení pozměňovacího návrhu 56 přijatého v prvním čtení. Pro mnoho z celkem asi 800 
aktivních látek, které jsou v současnosti v EU povoleny, neexistují žádné nebo pouze 
nedostatečně citlivé postupy zjišťování jejich přítomnosti. Současnou metodou analýzy 
pesticidů sestávající z více postupů lze zpravidla  zjistit přítomnost pouze asi 200 aktivních 
látek. Přítomnost některých dalších látek lze zjistit pomocí individuálních postupů. Sledování 
reziduí v EU proto neumožňuje zjistit přítomnost významného počtu pesticidů, které se mohou 
vyskytovat jako rezidua v potravinách. 

Kromě toho je počet látek, které se v současné době sledují, mnohem nižší, než by bylo 
analyticky možné sledovat. Členské státy EU sledovaly v roce 2001 v průměru jen 161 z 800 
povolených látek.   
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