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Spoločná pozícia Rady 

 

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Ferreira 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19 
Odôvodnenie 2 

(2) Rozdiely medzi vnútroštátnymi 
maximálnymi hladinami pre rezíduá 
pesticídov môžu vytvárať prekážky pre 
obchod medzi členskými štátmi a medzi 
tretími štátmi a Spoločenstvom s výrobkami 
zahrnutými v prílohe č. I k zmluve a 
výrobkami z nich odvodenými. V záujme 
voľného pohybu tovaru, rovnakých 
podmienok pre hospodársku súťaž medzi 
členskými štátmi, ako aj ochrany 
spotrebiteľa je preto žiadúce, aby boli 
maximálne hladiny pre rezíduá (MRL) pre 
výrobky rastlinného a živočíšneho pôvodu 

(2) Rozdiely medzi vnútroštátnymi 
maximálnymi hladinami pre rezíduá 
pesticídov môžu vytvárať prekážky pre 
obchod medzi členskými štátmi a medzi 
tretími štátmi a Spoločenstvom s výrobkami 
zahrnutými v prílohe č. I k zmluve a 
výrobkami z nich odvodenými a vytvárajú 
rozdiely v ochrane verejného zdravia. V 
záujme voľného pohybu tovaru, rovnakých 
podmienok pre hospodársku súťaž medzi 
členskými štátmi, ako aj rovnakej ochrany 
spotrebiteľa pre všetkých spotrebiteľov je 
preto žiadúce, aby boli maximálne hladiny 
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stanovené na úrovni Spoločenstva. pre rezíduá (MRL) pre výrobky rastlinného a 
živočíšneho pôvodu stanovené na úrovni 
Spoločenstva, ale pri zohľadnení 
rozdielnych klimatických podmienok a na 
základe najlepších dostupných 
poľnohospodárskych postupov (t.j. 
minimálne integrovaná ochrana proti 
škodcom). 

Or. fr 

 

Odôvodnenie 

Obnovenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 1 prijatého v prvom čítaní. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá  Bart Staes a Caroline Lucas 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20 
Odôvodnenie 2 

2) Rozdiely medzi vnútroštátnymi 
maximálnymi hladinami pre rezíduá 
pesticídov môžu vytvárať prekážky pre 
obchod medzi členskými štátmi a medzi 
tretími štátmi a Spoločenstvom s výrobkami 
zahrnutými v prílohe č. I k zmluve a 
výrobkami z nich odvodenými.  V záujme 
voľného pohybu tovaru, rovnakých 
podmienok pre hospodársku súťaž medzi 
členskými štátmi, ako aj ochrany 
spotrebiteľa je preto žiadúce, aby boli 
maximálne hladiny pre rezíduá (MRL) pre 
výrobky rastlinného a živočíšneho pôvodu 
stanovené na úrovni Spoločenstva. 

2) Rozdiely medzi vnútroštátnymi 
maximálnymi hladinami pre rezíduá 
pesticídov môžu vytvárať prekážky pre 
obchod medzi členskými štátmi a medzi 
tretími štátmi a Spoločenstvom s výrobkami 
zahrnutými v prílohe č. I k zmluve a 
výrobkami z nich odvodenými a vytvárajú 
rozdiely v ochrane verejného zdravia. V 
záujme voľného pohybu tovaru, rovnakých 
podmienok pre hospodársku súťaž medzi 
členskými štátmi, ako aj rovnakej ochrany 
spotrebiteľa pre všetkých spotrebiteľov je 
preto žiadúce, aby boli maximálne hladiny 
pre rezíduá (MRL) pre výrobky rastlinného a 
živočíšneho pôvodu stanovené na úrovni 
Spoločenstva, ale pri zohľadnení 
rozdielnych klimatických podmienok a na 
základe najlepších dostupných 
poľnohospodárskych postupov 
(integrovaná ochrana proti škodcom). 

Or. en 
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Odôvodnenie 

Obnovenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 1 prijatého v prvom čítaní. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dan Jørgensen 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21 
Odôvodnenie 2 

(2) Rozdiely medzi vnútroštátnymi 
maximálnymi hladinami pre rezíduá 
pesticídov môžu vytvárať prekážky pre 
obchod medzi členskými štátmi a medzi 
tretími štátmi a Spoločenstvom s výrobkami 
zahrnutými v prílohe č. I k zmluve a 
výrobkami z nich odvodenými. V záujme 
voľného pohybu tovaru, rovnakých 
podmienok pre hospodársku súťaž medzi 
členskými štátmi, ako aj ochrany 
spotrebiteľa je preto žiadúce, aby boli 
maximálne hladiny pre rezíduá (MRL) pre 
výrobky rastlinného a živočíšneho pôvodu 
stanovené na úrovni Spoločenstva. 

(2) Rozdiely medzi vnútroštátnymi 
maximálnymi hladinami pre rezíduá 
pesticídov môžu vytvárať prekážky pre 
obchod medzi členskými štátmi a medzi 
tretími štátmi a Spoločenstvom s výrobkami 
zahrnutými v prílohe č. I k zmluve a 
výrobkami z nich odvodenými. V záujme 
voľného pohybu tovaru, rovnakých 
podmienok pre hospodársku súťaž medzi 
členskými štátmi, ako aj ochrany 
spotrebiteľa je preto žiadúce, aby boli 
maximálne hladiny pre rezíduá (MRL) pre 
výrobky rastlinného a živočíšneho pôvodu 
stanovené na úrovni Spoločenstva, ale pri 
zohľadnení správnej poľnohospodárskej 
praxe. 

Or. da 

 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dorette Corbey 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22 
Odôvodnenie 2 

(2) Rozdiely medzi vnútroštátnymi 
maximálnymi hladinami pre rezíduá 
pesticídov môžu vytvárať prekážky pre 
obchod medzi členskými štátmi a medzi 
tretími štátmi a Spoločenstvom s výrobkami 
zahrnutými v prílohe č. I k zmluve a 
výrobkami z nich odvodenými.  V záujme 
voľného pohybu tovaru, rovnakých 
podmienok pre hospodársku súťaž medzi 

(2) Toto nariadenie sa priamo dotýka toho, 
ako verejnosť vníma zdravie a je dôležité 
pre fungovanie vnútorného trhu. Rozdiely 
medzi vnútroštátnymi maximálnymi 
hladinami pre rezíduá pesticídov môžu 
vytvárať prekážky pre obchod medzi 
členskými štátmi a medzi tretími štátmi a 
spoločenstvom s výrobkami zahrnutými v 
prílohe č. I k zmluve a výrobkami z nich 
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členskými štátmi, ako aj ochrany 
spotrebiteľa je preto žiadúce, aby boli 
maximálne hladiny pre rezíduá (MRL) pre 
výrobky rastlinného a živočíšneho pôvodu 
stanovené na úrovni Spoločenstva. 

odvodenými. V záujme voľného pohybu 
tovaru, rovnakých podmienok pre 
hospodársku súťaž medzi členskými štátmi, 
ako aj ochrany spotrebiteľa je preto žiadúce, 
aby boli maximálne hladiny pre rezíduá 
(MRL) pre výrobky rastlinného a 
živočíšneho pôvodu stanovené na úrovni 
Spoločenstva, ale pri zohľadnení 
rozdielnych klimatických podmienok a na 
základe najlepších dostupných 
poľnohospodárskych postupov 
(integrovaná ochrana proti škodcom). 

Or. en 

 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh vychádza z návrhu spravodajcu uvedeného v 
pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 1, pričom k nemu pridáva časť pozmeňujúceho a 
doplňujúceho návrhu 1 EP z prvého čítania. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Ferreira 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23 
Odôvodnenie 4 

(4) Výroba a spotreba rastlinných a 
živočíšnych výrobkov zohráva v 
Spoločenstve veľmi dôležitú úlohu. Výnosy 
rastlinnej výroby sú neustále postihované 
škodlivými organizmami. Je dôležité 
ochraňovať rastliny a rastlinné výrobky pred 
takýmito organizmami, nielen s cieľom 
predchádzať znižovaniu výnosov alebo ich 
poškodeniu, ale takisto s cieľom zabezpečiť 
kvalitu zozbieraných produktov, zvýšiť 
produktivitu poľnohospodárstva a 
ochraňovať prírodné prostredie obmedzením 
povrchovej plochy potrebnej na 
poľnohospodársku výrobu. 

(4) Výroba a spotreba rastlinných a 
živočíšnych výrobkov zohráva v 
Spoločenstve veľmi dôležitú úlohu. Výnosy 
rastlinnej výroby sú neustále postihované 
škodlivými organizmami. Je dôležité 
ochraňovať rastliny a rastlinné výrobky pred 
takýmito organizmami, nielen s cieľom 
predchádzať znižovaniu výnosov alebo ich 
poškodeniu, ale takisto s cieľom zabezpečiť 
kvalitu zozbieraných produktov, zabezpečiť 
vysokú produktivitu poľnohospodárstva a 
ochraňovať prírodné prostredie obmedzením 
povrchovej plochy potrebnej na 
poľnohospodársku výrobu. Sú na to k 
dispozícii rozličné metódy: nechemické 
metódy, postupy ako pestovanie odolných 
odrôd, striedanie pestovaných plodín, 
mechanické odburiňovanie, biologická 
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ochrana a chemické metódy ako použitie 
prípravkov na ochranu rastlín alebo 
pesticídov. 

Or. fr 

 

Odôvodnenie 

Obnovenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 2 prijatého v prvom čítaní. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dan Jørgensen 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24 
Odôvodnenie 4 

(4) Výroba a spotreba rastlinných a 
živočíšnych výrobkov zohráva v 
Spoločenstve veľmi dôležitú úlohu.  Výnosy 
rastlinnej výroby sú neustále postihované 
škodlivými organizmami.  Je dôležité 
ochraňovať rastliny a rastlinné výrobky pred 
takýmito organizmami, nielen s cieľom 
predchádzať znižovaniu výnosov alebo ich 
poškodeniu, ale takisto s cieľom zabezpečiť 
kvalitu zozbieraných produktov, zvýšiť 
produktivitu poľnohospodárstva a 
ochraňovať prírodné prostredie 
obmedzením povrchovej plochy potrebnej 
na poľnohospodársku výrobu. 

(4) Výroba a spotreba rastlinných a 
živočíšnych výrobkov zohráva v 
Spoločenstve veľmi dôležitú úlohu. Výnosy 
rastlinnej výroby sú neustále postihované 
škodlivými organizmami. Je dôležité 
ochraňovať rastliny a rastlinné výrobky pred 
takýmito organizmami, nielen s cieľom 
predchádzať znižovaniu výnosov alebo ich 
poškodeniu, ale takisto s cieľom zabezpečiť 
kvalitu zozbieraných produktov a zvýšiť 
produktivitu poľnohospodárstva. 

 Sú na to k dispozícii viaceré metódy: 
nechemické metódy, pestovanie odolných 
odrôd, striedanie pestovaných plodín, 
mechanické odburiňovanie, biologická 
ochrana a chemické metódy ako použitie 
prípravkov na ochranu rastlín alebo 
pesticídov. 

Or. da 
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Odôvodnenie 

Odôvodnenie 4 spoločnej pozície ustanovuje, že cieľom je ochrana životného prostredia 
prostredníctvom obmedzenia plochy potrebnej na poľnohospodársku výrobu. Obmedzenie 
plochy využívanej na poľnohospodárstvo tým, že sa menšie plochy budú obrábať 
intenzívnejšie, však príliš neodráža potreby životného prostredia. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Bart Staes a Caroline Lucas 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25 
Odôvodnenie 4 

(4) Výroba a spotreba rastlinných a 
živočíšnych výrobkov zohráva v 
Spoločenstve veľmi dôležitú úlohu. Výnosy 
rastlinnej výroby sú neustále postihované 
škodlivými organizmami. Je dôležité 
ochraňovať rastliny a rastlinné výrobky pred 
takýmito organizmami, nielen s cieľom 
predchádzať znižovaniu výnosov alebo ich 
poškodeniu, ale takisto s cieľom zabezpečiť 
kvalitu zozbieraných produktov, zvýšiť 
produktivitu poľnohospodárstva a 
ochraňovať prírodné prostredie 
obmedzením povrchovej plochy potrebnej 
na poľnohospodársku výrobu. 

(4) Výroba a spotreba rastlinných a 
živočíšnych výrobkov zohráva v 
Spoločenstve veľmi dôležitú úlohu. Výnosy 
rastlinnej výroby sú neustále postihované 
škodlivými organizmami. Je dôležité 
ochraňovať rastliny a rastlinné výrobky pred 
takýmito organizmami, s cieľom 
predchádzať znižovaniu výnosov alebo ich 
poškodeniu a zabezpečiť vysokú 
produktivitu poľnohospodárstva. Sú na to k 
dispozícii rozličné metódy: nechemické 
metódy, postupy ako pestovanie odolných 
odrôd, striedanie pestovaných plodín, 
mechanické odburiňovanie, biologická 
ochrana a chemické metódy ako použitie 
prípravkov na ochranu rastlín alebo 
pesticídov. 

Or. en 

 

Odôvodnenie 

Obnovenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 2 predloženého v prvom čítaní. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Ferreira 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26 
Odôvodnenie 5 
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(5) Jedna z najdôležitejších metód ochrany 
rastlín a rastlinných výrobkov pred vplyvmi 
škodlivých organizmov je používanie 
aktívnych látok v prípravkoch na ochranu 
rastlín.  Možným dôsledkom ich používania 
však môže byť prítomnosť rezíduí v takto 
ošetrených výrobkoch, vo zvieratách 
vykrmovaných týmito výrobkami a v mede 
včiel, ktoré boli týmto látkam vystavené.  Je 
potrebné zabezpečiť, aby tieto rezíduá neboli 
prítomné v množstve predstavujúcom 
neprijateľné riziko pre ľudí a, podľa potreby, 
pre zvieratá. 

(5) Jedna z najbežnejších metód ochrany 
rastlín a rastlinných výrobkov pred vplyvmi 
škodlivých organizmov je používanie 
aktívnych látok v prípravkoch na ochranu 
rastlín. Možným dôsledkom ich používania 
však môže byť prítomnosť rezíduí v takto 
ošetrených výrobkoch, vo zvieratách 
vykrmovaných týmito výrobkami a v mede 
včiel, ktoré boli týmto látkam vystavené. 
Pretože verejné zdravie by malo byť podľa 
smernice 91/414 uprednostnené pred 
požiadavkami ochrany plodín, je potrebné 
zabezpečiť, aby tieto rezíduá neboli 
prítomné v množstve predstavujúcom 
neprijateľné riziko pre ľudí a, podľa potreby, 
pre zvieratá. MRL by mali byť stanovené na 
najnižšej reálne dosiahnuteľnej hladine 
pre všetky pesticídy, s cieľom chrániť 
zraniteľné skupiny ako deti a nenarodené 
deti a s cieľom zminimalizovať možné 
kombinované účinky viacerých rezíduí. 

Or. fr 

 

Odôvodnenie 

Obnovenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 3 prijatého v prvom čítaní. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Roberto Musacchio 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27 
Odôvodnenie 5 

5) Jedna z najdôležitejších metód ochrany 
rastlín a rastlinných výrobkov pred vplyvmi 
škodlivých organizmov je používanie 
aktívnych látok v prípravkoch na ochranu 
rastlín.  Možným dôsledkom ich používania 
však môže byť prítomnosť rezíduí v takto 
ošetrených výrobkoch, vo zvieratách 
vykrmovaných týmito výrobkami a v mede 
včiel, ktoré boli týmto látkam vystavené. Je 
potrebné zabezpečiť, aby tieto rezíduá neboli 
prítomné v množstve predstavujúcom 

(5) Jedna z najdôležitejších metód ochrany 
rastlín a rastlinných výrobkov pred vplyvmi 
škodlivých organizmov je používanie 
aktívnych látok v prípravkoch na ochranu 
rastlín. Možným dôsledkom ich používania 
však môže byť prítomnosť rezíduí v takto 
ošetrených výrobkoch, vo zvieratách 
vykrmovaných týmito výrobkami a v mede 
včiel, ktoré boli týmto látkam vystavené. Je 
potrebné zabezpečiť, aby tieto rezíduá neboli 
prítomné v množstve predstavujúcom 
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neprijateľné riziko pre ľudí a, podľa 
potreby, pre zvieratá. 

neprijateľné riziko pre zdravie ľudí a 
zvierat. MRL by mali byť stanovené na 
najnižšej reálne dosiahnuteľnej hladine 
pre všetky pesticídy, s cieľom chrániť 
zraniteľné skupiny ako deti a nenarodené 
deti a s cieľom zminimalizovať možné 
kombinované účinky viacerých rezíduí. 

Or. en 

 

Odôvodnenie 

Odkazuje sa na pozmeňujúci a doplňujúci návrh z prvého čítania, v ktorom sú zraniteľné 
skupiny lepšie chránené predovšetkým pred možnými kombinovanými a kumulatívnymi 
účinkami rezíduí pesticídov. Spravodajca zohľadňuje kumulatívne účinky len v pozmeňujúcom 
a doplňujúcom návrhu 12 k článku 14: odkaz je potrebné uviesť aj v odôvodnení. 

 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dorette Corbey 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28 
Odôvodnenie 5 

(5) Jedna z najdôležitejších metód ochrany 
rastlín a rastlinných výrobkov pred vplyvmi 
škodlivých organizmov je používanie 
aktívnych látok v prípravkoch na ochranu 
rastlín.  Možným dôsledkom ich používania 
však môže byť prítomnosť rezíduí v takto 
ošetrených výrobkoch, vo zvieratách 
vykrmovaných týmito výrobkami a v mede 
včiel, ktoré boli týmto látkam vystavené.  Je 
potrebné zabezpečiť, aby tieto rezíduá neboli 
prítomné v množstve predstavujúcom 
neprijateľné riziko pre ľudí a, podľa potreby, 
pre zvieratá. 

(5) Jedna z najdôležitejších metód ochrany 
rastlín a rastlinných výrobkov pred vplyvmi 
škodlivých organizmov je používanie 
aktívnych látok v prípravkoch na ochranu 
rastlín. Možným dôsledkom ich používania 
však môže byť prítomnosť rezíduí v takto 
ošetrených výrobkoch, vo zvieratách 
vykrmovaných týmito výrobkami a v mede 
včiel, ktoré boli týmto látkam vystavené. 
Pretože verejné zdravie by podľa smernice 
91/414/EHS malo byť uprednostnené pred 
požiadavkami ochrany plodín, je potrebné 
zabezpečiť, aby tieto rezíduá neboli 
prítomné v množstve predstavujúcom 
neprijateľné riziko pre ľudí a, podľa potreby, 
pre zvieratá. MRL by mali byť stanovené na 
najnižšej reálne dosiahnuteľnej hladine 
pre všetky pesticídy, s cieľom chrániť 
zraniteľné skupiny ako deti a nenarodené 
deti a s cieľom zminimalizovať možné 
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kombinované účinky viacerých rezíduí. 

Or. en 

 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh vychádza z návrhu spravodajcu uvedeného v 
pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 2, pričom k nemu pridáva časť pozmeňujúceho a 
doplňujúceho návrhu 3 EP z prvého čítania o zraniteľných skupinách. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Robert William Sturdy 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29 
Odôvodnenie 5 

(5) Jedna z najdôležitejších metód ochrany 
rastlín a rastlinných výrobkov pred vplyvmi 
škodlivých organizmov je používanie 
aktívnych látok v prípravkoch na ochranu 
rastlín.  Možným dôsledkom ich používania 
však môže byť prítomnosť rezíduí v takto 
ošetrených výrobkoch, vo zvieratách 
vykrmovaných týmito výrobkami a v mede 
včiel, ktoré boli týmto látkam vystavené. Je 
potrebné zabezpečiť, aby tieto rezíduá neboli 
prítomné v množstve predstavujúcom 
neprijateľné riziko pre ľudí a, podľa potreby, 
pre zvieratá. 

(5) Jedna z najdôležitejších metód ochrany 
rastlín a rastlinných výrobkov pred vplyvmi 
škodlivých organizmov je používanie 
aktívnych látok v prípravkoch na ochranu 
rastlín.  Možným dôsledkom ich používania 
však môže byť prítomnosť rezíduí v takto 
ošetrených výrobkoch, vo zvieratách 
vykrmovaných týmito výrobkami a v mede 
včiel, ktoré boli týmto látkam vystavené. 
Podľa smernice 91/414/EHS by verejné 
zdravie malo byť uprednostnené pred 
požiadavkami ochrany plodín, a preto je 
potrebné zabezpečiť, aby tieto rezíduá neboli 
prítomné v množstve predstavujúcom 
neprijateľné riziko pre ľudí a, podľa potreby, 
pre zvieratá. 

Or. en 

 

Odôvodnenie 

Čiastočné obnovenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu predloženého v prvom čítaní. Je 
dôležité zabezpečiť, aby boli pri stanovovaní MRL požiadavky verejného zdravia vždy splnené 
alebo prekročené. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Bart Staes, Caroline Lucas 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30 
Odôvodnenie 5 

(5) Jedna z najdôležitejších metód ochrany 
rastlín a rastlinných výrobkov pred vplyvmi 
škodlivých organizmov je používanie 
aktívnych látok v prípravkoch na ochranu 
rastlín.  Možným dôsledkom ich používania 
však môže byť prítomnosť rezíduí v takto 
ošetrených výrobkoch, vo zvieratách 
vykrmovaných týmito výrobkami a v mede 
včiel, ktoré boli týmto látkam vystavené. Je 
potrebné zabezpečiť, aby tieto rezíduá neboli 
prítomné v množstve predstavujúcom 
neprijateľné riziko pre ľudí a, podľa potreby, 
pre zvieratá. 

(5) Jedna z najbežnejších metód ochrany 
rastlín a rastlinných výrobkov pred vplyvmi 
škodlivých organizmov je používanie 
aktívnych látok v prípravkoch na ochranu 
rastlín.  Možným dôsledkom ich používania 
však môže byť prítomnosť rezíduí v takto 
ošetrených výrobkoch, vo zvieratách 
vykrmovaných týmito výrobkami a v mede 
včiel, ktoré boli týmto látkam vystavené. 
Pretože verejné zdravie by malo byť podľa 
smernice 91/414/EHS uprednostnené pred 
požiadavkami ochrany plodín, je potrebné 
zabezpečiť, aby tieto rezíduá neboli 
prítomné v množstve predstavujúcom 
neprijateľné riziko pre ľudí a, podľa potreby, 
pre zvieratá. MRL by mali byť stanovené na 
najnižšej reálne dosiahnuteľnej hladine 
pre všetky pesticídy, s cieľom chrániť 
zraniteľné skupiny ako deti a nenarodené 
deti a s cieľom zminimalizovať možné 
kombinované účinky viacerých rezíduí. 

Or. en 

 

Odôvodnenie 

Obnovenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 3 prijatého v prvom čítaní. Je dôležité, aby 
požiadavky verejného zdravia mali pri stanovovaní MRL prioritu a aby boli plne chránené 
najzraniteľnejšie skupiny. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dan Jørgensen 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31 
Odôvodnenie 5 

(5) Jedna z najdôležitejších metód ochrany 
rastlín a rastlinných výrobkov pred vplyvmi 
škodlivých organizmov je používanie 
aktívnych látok v prípravkoch na ochranu 
rastlín. Možným dôsledkom ich používania 

(5) Jedna z najdôležitejších metód ochrany 
rastlín a rastlinných výrobkov pred vplyvmi 
škodlivých organizmov je používanie 
aktívnych látok v prípravkoch na ochranu 
rastlín.  Možným dôsledkom ich používania 
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však môže byť prítomnosť rezíduí v takto 
ošetrených výrobkoch, vo zvieratách 
vykrmovaných týmito výrobkami a v mede 
včiel, ktoré boli týmto látkam vystavené. Je 
potrebné zabezpečiť, aby tieto rezíduá neboli 
prítomné v množstve predstavujúcom 
neprijateľné riziko pre ľudí a, podľa potreby, 
pre zvieratá. 

však môže byť prítomnosť rezíduí v takto 
ošetrených výrobkoch, vo zvieratách 
vykrmovaných týmito výrobkami a v mede 
včiel, ktoré boli týmto látkam vystavené.  Je 
potrebné zabezpečiť, aby tieto rezíduá neboli 
prítomné v množstve predstavujúcom 
neprijateľné riziko pre ľudí a, podľa potreby, 
pre zvieratá. MRL by mali byť stanovené na 
najnižšej reálne dosiahnuteľnej hladine 
pre všetky pesticídy, s cieľom chrániť 
zraniteľné skupiny ako deti a nenarodené 
deti a s cieľom zminimalizovať možné 
kombinované účinky viacerých rezíduí. 

Or. da 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Linda McAvan 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32 
Odôvodnenie 5a (nové) 

 (5a) Tiež je dôležité pokračovať v práci na 
vyvinutí metodológie, ktorá zohľadní 
kumulatívne a synergické účinky. 

Or. en 

 

Odôvodnenie 

Kumulatívne a synergické účinky pesticídov vyvolávajú veľké obavy verejnosti. Keďže zatiaľ 
nemáme metodológiu na ich vyhodnotenie, je dôležité pokračovať v práci na jej vytvorení a 
zmierniť tak obavy verejnosti. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Bart Staes, Caroline Lucas 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33 
Odôvodnenie 5a (nové) 

 (5a) S ohľadom na vystavenie ľudí 
kombinácii aktívnych látok a ich 
kumulatívnym a možným synergickým 
účinkom na ľudské zdravie, by mali byť 
MRL stanovené po porade s Európskym 
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úradom pre bezpečnosť potravín, ktorý 
predloží návrhy na výpočet celkových MRL. 

Or. en 

 

Odôvodnenie 

Obnovenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 4 prijatého v prvom čítaní.  

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Ferreira 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34 
Odôvodnenie 6 

(6) Smernica Rady 91/414/EHS z 15. júla 
1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu 
rastlín na trh stanovuje, že členské štáty pri 
vydávaní povolení majú stanoviť, že 
prípravky na ochranu rastlín sa majú správne 
používať.  Správne používanie zahŕňa 
uplatňovanie princípov správnej odbornej 
praxe ochrany rastlín, ako aj zásad 
integrovanej kontroly.  Pokiaľ MRL 
vyplývajúce z povoleného používania 
pesticídov podľa smernice 91/414/EHS 
predstavujú riziko pre spotrebiteľov, takéto 
používanie by malo byť zrevidované s 
cieľom znížiť hladiny pre rezíduá pesticídov. 
Spoločenstvo by malo podporiť používanie 
metód alebo výrobkov prispievajúcich k 
zníženiu rizík a zníženiu množstiev 
používaných pesticídov na hladiny, ktoré sú 
v súlade s účinnou ochranou rastlín proti 
škodcom. 

(6) Smernica Rady 91/414/EHS z 15. júla 
1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu 
rastlín na trh stanovuje, že členské štáty pri 
vydávaní povolení majú stanoviť, že 
prípravky na ochranu rastlín sa majú správne 
používať.  Správne používanie zahŕňa 
uplatňovanie princípov správnej odbornej 
praxe ochrany rastlín, ako aj zásad 
integrovanej kontroly. Pokiaľ MRL 
vyplývajúce z povoleného používania 
pesticídov podľa smernice 91/414/EHS 
predstavujú riziko pre spotrebiteľov, takéto 
používanie by malo byť zrevidované s 
cieľom znížiť hladiny pre rezíduá pesticídov.  
Spoločenstvo by malo podporiť používanie 
metód alebo výrobkov prispievajúcich k 
zníženiu rizík a zníženiu používania 
pesticídov, pokiaľ je v súlade s potrebou 
ochrany rastlín. 

Or. fr 

 

Odôvodnenie 

Je rozumné znížiť riziká súvisiace s používaním chemických prostriedkov na ochranu rastlín. 
Výskum však naznačuje, že zníženie používaných množstiev nie je riešením. Čo by sa malo 
spraviť, je obnoviť znenie rozhodnutia o Šiestom environmentálnom akčnom programe 



 

AM\545847SK.doc  PE 349.878v01/-00 

 SK 
13

(1600/2002/ES, Článok 7 ods. 1, piata zarážka). Okrem toho je vzhľadom na obmedzenia 
analýzy rizík, predovšetkým pre ohrozené skupiny vrátane detí a nenarodených detí, potrebné 
znížiť používanie a závislosť od pesticídov v súlade s princípom prevencie. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dan Jørgensen 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35 
Odôvodnenie 6 

(6) Smernica Rady 91/414/EHS z 15. júla 
1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu 
rastlín na trh stanovuje, že členské štáty pri 
vydávaní povolení majú stanoviť, že 
prípravky na ochranu rastlín sa majú správne 
používať.  Správne používanie zahŕňa 
uplatňovanie princípov správnej odbornej 
praxe ochrany rastlín, ako aj zásad 
integrovanej kontroly. Pokiaľ MRL 
vyplývajúce z povoleného používania 
pesticídov podľa smernice 91/414/EHS 
predstavujú riziko pre spotrebiteľov, takéto 
používanie by malo byť zrevidované s 
cieľom znížiť hladiny pre rezíduá pesticídov. 
Spoločenstvo by malo podporiť používanie 
metód alebo výrobkov prispievajúcich k 
zníženiu rizík a zníženiu množstiev 
používaných pesticídov na hladiny, ktoré sú 
v súlade s účinnou ochranou rastlín proti 
škodcom. 

(6) Smernica Rady 91/414/EHS z 15. júla 
1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu 
rastlín na trh stanovuje, že členské štáty pri 
vydávaní povolení majú stanoviť, že 
prípravky na ochranu rastlín sa majú správne 
používať. Správne používanie zahŕňa 
uplatňovanie princípov správnej 
poľnohospodárskej praxe. Pokiaľ MRL 
vyplývajúce z povoleného používania 
pesticídov podľa smernice 91/414/EHS 
predstavujú riziko pre spotrebiteľov, takéto 
používanie by malo byť zrevidované s 
cieľom znížiť hladiny pre rezíduá pesticídov. 
Spoločenstvo by malo podporiť používanie 
metód alebo výrobkov prispievajúcich k 
zníženiu rizík a zníženiu množstiev 
používaných pesticídov na hladiny, ktoré sú 
v súlade s účinnou ochranou rastlín proti 
škodcom. 

Or. da 

 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Ferreira 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36 
Odôvodnenie 6a (nové) 

 6a. V krátkom čase je nevyhnutné stanoviť 
jasnú definíciu konkrétnych metód 
integrovanej ochrany rôznych plodín, 
zohľadňujúcu odlišné klimatické 
podmienky. 
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Or. fr 

 

Odôvodnenie 

Momentálne neexistuje žiadna jasná definícia správnych postupov integrovanej výroby podľa 
plodín a klimatickej oblasti. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Roberto Musacchio 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37 
Odôvodnenie 11a (nové) 

 (11a) S ohľadom na vystavenie ľudí 
kombinácii aktívnych látok a ich 
kumulatívnym a možným synergickým 
účinkom na ľudské zdravie, by mali byť 
MRL stanovené po porade s Európskym 
úradom pre bezpečnosť potravín, ktorý 
predloží návrhy na výpočet celkových MRL. 

Or. en 

 

Odôvodnenie 

So zreteľom na ochranu ľudského zdravia pred kumulatívnymi účinkami by mali byť celkové 
MRL stanovené alebo schválené prostredníctvom postupu výpočtu Európskeho úradu pre 
bezpečnosť potravín. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Ferreira 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38 
Odôvodnenie 14 

(14) Je potrebné vymedziť na úrovni 
Spoločenstva určité podmienky používané 
na stanovenie a kontrolu MRL pre výrobky 
rastlinného a živočíšneho pôvodu. 

(14) Je potrebné vymedziť na úrovni 
Spoločenstva určité podmienky používané 
na stanovenie, kontrolu a podávanie správ o 
MRL na a vo výrobkoch rastlinného a 
živočíšneho pôvodu a usmernenia pre 
postihovanie výrobcov alebo predajcov. 
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Or. fr 

 

Odôvodnenie 

Obnovenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 7 prijatého v prvom čítaní. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Bart Staes a Caroline Lucas  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39 
Odôvodnenie 14 

Je potrebné vymedziť na úrovni 
Spoločenstva určité podmienky používané 
na stanovenie a kontrolu MRL pre výrobky 
rastlinného a živočíšneho pôvodu. 

(14) Je potrebné vymedziť na úrovni 
Spoločenstva určité podmienky používané 
na stanovenie, kontrolu a podávanie správ o 
MRL pre výrobky rastlinného a živočíšneho 
pôvodu a usmernenia pre postihovanie 
výrobcov alebo predajcov. 

Or. en 

 

Odôvodnenie 

Obnovenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 7 prijatého v prvom čítaní. Je logické 
stanoviť normy pre podávanie správ o MRL na úrovni Spoločenstva, pretože inak by vznikli 
nedorozumenia. Hoci postihy nebudú harmonizované, usmernenia by sa mali stanoviť na 
úrovni Spoločenstva. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria G.H.C. Oomen-Ruijten 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40 
Odôvodnenie 20 

(20) Pre potraviny a krmivá vyrobené mimo 
územia Spoločenstva môžu byť v súlade s 
právom uplatňované rôzne 
poľnohospodárske zvyklosti, pokiaľ ide o 
používanie prípravkov na ochranu rastlín, 
ktorých dôsledkom je niekedy prítomnosť 
rezíduí pesticídov odlišných od tých, ktoré 
sú dôsledkom právom dovoleného 

vypúšťa sa 
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používania v Spoločenstve. Je preto 
vhodné, aby boli MRL stanovené pre 
dovezené výrobky, ktoré zohľadňujú tieto 
spôsoby používania a z nich vyplývajúce 
rezíduá, za predpokladu, že je bezpečnosť 
výrobkov preukázaná použitím rovnakých 
kritérií ako pre domácu výrobu. 

Or. nl 

 

Odôvodnenie 

Obnovenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 9 prijatého v prvom čítaní. Pre dovezené 
potraviny a krmivá by mali platiť rovnaké pravidlá ako pre potraviny a krmivá vyrobené v 
rámci EÚ. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41 
Odôvodnenie 20 

(20) Pre potraviny a krmivá vyrobené mimo 
územia Spoločenstva môžu byť v súlade s 
právom uplatňované rôzne 
poľnohospodárske zvyklosti, pokiaľ ide o 
používanie prípravkov na ochranu rastlín, 
ktorých dôsledkom je niekedy prítomnosť 
rezíduí pesticídov odlišných od tých, ktoré 
sú dôsledkom právom dovoleného 
používania v Spoločenstve.  Je preto 
vhodné, aby boli MRL stanovené pre 
dovezené výrobky, ktoré zohľadňujú tieto 
spôsoby používania a z nich vyplývajúce 
rezíduá, za predpokladu, že je bezpečnosť 
výrobkov preukázaná použitím rovnakých 
kritérií ako pre domácu výrobu.  

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Odôvodnenie 

Opätovné predloženie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 9 a 70 z prvého čítania 
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(schválených Komisiou). 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dan Jørgensen 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42 
Odôvodnenie 20 

(20) Pre potraviny a krmivá vyrobené mimo 
územia Spoločenstva môžu byť v súlade s 
právom uplatňované rôzne 
poľnohospodárske zvyklosti, pokiaľ ide o 
používanie prípravkov na ochranu rastlín, 
ktorých dôsledkom je niekedy prítomnosť 
rezíduí pesticídov odlišných od tých, ktoré 
sú dôsledkom právom dovoleného 
používania v Spoločenstve. Je preto 
vhodné, aby boli MRL stanovené pre 
dovezené výrobky, ktoré zohľadňujú tieto 
spôsoby používania a z nich vyplývajúce 
rezíduá, za predpokladu, že je bezpečnosť 
výrobkov preukázaná použitím rovnakých 
kritérií ako pre domácu výrobu. 

vypúšťa sa 

Or. da 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Ferreira 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43 
Odôvodnenie 21a (nové) 

 (24a) Európsky úrad pre bezpečnosť 
potravín (EFSA) by mal pri vyhodnocovaní 
rizík pre spotrebiteľov zohľadniť všetku 
uznávanú odbornú literatúru o 
toxikologických účinkoch daných 
prípravkov na ochranu rastlín.  Medzi 
účinky, ktoré treba zvážiť, patria 
predovšetkým poruchy imunitného systému, 
endokrinné poruchy, poruchy vývoja a 
následky vystavenia nízkym dávkam. 

Or. fr 
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Odôvodnenie 

Obnovenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 14 prijatého v prvom čítaní. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Ferreira 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44 
Odôvodnenie 23 

(23) Navrhované MRL by mali byť 
prostredníctvom Svetovej obchodnej 
organizácie konzultované s obchodnými 
partnermi Spoločenstva a ich pripomienky 
by mali byť pred prijatím MRL zohľadnené. 
Pri stanovení MRL Spoločenstva by sa mali 
takisto zohľadniť MRL stanovené na 
medzinárodnej úrovni Komisiou pre 
potravinový kódex. 

(23) Navrhované MRL by mali byť 
prostredníctvom Svetovej obchodnej 
organizácie konzultované s obchodnými 
partnermi Spoločenstva a ich pripomienky 
by mali byť pred prijatím MRL zohľadnené. 
Pri stanovení MRL Spoločenstva by sa mali 
takisto zohľadniť MRL stanovené na 
medzinárodnej úrovni Komisiou pre 
potravinový kódex, ale len ak sa pritom 
rešpektujú zásady integrovanej kontroly a 
zohľadňujú klimatické podmienky. 

Or. fr 

 

Odôvodnenie 

Obnovenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 11 prijatého v prvom čítaní. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dorette Corbey 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45 
Odôvodnenie 23 

(23) Navrhované MRL by mali byť 
prostredníctvom Svetovej obchodnej 
organizácie konzultované s obchodnými 
partnermi Spoločenstva a ich pripomienky 
by mali byť pred prijatím MRL zohľadnené.  
Pri stanovení MRL Spoločenstva by sa mali 
takisto zohľadniť MRL stanovené na 
medzinárodnej úrovni Komisiou pre 
potravinový kódex. 

(23) Navrhované MRL by mali byť 
prostredníctvom Svetovej obchodnej 
organizácie konzultované s obchodnými 
partnermi Spoločenstva a ich pripomienky 
by mali byť pred prijatím MRL zohľadnené.  
Pri stanovení MRL Spoločenstva by sa mali 
takisto zohľadniť MRL stanovené na 
medzinárodnej úrovni Komisiou pre 
potravinový kódex, ale len ak sa pritom 
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rešpektujú zásady integrovanej ochrany 
pred škodcami a zohľadňujú klimatické 
podmienky. 

Or. en 

 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh potvrdzuje pozíciu EP z návrhu č. 11 predloženého v 
prvom čítaní. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Bart Staes, Caroline Lucas 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46 
Odôvodnenie 23 

(23) Navrhované MRL by mali byť 
prostredníctvom Svetovej obchodnej 
organizácie konzultované s obchodnými 
partnermi Spoločenstva a ich pripomienky 
by mali byť pred prijatím MRL zohľadnené.  
Pri stanovení MRL Spoločenstva by sa mali 
takisto zohľadniť MRL stanovené na 
medzinárodnej úrovni Komisiou pre 
potravinový kódex. 

(23) Navrhované MRL by mali byť 
prostredníctvom Svetovej obchodnej 
organizácie konzultované s obchodnými 
partnermi Spoločenstva a ich pripomienky 
by mali byť pred prijatím MRL zohľadnené.  
Pri stanovení MRL Spoločenstva by sa mali 
takisto zohľadniť MRL stanovené na 
medzinárodnej úrovni Komisiou pre 
potravinový kódex, ale len ak sa pritom 
rešpektujú zásady integrovanej ochrany 
pred škodcami a zohľadňujú klimatické 
podmienky. 

Or. en 

 

Odôvodnenie 

Obnovenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 11 prijatého v prvom čítaní. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dan Jørgensen 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47 
Odôvodnenie 23 
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(23) Navrhované MRL by mali byť 
prostredníctvom Svetovej obchodnej 
organizácie konzultované s obchodnými 
partnermi Spoločenstva a ich pripomienky 
by mali byť pred prijatím MRL zohľadnené.  
Pri stanovení MRL Spoločenstva by sa mali 
takisto zohľadniť MRL stanovené na 
medzinárodnej úrovni Komisiou pre 
potravinový kódex. 

(23) Navrhované MRL by mali byť 
prostredníctvom Svetovej obchodnej 
organizácie konzultované s obchodnými 
partnermi Spoločenstva a ich pripomienky 
by mali byť pred prijatím MRL zohľadnené.  
Pri stanovení MRL Spoločenstva by sa mali 
takisto zohľadniť MRL stanovené na 
medzinárodnej úrovni Komisiou pre 
potravinový kódex, ale len ak sa pritom 
zohľadňujú zásady správnej 
poľnohospodárskej praxe. 

 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dan Jørgensen 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48 
Odôvodnenie 23a (nové) 

 (23a) Pre potraviny a krmivá vyrobené 
mimo územia Spoločenstva môžu byť v 
súlade s právom uplatňované rôzne 
poľnohospodárske zvyklosti, pokiaľ ide o 
používanie prípravkov na ochranu rastlín, 
ktorých dôsledkom je niekedy prítomnosť 
rezíduí pesticídov odlišných od tých, ktoré 
sú dôsledkom právom dovoleného 
používania v Spoločenstve. Je preto 
vhodné, aby boli MRL stanovené pre 
dovezené výrobky, ktoré zohľadňujú tieto 
spôsoby používania a z nich vyplývajúce 
rezíduá, za predpokladu, že je bezpečnosť 
výrobkov preukázaná použitím rovnakých 
kritérií ako pre domácu výrobu. 

Or. da 

 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49 
Odôvodnenie 23a (nové) 

 (23a) Pre potraviny a krmivá vyrobené 
mimo územia Spoločenstva môžu byť v 
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súlade s právom uplatňované rôzne 
poľnohospodárske zvyklosti, pokiaľ ide o 
používanie prípravkov na ochranu rastlín, 
ktorých dôsledkom je niekedy prítomnosť 
rezíduí pesticídov odlišných od tých, ktoré 
sú dôsledkom právom dovoleného 
používania v Spoločenstve. Je preto 
vhodné, aby boli MRL stanovené pre 
dovezené výrobky, ktoré zohľadňujú tieto 
spôsoby používania a z nich vyplývajúce 
rezíduá, za predpokladu, že je bezpečnosť 
výrobkov preukázaná použitím rovnakých 
kritérií ako pre domácu výrobu. 

Or. en 

 

Odôvodnenie 

Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 12 z prvého čítania 
schváleného Komisiou. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Roberto Musacchio 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50 
Odôvodnenie 24 

(24) Je potrebné, aby úrad posúdil žiadosti o 
MRL a hodnotiace správy vypracované 
členskými štátmi s cieľom určiť súvisiace 
riziká pre spotrebiteľov a, ak je to vhodné, 
pre zvieratá. 

(24) Je potrebné, aby úrad posúdil žiadosti o 
MRL a hodnotiace správy vypracované 
členskými štátmi s cieľom určiť súvisiace 
riziká pre spotrebiteľov a, ak je to vhodné, 
pre zvieratá. Európsky úrad pre bezpečnosť 
potravín by mal pri vyhodnocovaní rizík pre 
spotrebiteľov zohľadniť všetku uznávanú 
odbornú literatúru o toxikologických 
účinkoch daných prípravkov na ochranu 
rastlín. Medzi účinky, ktoré treba zvážiť, 
patria predovšetkým poruchy imunitného 
systému, endokrinné poruchy, poruchy 
vývoja a následky vystavenia nízkym 
dávkam. 

Or. en 
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Odôvodnenie 

V záujme zahrnutia toxikologických účinkov ako jednej z prvých naliehavých úloh, ktoré má 
EFSA preveriť, by malo byť dôležité obnoviť pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14. 
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh predložený spravodajcom v návrhu odporúčania do druhého 
čítania by mal zaručiť finančnú podporu pre obnovené a rozšírené úlohy EFSA. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lena Ek 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51 
Článok 11, odsek 2, pododsek 2 (nový) 

 Vo výnimočných prípadoch, v ktorých je 
potrebné uskutočniť podrobnejšie 
vyhodnotenia, môže byť lehota uvedená v 
odseku 1 predĺžená na 6 mesiacov odo dňa 
prijatia platnej žiadosti. 

Or. en 

 

Odôvodnenie 

EFSA súhlasil s trojmesačnou lehotou. Pri posudzovaní žiadostí z pristupujúcich krajín však 
vedecký výskum určitých pesticídov nemusí byť dostatočný na to, aby EFSA mohol v lehote 
troch mesiacov prijať odôvodnené rozhodnutie. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Bart Staes, Caroline Lucas 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52 
Odôvodnenie 24a (nové) 

 (24a) Európsky úrad pre bezpečnosť 
potravín (EFSA) by mal pri vyhodnocovaní 
rizík pre spotrebiteľov zohľadniť všetku 
uznávanú odbornú literatúru o 
toxikologických účinkoch daných 
prípravkov na ochranu rastlín. Medzi 
účinky, ktoré treba zvážiť, patria 
predovšetkým poruchy imunitného systému, 
endokrinné poruchy, poruchy vývoja a 
následky vystavenia nízkym dávkam. 
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Or. en 

 

Odôvodnenie 

Obnovenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 14 prijatého v prvom čítaní. V záujme 
uľahčenia úlohy úradu by žiadatelia mali poskytnúť kompletný prehľad publikovanej 
uznávanej odbornej literatúry týkajúcej sa konkrétneho prípravku. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Ferreira 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53 
Článok -1 (nový) 

 Článok -1 

 Cieľom tohto nariadenia je stanoviť 
harmonizované maximálne hladiny rezíduí 
pesticídov (MRL) vo výrobkoch rastlinného 
alebo živočíšneho pôvodu a chrániť tak 
všetkých európskych spotrebiteľov pred 
možnými vplyvmi na zdravie. MRL by preto 
mali byť stanovené na najnižšej reálne 
dosiahnuteľnej úrovni s cieľom zaručiť 
najlepšiu možnú ochranu spotrebiteľa. 

Or. fr 

 

Odôvodnenie 

Obnovenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 16 prijatého v prvom čítaní. Zdôrazniť 
treba nielen voľný pohyb tovarov, ale aj ochranu verejného zdravia. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Bart Staes, Caroline Lucas 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54 
Článok -1 (nový) 

 Článok -1 
 Cieľ 
 Cieľom tohto nariadenia je stanoviť 
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harmonizované maximálne hladiny 
rezíduí pesticídov (MRL) vo výrobkoch 
rastlinného alebo živočíšneho pôvodu a 
chrániť tak všetkých európskych 
spotrebiteľov pred možnými vplyvmi na 
zdravie. MRL by preto mali byť 
stanovené na najnižšej reálne 
dosiahnuteľnej úrovni s cieľom zaručiť 
najlepšiu možnú ochranu spotrebiteľa. 

Or. en 

 

Odôvodnenie 

Obnovenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 16 z prvého čítania. Cieľ nariadenia by 
mal byť jasne stanovený. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55 
Článok -1 (nový) 

 Článok -1 

 Cieľ 

 Cieľom tohto nariadenia je stanoviť 
harmonizované maximálne hladiny rezíduí 
pesticídov (MRL) vo výrobkoch rastlinného 
alebo živočíšneho pôvodu a chrániť tak 
všetkých európskych spotrebiteľov pred 
možnými vplyvmi na zdravie. MRL by preto 
mali byť stanovené na najnižšej reálne 
dosiahnuteľnej úrovni s cieľom zaručiť 
najlepšiu možnú ochranu spotrebiteľa. 

Or. en 

 

Odôvodnenie 

Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 16 z prvého čítania 
schváleného Komisiou. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dorette Corbey 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56 
Článok 1 

Toto nariadenie ustanovuje, v súlade so 
všeobecnými zásadami stanovenými v 
nariadení (ES) č. 178/2002, harmonizované 
ustanovenia Spoločenstva vzťahujúce sa na 
maximálne hladiny rezíduí pesticídov v 
alebo na potravinách a krmivách rastlinného 
a živočíšneho pôvodu. 

Toto nariadenie ustanovuje, v súlade so 
všeobecnými zásadami stanovenými v 
nariadení (ES) č. 178/2002, harmonizované 
ustanovenia Spoločenstva vzťahujúce sa na 
maximálne hladiny rezíduí pesticídov v 
alebo na potravinách a krmivách rastlinného 
a živočíšneho pôvodu s cieľom chrániť 
všetkých európskych spotrebiteľov pred 
možnými vplyvmi na zdravie. MRL by preto 
mali byť stanovené na najnižšej reálne 
dosiahnuteľnej úrovni s cieľom zaručiť 
najlepšiu možnú ochranu spotrebiteľa. 

Or. en 

 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh podporuje návrh spravodajcu uvedený v 
pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 1. Text tohto návrhu obnovuje pozmeňujúci a 
doplňujúci návrh 16 EP. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Robert William Sturdy 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57 
Článok 3 odsek 2 bod a 

(a) „správna poľnohospodárska prax“ (SPP) 
znamená vnútroštátne odporúčané, povolené 
alebo zaregistrované bezpečné používanie 
prípravkov na ochranu rastlín za súčasných 
podmienok na ktoromkoľvek stupni výroby, 
skladovania, prepravy, distribúcie a 
spracovania potravín a krmív; 

(a) „správna poľnohospodárska prax“ (SPP) 
znamená vnútroštátne odporúčané, povolené 
alebo zaregistrované bezpečné používanie 
prípravkov na ochranu rastlín za súčasných 
podmienok na ktoromkoľvek stupni výroby, 
skladovania, prepravy, distribúcie a 
spracovania potravín a krmív. Zahŕňa tiež 
uplatňovanie zásad integrovanej ochrany 
proti škodcom, ako aj používanie 
minimálneho množstva pesticídov a 
stanovenie MRL/dočasných MRL na 
najnižšej úrovni, ktorá umožní dosiahnutie 
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želaného výsledku; 

Or. en 

 

Odôvodnenie 

Ako bolo uvedené v prvom čítaní, integrovaná ochrana proti škodcom je súčasťou definície 
správnej poľnohospodárskej praxe, ako je uvedená v 91/414/EHS. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Ferreira 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58 
Článok 3 odsek 2 bod a 

(a) „správna poľnohospodárska prax“ (SPP) 
znamená vnútroštátne odporúčané, 
povolené alebo zaregistrované bezpečné 
používanie prípravkov na ochranu rastlín 
za súčasných podmienok na ktoromkoľvek 
stupni výroby, skladovania, prepravy, 
distribúcie a spracovania potravín a krmív; 

(a) „správna poľnohospodárska prax“ (SPP) 
znamená najlepšie dostupné 
poľnohospodárske postupy založené na 
integrovanej ochrane proti škodcom, 
pričom sa uprednostňujú alternatívne 
metódy a postupy ochrany plodín pred 
použitím chemických prípravkov; 

Or. fr 

 

Odôvodnenie 

Je potrebné zaistiť súlad s ustanoveniami iných právnych predpisov, v tomto prípade so 6. 
environmentálnym akčným programom, a zaručiť rozvoj správnej poľnohospodárskej praxe 
smerom k postupom, ktoré sú šetrnejšie voči životnému prostrediu, poskytujú lepšiu ochranu 
rastlín a sú lepšie pre zdravie ľudí. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dan Jørgensen 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59 
Článok 3 odsek 2 bod a 

(a) „správna poľnohospodárska prax“ (SPP) 
znamená vnútroštátne odporúčané, povolené 
alebo zaregistrované bezpečné používanie 
prípravkov na ochranu rastlín za súčasných 

(a) „správna poľnohospodárska prax“ (SPP) 
znamená vnútroštátne odporúčané, povolené 
alebo zaregistrované bezpečné používanie 
prípravkov na ochranu rastlín za súčasných 
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podmienok na ktoromkoľvek stupni výroby, 
skladovania, prepravy, distribúcie a 
spracovania potravín a krmív; 

podmienok na ktoromkoľvek stupni výroby, 
skladovania, prepravy, distribúcie a 
spracovania potravín a krmív. Zahŕňa tiež 
uplatňovanie zásad integrovanej ochrany 
proti škodcom, ako aj používanie 
minimálneho množstva pesticídov a 
stanovenie MRL/dočasných MRL na 
najnižšej úrovni, ktorá umožní dosiahnutie 
želaného výsledku; 

Or. da 

 
Odôvodnenie 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Roberto Musacchio 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60 
Článok 3 odsek 2 bod a 

(a) „správna poľnohospodárska prax“ (SPP) 
znamená vnútroštátne odporúčané, povolené 
alebo zaregistrované bezpečné používanie 
prípravkov na ochranu rastlín za súčasných 
podmienok na ktoromkoľvek stupni výroby, 
skladovania, prepravy, distribúcie a 
spracovania potravín a krmív; 

(a) „správna poľnohospodárska prax“ (SPP) 
znamená vnútroštátne odporúčané, povolené 
alebo zaregistrované bezpečné používanie 
prípravkov na ochranu rastlín za súčasných 
podmienok na ktoromkoľvek stupni výroby, 
skladovania, prepravy, distribúcie a 
spracovania potravín a krmív, ako aj 
poľnohospodárske postupy založené na 
integrovanej ochrane proti škodcom, 
pričom sa uprednostňujú alternatívne 
metódy a postupy ochrany plodín pred 
použitím chemických prípravkov; 

Or. en 

 

Odôvodnenie 

Na základe rozpravy vo Výbore pre životné prostredie a pozmeňujúcich a doplňujúcich 
návrhov z prvého čítania je cieľom pomôcť definovať správnu poľnohospodársku prax 
podporujúcu alternatívne metódy, ktoré sa už používajú a sú schválené vnútroštátnymi 
orgánmi. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61 
Článok 3 odsek 2 bod a 

(a) „správna poľnohospodárska prax“ (SPP) 
znamená vnútroštátne odporúčané, povolené 
alebo zaregistrované bezpečné používanie 
prípravkov na ochranu rastlín za 
súčasných podmienok na ktoromkoľvek 
stupni výroby, skladovania, prepravy, 
distribúcie a spracovania potravín a krmív; 

(a) „správna poľnohospodárska prax“ (SPP) 
znamená vnútroštátne odporúčané 
poľnohospodárske postupy založené na 
integrovanej ochrane proti škodcom, 
pričom sa uprednostňujú alternatívne 
metódy a postupy ochrany plodín pred 
použitím chemických prípravkov; 

Or. en 

 

Odôvodnenie 

Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 23 z prvého čítania 
(schváleného Komisiou). 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dorette Corbey 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62 
Článok 3 odsek 2 bod a 

(a) „správna poľnohospodárska prax“ (SPP) 
znamená vnútroštátne odporúčané, 
povolené alebo zaregistrované bezpečné 
používanie prípravkov na ochranu rastlín 
za súčasných podmienok na ktoromkoľvek 
stupni výroby, skladovania, prepravy, 
distribúcie a spracovania potravín a krmív; 

(a) „správna poľnohospodárska prax“ (SPP) 
znamená najlepšie dostupné 
poľnohospodárske postupy založené na 
integrovanej ochrane proti škodcom, 
pričom sa uprednostňujú alternatívne 
metódy a postupy ochrany plodín pred 
použitím chemických prípravkov; 

Or. en 

 

Odôvodnenie 

Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 23 z prvého čítania. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Bart Staes, Caroline Lucas 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63 
Článok 3 odsek 2 bod a 

(a) „správna poľnohospodárska prax“ (SPP) 
znamená vnútroštátne odporúčané, povolené 
alebo zaregistrované bezpečné používanie 
prípravkov na ochranu rastlín za súčasných 
podmienok na ktoromkoľvek stupni výroby, 
skladovania, prepravy, distribúcie a 
spracovania potravín a krmív; 

(a) „správna poľnohospodárska prax“ (SPP) 
znamená najlepšie dostupné 
poľnohospodárske postupy založené na 
integrovanej ochrane proti škodcom (IPM), 
pričom sa uprednostňujú nechemické 
metódy a postupy ochrany plodín ako 
pestovanie odolných odrôd, striedanie 
pestovaných plodín, mechanické 
odburiňovanie, biologická ochrana atď. 
pred použitím syntetických chemických 
prípravkov; 

Or. en 

 

Odôvodnenie 

Obnovenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 23 z prvého čítania. V záujme ochrany 
verejného zdravia musia najlepšie poľnohospodárske postupy viesť k najnižším MRL, 
najnižšiemu vystaveniu spotrebiteľov a najnižším rizikám pre zdravie. Nechemické metódy a 
postupy musia byť uprednostnené, pretože zabránia ohrozeniu spotrebiteľov. 

 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64 
Článok 3 odsek 2 bod d 

(d) „maximálna hladina rezíduí“ (MRL) 
znamená právom dovolenú hornú hladinu 
koncentrácie rezíduí pesticídov v alebo na 
potravinách alebo krmivách; 

(d) „maximálna hladina rezíduí“ (MRL) 
znamená právom dovolenú hornú hladinu 
koncentrácie rezíduí pesticídov v alebo na 
potravinách alebo krmivách vychádzajúcu z 
najlepších dostupných 
poľnohospodárskych metód ochrany 
plodín, t.j. integrovanej ochrany proti 
škodcom v danej klimatickej zóne a 
najnižšieho vystavenia spotrebiteľov 
potrebného na ochranu všetkých 
zraniteľných spotrebiteľov; ak dôjde k 
prekročeniu MRL, musia sa prijať 
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opatrenia na stiahnutie výrobku z trhu; 

Or. en 

 

Odôvodnenie 

Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 21 z prvého čítania. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dorette Corbey 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65 
Článok 3 odsek 2 bod d 

(d) „maximálna hladina rezíduí“ (MRL) 
znamená právom dovolenú hornú hladinu 
koncentrácie rezíduí pesticídov v alebo na 
potravinách alebo krmivách; 

(d) „maximálna hladina rezíduí“ (MRL) 
znamená právom dovolenú hornú hladinu 
koncentrácie rezíduí pesticídov v alebo na 
potravinách alebo krmivách vychádzajúcu z 
najlepších dostupných 
poľnohospodárskych metód ochrany 
plodín, t.j. integrovanej ochrany proti 
škodcom v danej klimatickej zóne a 
najnižšieho vystavenia spotrebiteľov 
potrebného na ochranu všetkých 
zraniteľných spotrebiteľov; ak dôjde k 
prekročeniu MRL, musia sa prijať 
opatrenia na stiahnutie výrobku z trhu; 

Or. en 

 

Odôvodnenie 

Spoločná pozícia neobsahuje žiadnu zmienku o opatreniach, ktoré sa majú prijať v prípade 
prekročenia MRL, čím sa oslabuje návrh Komisie a ignoruje pozmeňujúci a doplňujúci návrh 
Parlamentu č. 21 z prvého čítania.  

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Ferreira 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66 
Článok 3 odsek 2 bod d 
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(d) „maximálna hladina rezíduí“ (MRL) 
znamená právom dovolenú hornú hladinu 
koncentrácie rezíduí pesticídov v alebo na 
potravinách alebo krmivách; 

(d) „maximálna hladina rezíduí“ (MRL) 
znamená právom dovolenú hornú hladinu 
koncentrácie vychádzajúcu z najlepších 
dostupných poľnohospodárskych metód 
ochrany plodín, t.j. integrovanej ochrany 
proti škodcom (IPM) v danej klimatickej 
zóne a najnižšieho vystavenia spotrebiteľov 
potrebného na ochranu všetkých 
zraniteľných spotrebiteľov; ak dôjde k 
prekročeniu MRL, musia sa prijať 
opatrenia na stiahnutie výrobku z trhu; 

Or. fr 

 

Odôvodnenie 

Obnovenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 21 prijatého v prvom čítaní. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Roberto Musacchio 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67 
Článok 3 odsek 2 bod d 

(d) „maximálna hladina rezíduí“ (MRL) 
znamená právom dovolenú hornú hladinu 
koncentrácie rezíduí pesticídov v alebo na 
potravinách alebo krmivách; 

(d) „maximálna hladina rezíduí“ (MRL) 
znamená právom dovolenú hornú hladinu 
koncentrácie rezíduí pesticídov v alebo na 
potravinách alebo krmivách, vychádzajúcu 
aj zo správnych poľnohospodárskych 
metód ochrany plodín, t.j. integrovanej 
ochrany proti škodcom v danej klimatickej 
zóne a najnižšieho vystavenia spotrebiteľov 
potrebného na ochranu všetkých 
zraniteľných spotrebiteľov; 

Or. en 

 

Odôvodnenie 

V záujme podpory integrovanej ochrany proti škodcom a primeranej ochrany 
najzraniteľnejších skupín spotrebiteľov je potrebné uviesť správne poľnohospodárske metódy. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Bart Staes, Caroline Lucas 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68 
Článok 3 odsek 2 bod d 

(d) „maximálna hladina rezíduí“ (MRL) 
znamená právom dovolenú hornú hladinu 
koncentrácie rezíduí pesticídov v alebo na 
potravinách alebo krmivách; 

(d) „maximálna hladina rezíduí“ (MRL) 
znamená najnižšiu možnú koncentráciu 
rezíduí, vychádzajúcu z najlepších 
dostupných poľnohospodárskych metód 
ochrany plodín, pričom integrovaná 
ochrana proti škodcom (IPM) je minimom 
v danej klimatickej zóne a pri jej prekročení 
sa prijmú opatrenia na stiahnutie výrobku z 
trhu; 

Or. en 

 

Odôvodnenie 

Obnovenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 21 z prvého čítania. MRL by mali byť 
stanovené čo najnižšie, aby sa tak čo najviac znížilo riziko súvisiace s používaním pesticídov 
a chránilo verejné zdravie.  

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dan Jørgensen 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69 
Článok 3 odsek 2 bod d 

(d) „maximálna hladina rezíduí“ (MRL) 
znamená právom dovolenú hornú hladinu 
koncentrácie rezíduí pesticídov, pri ktorej 
prekročení sa prijmú opatrenia na stiahnutie 
výrobku z trhu 

(d) „maximálna hladina rezíduí“ (MRL) 
znamená právom dovolenú hornú hladinu 
koncentrácie rezíduí pesticídov, pri ktorej 
prekročení sa prijmú opatrenia na stiahnutie 
výrobku z trhu na základe SPP. 

Or. da 

 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Bart Staes, Caroline Lucas 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70 
Článok 3 odsek 2 bod g zarážka 1 
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– nie je používanie aktívnej látky v 
prípravku na ochranu rastlín pre daný 
výrobok povolené v Spoločenstve; alebo 

– nie je používanie aktívnej látky v 
prípravku na ochranu rastlín pre daný 
výrobok povolené v Spoločenstve z dôvodov 
iných, ako sú dôvody verejného zdravia pre 
špecifický výrobok a špecifické použitie; 

Or. en 

 

Odôvodnenie 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu č. 24 z prvého čítania sa týka obáv z 
medzinárodného obchodu. Rada sa vrátila k pôvodnému textu. Tento návrh má byť 
kompromisom. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Bart Staes, Caroline Lucas 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71 
Článok 3 odsek 2 bod g zarážka 2 

– existujúca MRL Spoločenstva nie je 
dostatočná na zohľadnenie potrieb 
medzinárodného obchodu; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Odôvodnenie 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu č. 24 z prvého čítania sa týka obáv z 
medzinárodného obchodu. Rada sa vrátila k pôvodnému textu. Tento návrh má byť 
kompromisom. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72 
Článok 3 odsek 2 bod i 

(i) „akútna referenčná dávka“ znamená 
odhad množstva látky v potravine, vyjadrený 
v pomere k telesnej váhe, ktoré môže byť 
prijaté počas krátkeho obdobia, zvyčajne 
počas jedného jedla alebo jedného dňa, bez 

(i) „akútna referenčná dávka“ znamená 
odhad množstva látky v potravine, vyjadrený 
v pomere k telesnej váhe, ktoré môže byť 
prijaté počas krátkeho obdobia, zvyčajne 
počas jedného jedla alebo jedného dňa, bez 



 

AM\545847SK.doc  PE 349.878v01/-00 

SK 
34

významného zdravotného rizika pre 
spotrebiteľa, na základe všetkých známych 
skutočností v čase hodnotenia; 

významného zdravotného rizika pre 
spotrebiteľa, na základe údajov z 
relevantných štúdií a zohľadňujúc 
kumulatívne a synergické účinky rôznych 
prípravkov na ochranu rastlín, ako aj 
zvýšenú zraniteľnosť detí a nenarodených 
detí; 

Or. en 

 

Odôvodnenie 

Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 26 z prvého čítania 
(schváleného Komisiou). 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Roberto Musacchio 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73 
Článok 3 odsek 2 bod i 

(i) „akútna referenčná dávka“ znamená 
odhad množstva látky v potravine, vyjadrený 
v pomere k telesnej váhe, ktoré môže byť 
prijaté počas krátkeho obdobia, zvyčajne 
počas jedného jedla alebo jedného dňa, bez 
významného zdravotného rizika pre 
spotrebiteľa, na základe všetkých známych 
skutočností v čase hodnotenia; 

(i) „akútna referenčná dávka“ znamená 
odhad množstva látky v potravine, vyjadrený 
v pomere k telesnej váhe, ktoré môže byť 
prijaté počas krátkeho obdobia, zvyčajne 
počas jedného jedla alebo jedného dňa, bez 
významného zdravotného rizika pre 
spotrebiteľa, na základe všetkých známych 
skutočností v čase hodnotenia a 
zohľadňujúc kumulatívne a synergické 
účinky rôznych prípravkov na ochranu 
rastlín, ako aj zvýšenú zraniteľnosť detí a 
nenarodených detí; 

Or. en 

 

Odôvodnenie 

Rovnako ako v prípade pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu č. 1, je potrebné zohľadniť 
kumulatívne a synergické účinky, ako aj ochranu najzraniteľnejších skupín. Cieľom je posilniť  
postoj vyjadrený samotným spravodajcom v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 12 k 
článku 14. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dorette Corbey 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74 
Článok 3 odsek 2 bod i 

(i) „akútna referenčná dávka“ znamená 
odhad množstva látky v potravine, vyjadrený 
v pomere k telesnej váhe, ktoré môže byť 
prijaté počas krátkeho obdobia, zvyčajne 
počas jedného jedla alebo jedného dňa, bez 
významného zdravotného rizika pre 
spotrebiteľa, na základe všetkých známych 
skutočností v čase hodnotenia; 

(i) „akútna referenčná dávka“ znamená 
odhad množstva látky v potravine, vyjadrený 
v pomere k telesnej váhe, ktoré môže byť 
prijaté počas krátkeho obdobia, zvyčajne 
počas jedného jedla alebo jedného dňa, bez 
významného zdravotného rizika pre 
spotrebiteľa, na základe údajov z 
relevantných štúdií a zohľadňujúc 
kumulatívne a synergické účinky rôznych 
prípravkov na ochranu rastlín, ako aj 
zvýšenú zraniteľnosť detí a nenarodených 
detí; 

Or. en 

 

Odôvodnenie 

Ako je jasne uvedené v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu Parlamentu č. 26 z prvého 
čítania, je dôležité dôkladne zvážiť ohrozenosť detí a nenarodených detí. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dan Jørgensen 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75 
Článok 3 odsek 2 bod i 

(i) „akútna referenčná dávka“ znamená 
odhad množstva látky v potravine, vyjadrený 
v pomere k telesnej váhe, ktoré môže byť 
prijaté počas krátkeho obdobia, zvyčajne 
počas jedného jedla alebo jedného dňa, bez 
významného zdravotného rizika pre 
spotrebiteľa, na základe všetkých známych 
skutočností v čase hodnotenia; 

(i) „akútna referenčná dávka“ znamená 
odhad množstva látky v potravine, vyjadrený 
v pomere k telesnej váhe, ktoré môže byť 
prijaté počas krátkeho obdobia, zvyčajne 
počas jedného jedla alebo jedného dňa, bez 
významného zdravotného rizika pre 
spotrebiteľa, na základe údajov z 
relevantných štúdií a zohľadňujúc 
kumulatívne a synergické účinky rôznych 
prípravkov na ochranu rastlín, ako aj 
zvýšenú zraniteľnosť detí a nenarodených 
detí 
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Or. da 

 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Bart Staes, Caroline Lucas 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76 
Článok 3 odsek 2 bod i 

(i) „akútna referenčná dávka“ znamená 
odhad množstva látky v potravine, vyjadrený 
v pomere k telesnej váhe, ktoré môže byť 
prijaté počas krátkeho obdobia, zvyčajne 
počas jedného jedla alebo jedného dňa, bez 
významného zdravotného rizika pre 
spotrebiteľa, na základe všetkých známych 
skutočností v čase hodnotenia; 

(i) „akútna referenčná dávka“ znamená 
odhad množstva látky v potravine alebo 
pitnej vode, vyjadrený v pomere k telesnej 
váhe, ktoré môže byť prijaté počas krátkeho 
obdobia, zvyčajne počas jedného jedla alebo 
jedného dňa, bez významného zdravotného 
rizika pre spotrebiteľa, na základe všetkých 
známych skutočností v čase hodnotenia 
vrátane kumulatívnych a synergických 
účinkov rôznych prípravkov na ochranu 
rastlín a zohľadňujúc zvýšenú 
zraniteľnosť detí a nenarodených detí. 

Or. en 

 

Odôvodnenie 

Obnovenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 26 prijatého v prvom čítaní. V posledných 
rokoch veľké množstvo odbornej literatúry poukazovalo na aditívne a synergické účinky 
rôznych prípravkov na ochranu rastlín (napríklad parakvátu a manebu) a ich rezíduí v 
potravinách. Je potrebné zohľadniť ďalšie vedecké dôkazy o výrazne vyššej zraniteľnosti detí 
a nenarodených detí. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dan Jørgensen 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77 
Článok 3 odsek 2 bod j 

(j) „prípustný denný príjem“ znamená odhad 
množstva látky v potravine, vyjadrený v 
pomere k telesnej váhe, ktoré môže byť 
prijaté denne počas celého života bez 
významného zdravotného rizika pre 
spotrebiteľa, na základe všetkých známych 

(j) „prípustný denný príjem“ znamená odhad 
množstva látky v potravine, vyjadrený v 
pomere k telesnej váhe, ktoré môže byť 
prijaté denne počas celého života bez 
významného zdravotného rizika pre 
akéhokoľvek spotrebiteľa, na základe 
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skutočností v čase hodnotenia. všetkých známych skutočností v čase 
hodnotenia vrátane známych 
kumulatívnych a synergických účinkov 
rôznych prípravkov na ochranu rastlín a 
zohľadňujúc zvýšenú zraniteľnosť detí a 
nenarodených detí. 

Or. da 

 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Bart Staes, Caroline Lucas 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78 
Článok 3 odsek 2 bod j 

(j) „prípustný denný príjem“ znamená odhad 
množstva látky v potravine, vyjadrený v 
pomere k telesnej váhe, ktoré môže byť 
prijaté denne počas celého života bez 
významného zdravotného rizika pre 
spotrebiteľa, na základe všetkých známych 
skutočností v čase hodnotenia. 

(j) „prípustný denný príjem“ znamená odhad 
množstva látky v potravine alebo pitnej 
vode, vyjadrený v pomere k telesnej váhe, 
ktoré môže byť prijaté denne počas celého 
života bez významného zdravotného rizika 
pre spotrebiteľa, na základe všetkých 
známych skutočností v čase hodnotenia 
vrátane známych kumulatívnych a 
synergických účinkov rôznych prípravkov 
na ochranu rastlín a zohľadňujúc zvýšenú 
zraniteľnosť detí a nenarodených detí. 

Or. en 

 

Odôvodnenie 

Obnovenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 27 prijatého v prvom čítaní. V posledných 
rokoch veľké množstvo odbornej literatúry poukazovalo na aditívne a synergické účinky 
rôznych prípravkov na ochranu rastlín (napríklad prakvátu a manebu) a ich rezíduí v 
potravinách. Je potrebné zohľadniť ďalšie vedecké dôkazy o výrazne vyššej zraniteľnosti detí 
a nenarodených detí. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dorette Corbey 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79 
Článok 3 odsek 2 bod j 



 

AM\545847SK.doc  PE 349.878v01/-00 

SK 
38

(j) „prípustný denný príjem“ znamená odhad 
množstva látky v potravine, vyjadrený v 
pomere k telesnej váhe, ktoré môže byť 
prijaté denne počas celého života bez 
významného zdravotného rizika pre 
spotrebiteľa, na základe všetkých známych 
skutočností v čase hodnotenia. 

(j) „prípustný denný príjem“ znamená odhad 
množstva látky v potravine, vyjadrený v 
pomere k telesnej váhe, ktoré môže byť 
prijaté denne počas celého života bez 
významného zdravotného rizika pre 
spotrebiteľa, na základe všetkých známych 
skutočností v čase hodnotenia, zohľadňujúc 
kumulatívne a synergické účinky rôznych 
prípravkov na ochranu rastlín, ako aj 
zvýšenú zraniteľnosť detí a nenarodených 
detí. 

Or. en 

 

Odôvodnenie 

Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7. Opätovné predloženie pozmeňujúceho a 
doplňujúceho návrhu EP č. 23 z prvého čítania. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80 
Článok 3 odsek 2 bod j 

(j) „prípustný denný príjem“ znamená odhad 
množstva látky v potravine, vyjadrený v 
pomere k telesnej váhe, ktoré môže byť 
prijaté denne počas celého života bez 
významného zdravotného rizika pre 
spotrebiteľa, na základe všetkých známych 
skutočností v čase hodnotenia. 

(j) „prípustný denný príjem“ znamená odhad 
množstva látky v potravine, vyjadrený v 
pomere k telesnej váhe, ktoré môže byť 
prijaté denne počas celého života bez 
významného zdravotného rizika pre 
akéhokoľvek spotrebiteľa, na základe 
všetkých známych skutočností v čase 
hodnotenia, zohľadňujúc kumulatívne a 
synergické účinky rôznych prípravkov na 
ochranu rastlín, ako aj zvýšenú 
zraniteľnosť detí a nenarodených detí. 

Or. en 

 

Odôvodnenie 

Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 27 z prvého čítania 
(schváleného Komisiou). 



 

AM\545847SK.doc  PE 349.878v01/-00 

 SK 
39

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Ferreira 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81 
Článok 3 odsek 2 bod j 

(j) „prípustný denný príjem“ znamená odhad 
množstva látky v potravine, vyjadrený v 
pomere k telesnej váhe, ktoré môže byť 
prijaté denne počas celého života bez 
významného zdravotného rizika pre 
spotrebiteľa, na základe všetkých známych 
skutočností v čase hodnotenia. 

(j) „prípustný denný príjem“ znamená odhad 
množstva látky v potravine, vyjadrený v 
pomere k telesnej váhe, ktoré môže byť 
prijaté denne počas celého života bez 
významného zdravotného rizika pre 
akéhokoľvek spotrebiteľa, na základe 
všetkých známych skutočností v čase 
hodnotenia vrátane kumulatívnych a 
synergických účinkov rôznych prípravkov 
na ochranu rastlín a zohľadňujúc osobitnú 
zraniteľnosť detí a nenarodených detí. 

Or. fr 

 

Odôvodnenie 

Obnovenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 27 prijatého v prvom čítaní. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Roberto Musacchio 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 82 
Článok 3 odsek 2 bod j 

(j) „prípustný denný príjem“ znamená odhad 
množstva látky v potravine, vyjadrený v 
pomere k telesnej váhe, ktoré môže byť 
prijaté denne počas celého života bez 
významného zdravotného rizika pre 
spotrebiteľa, na základe všetkých známych 
skutočností v čase hodnotenia. 

(j) „prípustný denný príjem“ znamená odhad 
množstva látky v potravine, vyjadrený v 
pomere k telesnej váhe, ktoré môže byť 
prijaté denne počas celého života bez 
významného zdravotného rizika pre 
spotrebiteľa, na základe všetkých známych 
skutočností v čase hodnotenia, zohľadňujúc 
kumulatívne a synergické účinky rôznych 
prípravkov na ochranu rastlín, ako aj 
zvýšenú zraniteľnosť detí a nenarodených 
detí. 

Or. en 
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Odôvodnenie 

Ide o rovnaké tvrdenie ako je uvedené vyššie:  je potrebné zohľadniť kumulatívne a synergické 
účinky, ako aj ochranu najzraniteľnejších skupín. Cieľom je posilniť  postoj vyjadrený 
spravodajcom v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 12 k článku 14. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 83 
Článok 6 odsek 2 

2. Strany vrátane výrobcov, pestovateľov a 
producentov výrobkov, na ktoré sa vzťahuje 
príloha I, ktoré preukážu oprávnený záujem 
prostredníctvom primeraných dôkazových 
materiálov, môžu takisto predložiť 
členskému štátu žiadosť v súlade s článkom 
7. 

2. Všetky strany s oprávneným záujmom o 
zdravie a životné prostredie, ako aj strany s 
obchodným záujmom, vrátane výrobcov, 
pestovateľov a producentov výrobkov, na 
ktoré sa vzťahuje príloha I, môžu takisto 
predložiť členskému štátu žiadosť v súlade s 
článkom 7. 

Or. en 

 

Odôvodnenie 

Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 30 z prvého čítania 
(schváleného Komisiou). 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Bart Staes, Caroline Lucas 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 84 
Článok 6 odsek 2 

2. Strany vrátane výrobcov, pestovateľov a 
producentov výrobkov, na ktoré sa vzťahuje 
príloha I, ktoré preukážu oprávnený záujem 
prostredníctvom primeraných dôkazových 
materiálov, môžu takisto predložiť 
členskému štátu žiadosť v súlade s článkom 
7. 

2. Strany vrátane organizácií občianskej 
spoločnosti, výrobcov, pestovateľov a 
producentov výrobkov, na ktoré sa vzťahuje 
príloha I, ktoré preukážu oprávnený záujem 
prostredníctvom primeraných dôkazových 
materiálov, môžu takisto predložiť 
členskému štátu žiadosť v súlade s článkom 
7. 

Or. en 
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Odôvodnenie 

Pozmeňujúci a doplňujúc návrh č. 30 prijatý v prvom čítaní, zameraný na rozšírenie definície 
zainteresovaných strán umožňujúce predkladanie žiadostí zo strany mimovládnych 
organizácií, ktoré sa zaoberajú zdravím a životným prostredím.   

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dan Jørgensen 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85 
Článok 6 odsek 2 

2. Strany vrátane výrobcov, pestovateľov a 
producentov výrobkov, na ktoré sa vzťahuje 
príloha I, ktoré preukážu oprávnený záujem 
prostredníctvom primeraných dôkazových 
materiálov, môžu takisto predložiť 
členskému štátu žiadosť v súlade s článkom 
7. 

2. Všetky strany s oprávneným záujmom o 
zdravie a životné prostredie, ako aj strany s 
obchodným záujmom, vrátane výrobcov, 
pestovateľov, dovozcov a producentov 
výrobkov, na ktoré sa vzťahuje príloha I, 
môžu takisto predložiť členskému štátu 
žiadosť v súlade s článkom 7. 

Or. da 

 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Bart Staes, Caroline Lucas 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86 
Článok 7 odsek 1 bod c 

(c) ak je to potrebné, vedecky podložené 
dôvody vyžadujúce si osobitnú pozornosť; 

(c) kompletný prehľad všetkých obáv 
uvedených v odbornej literatúre, ako aj 
prehľad uznávanej odbornej literatúry o 
prípravkoch na ochranu rastlín a/alebo ich 
rezíduách za posledných 10 rokov; 

Or. en 

 

Odôvodnenie 

Obnovenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu č. 33 prijatého v prvom čítaní, s malými 
úpravami zohľadňujúcimi obavy, ktoré Rada vyslovila v súvislosti s kapacitnými možnosťami 
EFSA. Ak sa v odbornej literatúre nachádza obava v súvislosti s určitým prípravkom na 
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ochranu rastlín a/alebo jeho rezíduami, žiadateľ o MRL je povinný zostaviť úplný prehľad 
uvedených obáv. Poskytnutie relevantnej odbornej literatúry o výrobku by malo byť úlohou 
žiadateľa, nie EFSA. V opačnom prípade to môže byť dôvodom na zamietnutie žiadosti. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Ferreira 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 87 
Článok 7 odsek 1 bod c a (nový) 

 (ca) kompletný prehľad všetkých obáv 
uvedených v odbornej literatúre o danom 
prípravku na ochranu rastlín a/alebo jeho 
rezíduách; 

Or. fr 

 

Odôvodnenie 

Obnovenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 33 prijatého v prvom čítaní. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Ferreira 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 88 
Článok 7 odsek 1 bod d a (nový) 

 (da) zhodnotenie najmä imunotoxicity, 
neurotoxicity, toxicity pre vývoj, toxicity 
malých dávok, negatívnych vplyvov na 
endokrinný systém a synergických účinkov 
prípravku na ochranu rastlín alebo jeho 
rezíduí; 

Or. fr 

 

Odôvodnenie 

Obnovenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu č. 36 prijatého v prvom čítaní. 

Na vyhodnotenie aktívnych látok a výrobkov sa momentálne nevyžadujú toxikologické testy, 
ktorými sa posudzujú (neurologické, imunotoxikologické, hormonálne a onkologické) 
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následky vystavenia týmto látkam v kľúčových štádiách vývoja (v maternici a v detstve) 
prejavujúce sa v neskorších obdobiach života. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dorette Corbey 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 89 
Článok 7 odsek 1 bod v a (nový) 

 (va) objasnenie konkrétnych metód 
integrovanej ochrany proti škodcom 
použitých pre rôzne plodiny.   

Or. en 

 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 90 
Článok 10 odsek 1 bod c a (nový) 

 (ca) zhodnotenie najmä imunotoxicity, 
neurotoxicity, toxicity pre rané štádiá 
vývoja, toxicity malých dávok, negatívnych 
vplyvov na endokrinný systém a 
synergických účinkov prípravku na 
ochranu rastlín alebo jeho rezíduí. 

Or. en 

 

Odôvodnenie 

Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 36 z prvého čítania 
(schváleného Komisiou). 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Roberto Musacchio 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 91 
Článok 10 odsek 1 bod c a (nový) 

 (ca) zhodnotenie najmä imunotoxicity, 
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neurotoxicity, toxicity pre rané štádiá 
vývoja, toxicity malých dávok, negatívnych 
vplyvov na endokrinný systém a 
synergických účinkov prípravku na 
ochranu rastlín alebo jeho rezíduí. 

Or. en 

 

Odôvodnenie 

Tak, ako v prvom čítaní, musí byť rovnako, ako v odôvodnení 24, zohľadnený odkaz na 
toxickosť. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Bart Staes, Caroline Lucas 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 92 
Článok 10 odsek 1 bod c a (nový) 

 (ca) zhodnotenie najmä známych 
vedeckých údajov o imunotoxicite, 
neurotoxicite, toxicite pre rané štádiá 
vývoja, toxicite malých dávok, negatívnych 
vplyvov na endokrinný systém a 
synergických účinkov prípravku na 
ochranu rastlín alebo jeho rezíduí. 

Or. en 

 

Odôvodnenie 

Obnovenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu č. 36 prijatého v prvom čítaní, s malými 
úpravami zohľadňujúcimi obavy, ktoré Rada vyslovila v súvislosti s kapacitnými možnosťami 
EFSA. Pri stanovení MRL sa musia vziať do úvahy všetky vedecké údaje. Nové dôkazy o 
toxických a imunotoxických účinkoch pesticídov a o ich škodlivých vplyvoch na endokrinný 
systém musia okrem toho viesť k stiahnutiu povolenia pre danú látku v súlade s nariadením 
91/414. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Ferreira 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 93 
Článok 14 odsek 2 bod a 

a) dostupné vedecké a technické poznatky; a) dostupné vedecké a technické poznatky 
vrátane prehľadu uznávanej odbornej 
literatúry o danom prípravku na ochranu 
rastlín alebo jeho rezíduách za posledných 
10 rokov; 

Or. fr 

 

Odôvodnenie 

Obnovenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu č. 33 prijatého v prvom čítaní. 

Je neprijateľné, aby sa počas posudzovania aktívnych látok a prípravkov nevyžadovalo žiadne 
systematické vyhodnotenie dostupnej odbornej literatúry. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Bart Staes, Caroline Lucas 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 94 
Článok 14 odsek 2 bod a 

a) dostupné vedecké a technické poznatky; a) dostupné vedecké a technické poznatky 
vrátane prehľadu uznávanej odbornej 
literatúry o danom prípravku na ochranu 
rastlín alebo jeho rezíduách za posledných 
10 rokov; 

Or. en 

 

Odôvodnenie 

Obnovenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 42 prijatého v prvom čítaní. Pri stanovení 
MRL sa musia vziať do úvahy všetky vedecké údaje.  
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dorette Corbey 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 95 
Článok 14 odsek 2 bod c 

c) výsledky posúdenia akýchkoľvek 
možných rizík pre spotrebiteľov a v prípade 
potreby pre zvieratá; 

c) výsledky posúdenia akýchkoľvek 
možných rizík pre spotrebiteľov s najvyšším 
príjmom (vrátane vystaveniu iným zdrojom 
ako jedlu) a najväčšou zraniteľnosťou a v 
prípade potreby pre zvieratá; 

Or. en 

 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Bart Staes, Caroline Lucas 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 96 
Článok 14 odsek 2 bod c 

c) výsledky posúdenia akýchkoľvek 
možných rizík pre spotrebiteľov a v prípade 
potreby pre zvieratá; 

c) výsledky posúdenia akýchkoľvek 
možných rizík pre spotrebiteľov s najvyšším 
príjmom (vrátane vystaveniu iným zdrojom 
ako jedlu) a najväčšou zraniteľnosťou a v 
prípade potreby pre zvieratá; 

Or. en 

 

Odôvodnenie 

Obnovenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 44 prijatého v prvom čítaní. Spotrebitelia 
sú rezíduám syntetických chemických látok vystavení aj inými spôsobmi, napríklad 
používaním pesticídov v domácnostiach, v záhradách a znečistením vzduchu (v 
poľnohospodársky intenzívne využívaných oblastiach). Tieto iné spôsoby sa tiež musia 
zohľadniť. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Ferreira 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 97 
Článok 14 odsek 2 bod c 

c) výsledky posúdenia akýchkoľvek 
možných rizík pre spotrebiteľov a v prípade 

c) výsledky posúdenia akýchkoľvek 
možných rizík pre spotrebiteľov s najvyšším 
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potreby pre zvieratá; príjmom (vrátane vystaveniu iným zdrojom 
ako jedlu) a najväčšou zraniteľnosťou a v 
prípade potreby pre zvieratá; 

Or. fr 

 

Odôvodnenie 

Obnovenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu č. 44 prijatého v prvom čítaní.  

Z hľadiska ochrany zdravia je potrebné zvážiť možné dôsledky vystavenia spotrebiteľov 
(prostredníctvom rozličných možných ciest a zdrojov) jednej alebo viacerým látkam so 
známymi kombinovanými účinkami. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Bart Staes, Caroline Lucas 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 98 
Článok 14 odsek 2 bod e 

e) CXL alebo SPP uplatňované v tretej 
krajine na právom dovolené používanie 
aktívnych látok v danej krajine; 

e) CXL alebo SPP uplatňované v tretej 
krajine pre aktívne látky, ktorých použitie je 
povolené v EÚ; 

Or. en 

 

Odôvodnenie 

Obnovenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 45 prijatého v prvom čítaní. MRL 
odporučené potravinovým kódexom by sa mali zohľadňovať len pre látky, ktoré nie sú v EÚ 
zakázané z dôvodu ochrany spotrebiteľa alebo životného prostredia. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Linda McAvan 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 99 
Článok 16 odsek 1 bod e a (nový) 

 ea) ak sú do prílohy I pridané nové 
výrobky, skupiny výrobkov a/alebo časti 
výrobkov a ak to žiada jeden alebo viaceré 
členské štáty, aby sa umožnilo 
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uskutočnenie a vyhodnotenie akýchkoľvek 
vedeckých štúdií potrebných na podporu 
MRL, pokiaľ neboli identifikované žiadne 
neprijateľné riziká pre bezpečnosť 
spotrebiteľa. 

Or. en 

 

Odôvodnenie 

Článok 4 ods. 2 spoločnej pozície umožňuje pridanie nových položiek do prílohy I, čo nebolo 
zahrnuté v návrhu Komisie (článok 17). Spoločná pozícia však neuvádza adekvátne 
prechodné opatrenia. Je vhodné zahrnúť takéto opatrenia do článku 16, ktorý sa týka 
okolností, za ktorých je možné stanoviť dočasné MRL. MRL sú založené na údajoch v z 
konkrétnych testov, ktoré sa obvykle uskutočňujú počas dvoch vegetačných období a ktoré 
potom vyhodnotí regulačný orgán.  Takéto údaje pravdepodobne nie sú k dispozícii pre tie 
výrobky, ktoré v minulosti nevyžadovali MRL; použitie pesticídov na takéto plodiny je 
namiesto toho povolené na základe všeobecnejších údajov o bezpečnosti.  Keby boli výrobky 
uvedené v prílohe I bez dostatočného času potrebného na získanie a vyhodnotenie údajov z 
konkrétnych testov MRL, MRL by sa stanovili na štandardnú hodnotu (t.j. nulu). Existujúce 
povolené použitie pesticídov na týchto plodinách by preto muselo byť zrušené, aj keby boli pre 
spotrebiteľov bezpečné. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Linda McAvan 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 100 
Článok 16 odsek 2 pododsek 3 

2. MRL uvedená v odseku 1 písm. d) sa 
prehodnotí na konci obdobia, pre ktoré bolo 
povolené základné použitie. 

2. MRL uvedená v odseku 1 písm. d) sa 
prehodnotí na konci obdobia, pre ktoré bolo 
povolené základné použitie. MRL uvedené v 
odseku 1 písm. e) sa prehodnotia po 
ukončení a vyhodnotení vedeckých štúdií, 
avšak najneskôr do štyroch rokov po ich 
zahrnutí do prílohy III.  

Or. en 

 

Odôvodnenie 

Článok 4 ods. 2 spoločnej pozície umožňuje pridanie nových položiek do prílohy I, čo nebolo 
zahrnuté v návrhu Komisie (článok 17). Spoločná pozícia však neuvádza adekvátne 
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prechodné opatrenia.  Je vhodné zahrnúť takéto opatrenia do článku 16, ktorý sa týka 
okolností, za ktorých je možné stanoviť dočasné MRL. MRL sú založené na údajoch v z 
konkrétnych testov, ktoré sa obvykle uskutočňujú počas dvoch vegetačných období a ktoré 
potom vyhodnotí regulačný orgán.  Takéto údaje pravdepodobne nie sú k dispozícii pre tie 
výrobky, ktoré 

v minulosti nevyžadovali MRL; použitie pesticídov na takéto plodiny je namiesto toho 
povolené na základe všeobecnejších údajov o bezpečnosti.  Keby boli výrobky uvedené v 
prílohe I bez dostatočného času potrebného na získanie a vyhodnotenie údajov z konkrétnych 
testov MRL, MRL by sa stanovili na štandardnú hodnotu (t.j. nulu). Existujúce povolené 
použitie pesticídov na týchto plodinách by preto muselo byť zrušené, aj keby boli pre 
spotrebiteľov bezpečné. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Bart Staes, Caroline Lucas 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 101 
Článok 16 a (nový) 

 Článok 16 a 

 Celkové hraničné hodnoty 

 V súlade s postupom uvedeným v článku 
45 ods. 2 a v súlade s kritériami 
stanovenými v článku 14 sa v prípade 
prítomnosti viacerých rezíduí pesticídov v 
potravinách a krmivách stanovujú 
celkové hraničné hodnoty. V prípade 
prekročenia celkových hraničných 
hodnôt sa podľa potreby uplatnia články 
18, 19 a 20.  

Or. en 

 

Odôvodnenie 

Obnovenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 40 prijatého v prvom čítaní. Podiel krmív 
obsahujúcich rezíduá viac ako jedného pesticídu v EÚ sa od roku 1998 do roku 2002 zvýšil z 
13% na 21%. Správa úradu pre potraviny a veterinárnu medicínu o monitorovaní rezíduí 
pesticídov za rok 2002 jasne dokazuje, že výrazne rastie predovšetkým počet vzoriek, ktoré 
obsahujú až štyri a viac pesticídov. Účinky jednotlivých látok na ľudský organizmus sa môžu 
kumulovať (napríklad v prípade rôznych organofosfátov) alebo navzájom zosilňovať. Prístup 
založený len na jednotlivých MRL nezohľadňuje skutočné hladiny rezíduí ani preventívne 
požiadavky zdravotnej starostlivosti. 
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Nariadenie by preto malo zaviesť celkové hraničné hodnoty, ktoré sa dajú stanoviť napríklad 
sčítaním hraničných zvyškových hodnôt jednotlivých látok. Ak dôjde k prekročeniu celkovej 
hraničnej hodnoty, výrobok by mal byť stiahnutý z trhu rovnako, ako je to v prípade 
prekročenia individuálnej hraničnej hodnoty. 

 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Bart Staes, Caroline Lucas 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 102 
Článok 22 odsek 2a (nový) 

 2a. Dočasné MRL budú stanovené na 
najnižšiu hladinu, ktorú je možné 
dosiahnuť vo všetkých členských štátoch 
na základe správnej poľnohospodárskej 
praxe a pri rešpektovaní zásad integrovanej 
ochrany proti škodcom. 

Or. en 

 

Odôvodnenie 

Obnovenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 49 prijatého v prvom čítaní. Uplatní sa 
princíp prevencie a dočasné MRL sa stanovia na najnižšej reálne dosiahnuteľnej úrovni. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Ferreira 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 103 
Článok 23 bod a 

a) SPP; a) SPP, najlepšie dostupné 
poľnohospodárske postupy založené na 
integrovanej kontrole, uprednostňujúc 
alternatívne metódy a postupy ochrany 
plodín pred použitím chemických 
prípravkov na definovanie každej MRL; 

Or. fr 
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Odôvodnenie 

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa vytvára súlad znenia s ostatnými návrhmi, 
ktoré boli navrhnuté o otázke správnej poľnohospodárskej praxe; porovnaj pozmeňujúci a 
doplňujúci návrh k článku 3 ods. 2 písm. a). 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Ferreira 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 104 
Článok 23 bod c a (nový) 

 c a) dostupné vedecké a technické poznatky 
vrátane prehľadu uznávanej odbornej 
literatúry o danom prípravku na ochranu 
rastlín alebo jeho rezíduách za posledných 
10 rokov; medzi účinky, ktoré treba 
predovšetkým zhodnotiť, patria 
imunotoxicicta, endokrinné poruchy, 
toxicita pre vývoj a účinky nízkych dávok; 

Or. fr 

 

Odôvodnenie 

Obnovenie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 33 a 36 prijatých v prvom čítaní. 

Cieľom je dosiahnuť súlad s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom predloženým k článku 7 
ods. 1 písm. d a) (nový). 

Na vyhodnotenie aktívnych látok a výrobkov sa momentálne nevyžadujú toxikologické testy, 
ktorými sa posudzujú (neurologické, imunotoxikologické, hormonálne a onkologické) 
následky vystavenia týmto látkam v kľúčových štádiách vývoja (počas vnútromaternicového 
vývoja a v detstve) prejavujúce sa v neskorších obdobiach života. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Ferreira 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 105 
Článok 24 odsek 1 úvodná veta 

1. Úrad poskytne Komisii na jej žiadosť 
odôvodnené stanovisko týkajúce sa možných 

1. Úrad poskytne Komisii odôvodnené 
stanovisko týkajúce sa možných rizík pre 
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rizík pre zdravie spotrebiteľov, ktoré 
vznikajú v dôsledku: 

zdravie spotrebiteľov, ktoré vznikajú v 
dôsledku:  

Or. fr 

 

Odôvodnenie 

Je potrebné zaručiť nezávislosť úradu pri vypracovávaní stanoviska. Neznamená to však, že 
Komisia nemá právo požiadať ho o vypracovanie stanovísk.  

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Bart Staes, Caroline Lucas 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 106 
Článok 24 odsek 1 úvodná veta 

1. Úrad poskytne Komisii na jej žiadosť 
odôvodnené stanovisko týkajúce sa možných 
rizík pre zdravie spotrebiteľov, ktoré 
vznikajú v dôsledku: 

1. Úrad poskytne Komisii odôvodnené 
stanovisko týkajúce sa možných rizík pre 
zdravie spotrebiteľov, ktoré vznikajú v 
dôsledku: 

Or. en 

 

Odôvodnenie 

Úrad by mal vyhodnocovať údaje, ktoré mu poskytujú členské štáty, a nemal by to robiť len na 
žiadosť Komisie. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh čiastočne obnovuje pôvodné znenie 
návrhu Komisie (článok 25 v KOM (2003)117). 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Ferreira 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 107 
Článok 25 

Berúc do úvahy stanovisko úradu, pokiaľ 
bolo takéto stanovisko vyžiadané, môžu byť 
dočasné MRL pre aktívne látky uvedené v 
článku 23 stanovené a uvedené v zozname v 
prílohe III, podľa článku 22 ods. 1, alebo v 
prípade potreby môže byť aktívna látka 
zahrnutá do prílohy IV podľa článku 5 ods. 

Berúc do úvahy stanovisko úradu môžu byť 
dočasné MRL pre aktívne látky uvedené v 
článku 23 stanovené a uvedené v zozname v 
prílohe III, podľa článku 22 ods. 1, alebo v 
prípade potreby môže byť aktívna látka 
zahrnutá do prílohy IV podľa článku 5 ods. 
1. Dočasné MRL budú stanovené na 
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1. najnižšiu hladinu, ktorú je možné 
dosiahnuť vo všetkých členských štátoch 
na základe správnej poľnohospodárskej 
praxe a pri rešpektovaní zásad integrovanej 
ochrany proti škodcom. 

Or. fr 

 

Odôvodnenie 

Prvá časť: cieľom je dosiahnuť súlad s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom predloženým k 
článku 24. 

Druhá časť: obnovenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu č. 49 prijatého v prvom čítaní. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dorette Corbey 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 108 
Článok 25 

Berúc do úvahy stanovisko úradu, pokiaľ 
bolo takéto stanovisko vyžiadané, môžu byť 
dočasné MRL pre aktívne látky uvedené v 
článku 23 stanovené a uvedené v zozname v 
prílohe III, podľa článku 22 ods. 1, alebo v 
prípade potreby môže byť aktívna látka 
zahrnutá do prílohy IV podľa článku 5 ods. 
1. 

Berúc do úvahy stanovisko úradu, pokiaľ 
bolo takéto stanovisko vyžiadané, môžu byť 
dočasné MRL pre aktívne látky uvedené v 
článku 23 stanovené a uvedené v zozname v 
prílohe III, podľa článku 22 ods. 1, alebo v 
prípade potreby môže byť aktívna látka 
zahrnutá do prílohy IV podľa článku 5 ods. 
1. Dočasné MRL budú stanovené na 
najnižšiu hladinu, ktorú je možné 
dosiahnuť vo všetkých členských štátoch 
na základe správnej poľnohospodárskej 
praxe a pri rešpektovaní zásad integrovanej 
ochrany proti škodcom. 

Or. en 

 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh vychádza z návrhu č. 15, ktorý predložil spravodajca, 
a dopĺňa ho o zásady integrovanej kontroly škodcov. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Roberto Musacchio 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 109 
Článok 25 

Berúc do úvahy stanovisko úradu, pokiaľ 
bolo takéto stanovisko vyžiadané, môžu byť 
dočasné MRL pre aktívne látky uvedené v 
článku 23 stanovené a uvedené v zozname v 
prílohe III, podľa článku 22 ods. 1, alebo v 
prípade potreby môže byť aktívna látka 
zahrnutá do prílohy IV podľa článku 5 ods. 
1. 

Berúc do úvahy stanovisko úradu, pokiaľ 
bolo takéto stanovisko vyžiadané, môžu byť 
dočasné MRL pre aktívne látky uvedené v 
článku 23 stanovené a uvedené v zozname v 
prílohe III, podľa článku 22 ods. 1, alebo v 
prípade potreby môže byť aktívna látka 
zahrnutá do prílohy IV podľa článku 5 ods. 
1. Dočasné MRL budú stanovené na 
najnižšiu hladinu, ktorú je možné 
dosiahnuť vo všetkých členských štátoch 
na základe správnej poľnohospodárskej 
praxe a pri rešpektovaní zásad integrovanej 
ochrany proti škodcom. 

Or. en 

 

Odôvodnenie 

Cieľom je zdôrazniť odkaz na úspechy existujúcej správnej poľnohospodárskej praxe a oceniť 
ich. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 110 
Článok 25 

Berúc do úvahy stanovisko úradu, pokiaľ 
bolo takéto stanovisko vyžiadané, môžu byť 
dočasné MRL pre aktívne látky uvedené v 
článku 23 stanovené a uvedené v zozname v 
prílohe III, podľa článku 22 ods. 1, alebo v 
prípade potreby môže byť aktívna látka 
zahrnutá do prílohy IV podľa článku 5 ods. 
1. 

Berúc do úvahy stanovisko úradu, pokiaľ 
bolo takéto stanovisko vyžiadané, môžu byť 
dočasné MRL pre aktívne látky uvedené v 
článku 23 stanovené a uvedené v zozname v 
prílohe III, podľa článku 22 ods. 1, alebo v 
prípade potreby môže byť aktívna látka 
zahrnutá do prílohy IV podľa článku 5 ods. 
1. Dočasné MLR budú stanovené na 
najnižšiu hladinu, ktorú je možné 
dosiahnuť vo všetkých členských štátoch 
na základe správnej poľnohospodárskej 
praxe a pri rešpektovaní zásad integrovanej 
ochrany proti škodcom. 
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Or. en 

 

Odôvodnenie 

Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 49 z prvého čítania 
(schváleného Komisiou). 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Ferreira 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 111 
Článok 26 odsek 1 

1. Bez toho, aby bola dotknutá smernica 
96/23/ES, členské štáty vykonávajú úradné 
kontroly rezíduí pesticídov s cieľom 
presadiť dodržiavanie tohto nariadenia, v 
súlade s príslušnými ustanoveniami práva 
Spoločenstva týkajúcimi sa úradných kontrol 
potravín a krmív. 

1. Bez toho, aby bola dotknutá smernica 
96/23/ES, členské štáty vykonávajú úradné 
kontroly rezíduí pesticídov na všetkých 
stupňoch distribučnej siete, na colniciach a 
v distribučných centrách, s cieľom presadiť 
dodržiavanie tohto nariadenia, v súlade s 
príslušnými ustanoveniami práva 
Spoločenstva týkajúcimi sa úradných kontrol 
potravín a krmív. 

Or. fr 

 

Odôvodnenie 

Obnova pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu č. 54 prijatého v prvom čítaní. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Bart Staes, Caroline Lucas 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 112 
Článok 26 odsek 2 

2. Takéto kontroly rezíduí pesticídov sa 
skladajú najmä z odberu vzoriek a 
následných analýz vzoriek a identifikovania 
prítomných pesticídov a príslušných hladín 
ich rezíduí. 

2. Takéto kontroly rezíduí pesticídov sa 
skladajú najmä z odberu vzoriek a 
následných analýz vzoriek a identifikovania 
prítomných pesticídov a príslušných hladín 
ich rezíduí. Toto monitorovanie sa 
vykonáva na všetkých stupňoch 
distribučnej siete, na colniciach, v 
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distribučných centrách a najmä v miestach 
dodávky spotrebiteľovi. 

Or. en 

 

Odôvodnenie 

Obnovenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 54 z prvého čítania. Je dôležité, aby sa 
rezíduá monitorovali nielen v prvotných štádiách potravinového reťazca, ale aj v mieste 
dodávky spotrebiteľovi. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dan Jørgensen 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 113 
Článok 26 odsek 2 

2. Takéto kontroly rezíduí pesticídov sa 
skladajú najmä z odberu vzoriek a 
následných analýz vzoriek a identifikovania 
prítomných pesticídov a príslušných hladín 
ich rezíduí. 

2. Takéto kontroly rezíduí pesticídov sa 
skladajú najmä z odberu vzoriek a 
následných analýz vzoriek a identifikovania 
prítomných pesticídov a príslušných hladín 
ich rezíduí. Kontroly sa vykonávajú najmä v 
mieste dodávky spotrebiteľovi. 

Or. da 

 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Ferreira 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 114 
Článok 28 odsek 1 

1. Metódy analýzy rezíduí pesticídov musia 
byť v súlade so zásadami stanovenými v 
príslušných ustanoveniach práva 
Spoločenstva týkajúcich sa úradných kontrol 
potravín a krmív. 

1. Metódy analýzy rezíduí pesticídov musia 
byť v súlade so zásadami stanovenými v 
príslušných ustanoveniach práva 
Spoločenstva týkajúcich sa úradných kontrol 
potravín a krmív. Povolenia pre pesticídy, 
pre ktoré neexistuje vhodný postup 
zisťovania prítomnosti alebo ktoré sa 
pravidelne nemonitorujú, sa zrušia. 

Or. fr 
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Odôvodnenie 

Obnovenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 56 prijatého v prvom čítaní. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Bart Staes, Caroline Lucas 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 115 
Článok 28 odsek 1a (nový) 

 1a. Povolenia pre pesticídy, pre ktoré 
neexistuje vhodný postup zisťovania 
prítomnosti alebo ktoré sa pravidelne 
nemonitorujú, sa zrušia. 

Or. en 

 

Odôvodnenie 

Obnovenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 56 prijatého v prvom čítaní. Pre veľa z 
celkového počtu cca 800 aktívnych látok, ktoré sú v súčasnosti povolené v EÚ, neexistujú 
žiadne alebo len nedostatočne citlivé postupy zisťovania ich prítomnosti. Súčasná 
viacpostupová metóda analýzy pesticídov vo všeobecnosti umožňuje zistiť prítomnosť len 
približne 200 aktívnych látok. Prítomnosť niekoľkých ďalších látok je možné zistiť použitím 
individuálnych postupov. Monitorovanie rezíduí v EÚ preto neumožňuje zistiť prítomnosť 
značného počtu pesticídov, ktoré sa môžu vyskytovať ako rezíduá v potravinách. 

Okrem toho je počet látok, ktoré sa v súčasnosti monitorujú, oveľa nižší, ako by bolo 
analyticky možné. Členské štáty EÚ monitorovali v roku 2001 v priemere len 161 z 800 
povolených látok. 
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