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Christa Klaß
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství k dosažení udržitelného využívání pesticidů

Návrh směrnice (KOM(2006)0373 – C6-0246/2006 – 2006/0132(COD))

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předkládají Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 29
Právní východisko 1

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství a zejména na 
čl. 175 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
čl. 152 odst. 4 a čl. 175 odst. 1 této smlouvy,

Or. en

Odůvodnění

Cílem směrnice je snížení dopadu pesticidů na lidské zdraví a životní prostředí. Jako právní 
základ směrnice by mělo být uvedeno lidské zdraví i životní prostředí.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, 
Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 30
Bod odůvodnění 1

(1) V souladu s články 2 a 7 rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady 
č. 1600/2002/ES ze dne 22. července 2002 
o šestém akčním programu Společenství pro 
životní prostředí by měl být vytvořen 
společný právní rámec pro dosažení 
udržitelného využívání pesticidů.

(1) V souladu s články 2 a 7 rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady 
č. 1600/2002/ES ze dne 22. července 2002 
o šestém akčním programu Společenství pro 
životní prostředí by měl být vytvořen 
společný právní rámec pro dosažení 
udržitelného využívání pesticidů v souladu 
se zásadou obezřetnosti.

Or. en

Odůvodnění

Pro zajištění souladu s Tematickou strategií udržitelného využívání pesticidů a navrhovaným 
nařízením o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 31
Bod odůvodnění 3

(3) Národní akční plány zaměřené na 
stanovení cílů pro snížení rizik, včetně 
nebezpečí, a závislosti na používání 
pesticidů a pro podporu nechemické ochrany 
rostlin by měly být členskými státy použity 
k usnadnění provádění této směrnice.
Národní akční plány mohou být 
koordinovány s prováděcími plány podle 
jiných příslušných právních předpisů 
Společenství a mohou být použity pro 
seskupování cílů, kterých má být dosaženo 
v rámci jiných právních předpisů 
Společenství souvisejících s pesticidy.

(3) Národní akční plány zaměřené na 
stanovení cílů pro snížení rizik, včetně 
nebezpečí, a závislosti na používání 
pesticidů a pro podporu nechemické ochrany 
rostlin by měly být členskými státy použity 
k usnadnění provádění této směrnice.
Národní akční plány by měly být 
koordinovány s prováděcími plány podle 
jiných příslušných právních předpisů 
Společenství a mohou být použity pro 
seskupování cílů, kterých má být dosaženo 
v rámci jiných právních předpisů 
Společenství souvisejících s pesticidy.

Or. pl

Odůvodnění

Aby bylo v celém Společenství dosaženo měřitelného snížení používání pesticidů, měly by být 
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národní akční plány koordinovány s prováděcími plány na základě jiných příslušných 
právních předpisů Společenství.

Pozměňovací návrh, který předkládají Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, 
Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter 

Olajos, Anders Wijkman

Pozměňovací návrh 32
Bod odůvodnění 3

(3) Národní akční plány zaměřené na 
stanovení cílů pro snížení rizik, včetně 
nebezpečí, a závislosti na používání 
pesticidů a pro podporu nechemické ochrany 
rostlin by měly být členskými státy použity 
k usnadnění provádění této směrnice. 
Národní akční plány mohou být 
koordinovány s prováděcími plány podle 
jiných příslušných právních předpisů 
Společenství a mohou být použity pro 
seskupování cílů, kterých má být dosaženo 
v rámci jiných právních předpisů 
Společenství souvisejících s pesticidy.

(3) Národní akční plány zaměřené na 
stanovení cílů, cílových hodnot, 
harmonogramů a ukazatelů pro snížení
používání pesticidů a rizik, s uvedením 
výčtu finančních zdrojů a rozpočtových 
položek pro provádění výše uvedených 
zadání v odhadované době a pro podporu 
nechemické ochrany rostlin by měly být 
členskými státy použity k usnadnění 
provádění této směrnice. Národní akční 
plány mohou být koordinovány 
s prováděcími plány podle jiných 
příslušných právních předpisů Společenství 
a mohou být použity pro seskupování cílů, 
kterých má být dosaženo v rámci jiných 
právních předpisů Společenství souvisejících 
s pesticidy.

Or. en

Odůvodnění

Politiky používání pesticidů, které zahrnují cílové hodnoty snížení používání, jsou již 
stanoveny v Dánsku, Švédsku, Nizozemsku, Belgii a Německu. Pojem „snižování používání“ 
lépe vystihuje problém zvyšujícího se používání pesticidů i přes zavedení pesticidů aktivních 
v nižších dávkách. Zemědělci jsou při ochraně rostlin na pesticidech ekonomicky a technicky 
závislí. Členské státy by měly zajistit, aby byly cíle jejich národních akčních plánů dosažitelné
v časovém rozmezí stanoveném přidělením dostatečných zdrojů.

Pozměňovací návrh, který předkládá Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 33
Bod odůvodnění 3
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(3) Národní akční plány zaměřené na 
stanovení cílů pro snížení rizik, včetně 
nebezpečí, a závislosti na používání 
pesticidů a pro podporu nechemické ochrany 
rostlin by měly být členskými státy použity 
k usnadnění provádění této směrnice. 
Národní akční plány mohou být 
koordinovány s prováděcími plány podle 
jiných příslušných právních předpisů 
Společenství a mohou být použity pro 
seskupování cílů, kterých má být dosaženo 
v rámci jiných právních předpisů 
Společenství souvisejících s pesticidy.

(3) Národní akční plány zaměřené na 
stanovení cílů pro prevenci rizik pro zdraví i 
životní prostředí, včetně nebezpečí, 
a závislosti na používání pesticidů a pro 
podporu a povzbuzování přijetí nechemické 
ochrany rostlin a ochrany před škůdci by 
měly být členskými státy použity 
k usnadnění provádění této směrnice. 
Národní akční plány mohou být 
koordinovány s prováděcími plány podle 
jiných příslušných právních předpisů 
Společenství a mohou být použity pro 
seskupování cílů, kterých má být dosaženo 
v rámci jiných právních předpisů 
Společenství souvisejících s pesticidy.

Or. en

Odůvodnění

Ve vztahu k lidskému zdraví je třeba rizikům plně předcházet, a nikoli je pouze snižovat. 
Členským státům musí být zcela jasné, že cíle v národních akčních plánech jsou stanoveny 
proto, aby se řešila rizika používání pesticidů pro lidské zdraví a životní prostředí. Pokud 
požadavek na podporu nechemické ochrany rostlin a ochrany před škůdci nebude  spojen se 
skutečným přáním členských států podpořit jeho přijetí, mohl by být tento cíl neúčinný. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Glenis Willmott

Pozměňovací návrh 34
Bod odůvodnění 3

(3) Národní akční plány zaměřené na 
stanovení cílů pro snížení rizik, včetně 
nebezpečí, a závislosti na používání 
pesticidů a pro podporu nechemické ochrany 
rostlin by měly být členskými státy použity 
k usnadnění provádění této směrnice. 
Národní akční plány mohou být 
koordinovány s prováděcími plány podle 
jiných příslušných právních předpisů 
Společenství a mohou být použity pro 
seskupování cílů, kterých má být dosaženo 
v rámci jiných právních předpisů 
Společenství souvisejících s pesticidy.

(3) Národní akční plány zaměřené na 
stanovení cílů pro snížení rizik pro zdraví i 
životní prostředí, včetně nebezpečí, 
a závislosti na používání pesticidů a pro 
podporu a povzbuzování přijetí nechemické 
ochrany rostlin a ochrany před škůdci, by 
měly být členskými státy použity 
k usnadnění provádění této směrnice. 
Národní akční plány mohou být 
koordinovány s prováděcími plány podle 
jiných příslušných právních předpisů 
Společenství a mohou být použity pro 
seskupování cílů, kterých má být dosaženo 
v rámci jiných právních předpisů 
Společenství souvisejících s pesticidy.
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Or. en

Odůvodnění

Členským státům musí být zcela jasné, že cíle v národních akčních plánech jsou stanoveny 
proto, aby se řešila rizika používání pesticidů pro lidské zdraví a životní prostředí. Pokud 
požadavek na podporu nechemické ochrany rostlin a ochrany před škůdci nebude spojen se 
skutečným přáním členských států podpořit jeho přijetí, mohl by být tento cíl neúčinný.

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 35
Bod odůvodnění 3

(3) Národní akční plány zaměřené na 
stanovení cílů pro snížení rizik, včetně 
nebezpečí, a závislosti na používání 
pesticidů a pro podporu nechemické ochrany 
rostlin by měly být členskými státy použity 
k usnadnění provádění této směrnice. 
Národní akční plány mohou být 
koordinovány s prováděcími plány podle 
jiných příslušných právních předpisů 
Společenství a mohou být použity pro 
seskupování cílů, kterých má být dosaženo 
v rámci jiných právních předpisů 
Společenství souvisejících s pesticidy.

(3) Národní akční plány zaměřené na 
stanovení kvantitativních cílů pro snížení 
rizik, na vypracování harmonogramů 
a ukazatelů rizik a intenzity používání 
pesticidů a pro podporu nechemické ochrany 
rostlin by měly být členskými státy použity 
k usnadnění provádění této směrnice. 
Národní akční plány mohou být 
koordinovány s prováděcími plány podle 
jiných příslušných právních předpisů 
Společenství a mohou být použity pro 
seskupování cílů, kterých má být dosaženo 
v rámci jiných právních předpisů 
Společenství souvisejících s pesticidy.

Or. fr

Odůvodnění

Fixer des objectifs de réduction quantitative des pesticides est une composante essentielle de 
tout programme de réduction des risques liés à leur utilisation. C’est pourquoi les Plans 
d’action nationaux devraient comprendre de tels objectifs clairs encadrés dans des 
calendriers précis de réduction de l’utilisation des pesticides. Cela permettrait, en outre, aux 
Etats Membres, d’être en accord avec les objectifs qui ont été fixés dans le cadre du 6ème 
Programme d’Action Communautaire pour l’Environnement qui prévoie de « réduire les 
incidences des pesticides sur la santé humaine et sur l’environnement, et d’une manière 
générale, parvenir à une utilisation durable de ces substances, ainsi qu’à une réduction 
globale sensible des risques et de l’utilisation des pesticides.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 36
Bod odůvodnění 3

(3) Národní akční plány zaměřené na 
stanovení cílů pro snížení rizik, včetně 
nebezpečí, a závislosti na používání 
pesticidů a pro podporu nechemické ochrany 
rostlin by měly být členskými státy použity 
k usnadnění provádění této směrnice. 
Národní akční plány mohou být 
koordinovány s prováděcími plány podle 
jiných příslušných právních předpisů 
Společenství a mohou být použity pro 
seskupování cílů, kterých má být dosaženo 
v rámci jiných právních předpisů 
Společenství souvisejících s pesticidy.

(3) Národní akční plány zaměřené na 
stanovení cílů pro snížení rizik, včetně 
nebezpečí, a konkrétních cílových hodnot 
s harmonogramy pro snížení závislosti na 
používání pesticidů a pro podporu 
nechemické ochrany rostlin by měly být 
členskými státy použity k usnadnění 
provádění této směrnice. Národní akční 
plány mohou být koordinovány 
s prováděcími plány podle jiných 
příslušných právních předpisů Společenství 
a mohou být použity pro seskupování cílů, 
kterých má být dosaženo v rámci jiných 
právních předpisů Společenství souvisejících 
s pesticidy.

Or. en

Odůvodnění

Hlavním cílem národních akčních plánů je snížit rizika a závislost na pesticidech, ale tohoto 
cíle lze dosáhnout pouze s konkrétními termíny a cílovými hodnotami.

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 37
Bod odůvodnění 3

(3) Národní akční plány zaměřené na 
stanovení cílů pro snížení rizik, včetně 
nebezpečí, a závislosti na používání 
pesticidů a pro podporu nechemické ochrany 
rostlin by měly být členskými státy použity 
k usnadnění provádění této směrnice. 
Národní akční plány mohou být 
koordinovány s prováděcími plány podle 
jiných příslušných právních předpisů 
Společenství a mohou být použity pro 
seskupování cílů, kterých má být dosaženo 
v rámci jiných právních předpisů 
Společenství souvisejících s pesticidy.

(3) Národní akční plány zaměřené na 
stanovení kvantitativních cílů pro snížení 
rizik, na vypracování harmonogramů a 
ukazatelů rizik a intenzity používání 
pesticidů a pro podporu nechemické ochrany 
rostlin by měly být členskými státy použity 
k usnadnění provádění této směrnice. 
Národní akční plány mohou být 
koordinovány s prováděcími plány podle 
jiných příslušných právních předpisů 
Společenství a mohou být použity pro 
seskupování cílů, kterých má být dosaženo 
v rámci jiných právních předpisů 
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Společenství souvisejících s pesticidy.

Or. fr

Odůvodnění

Fixer des objectifs de réduction quantitative des pesticides est une composante essentielle de 
tout programme de réduction des risques liés à leur utilisation. C’est pourquoi les Plans 
d’action nationaux devraient comprendre de tels objectifs clairs encadrés dans des 
calendriers précis de réduction de l’utilisation des pesticides. Cela permettrait, en outre, aux 
Etats Membres, d’être en accord avec les objectifs qui ont été fixés dans le cadre du 6ème 
Programme d’Action Communautaire pour l’Environnement qui prévoie de réduire les 
incidences des pesticides sur la santé humaine et sur l’environnement, et d’une manière 
générale, parvenir à une utilisation durable de ces substances, ainsi qu’à une réduction 
globale sensible des risques et de l’utilisation des pesticides.

Pozměňovací návrh, který předkládá Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 38
Bod odůvodnění 3

(3) Národní akční plány zaměřené na 
stanovení cílů pro snížení rizik, včetně 
nebezpečí, a závislosti na používání
pesticidů a pro podporu nechemické 
ochrany rostlin by měly být členskými státy 
použity k usnadnění provádění této 
směrnice. Národní akční plány mohou být 
koordinovány s prováděcími plány podle 
jiných příslušných právních předpisů 
Společenství a mohou být použity pro 
seskupování cílů, kterých má být dosaženo 
v rámci jiných právních předpisů 
Společenství souvisejících s pesticidy.

(3) Národní akční plány zaměřené na 
stanovení cílů pro účinnější používání 
přípravků na ochranu rostlin a další snížení
možných rizik by měly být členskými státy 
použity k usnadnění provádění této 
směrnice. Národní akční plány mohou být 
koordinovány s prováděcími plány podle 
jiných příslušných právních předpisů 
Společenství a mohou být použity pro 
seskupování cílů, kterých má být dosaženo 
v rámci jiných právních předpisů 
Společenství souvisejících s pesticidy.

Or. {DE}de

Odůvodnění

Navržené vyjasnění je nezbytné pro pokrok při dosažení cíle zde zvažované směrnice, to jest 
ekologicky a ekonomicky účinné ochrany rostlin v Evropě. Jsou-li přípravky na ochranu 
rostlin používány správně, představují moderní nástroje zemědělství, které nepředstavují ani 
pro lidi ani pro životní prostředí žádné ohrožení, které by mohlo vyžadovat jejich náhradu. Na 
tomto základě se v Agendě 21 (vypracované na konferenci v Riu o udržitelném rozvoji v roce 
1992) rovněž zdůrazňuje, že používání přípravků na ochranu rostlin je nezbytné pro snahu 
zajistit potraviny pro lidstvo celého světa, a v oblasti zemědělství je považováno integrované 
zemědělství za cestu vpřed.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 39
Bod odůvodnění 4

(4) Výměna informací o cílech a akcích, 
které členské státy stanoví ve svých 
národních akčních plánech, je velmi 
důležitým prvkem při dosahování cílů této 
směrnice. Proto je vhodné žádat členské 
státy, aby pravidelně podávaly zprávy 
Komisi a ostatním členským státům, 
zejména o provádění a výsledcích svých
národních akčních plánů a o svých 
zkušenostech.

(4) Výměna informací o dosažených cílech a 
oblasti působnosti akcí, které členské státy 
stanoví ve svých národních akčních plánech, 
je velmi důležitým prvkem při dosahování 
cílů této směrnice. Proto je vhodné žádat 
členské státy, aby pravidelně podávaly 
zprávy Komisi a ostatním členským státům, 
zejména o provádění a výsledcích svých 
národních akčních plánů a o svých 
zkušenostech.

Or. {PL}pl

Odůvodnění

V souvislosti s výměnou informací mezi členskými státy nejsou důležitým prvkem v opatřeních 
přijatých členskými státy stanovené cíle, ale cíle dosažené.

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 40
Bod odůvodnění 6

(6) Je žádoucí, aby členské státy vytvořily 
systémy odborné přípravy pro distributory, 
poradce a profesionální uživatele pesticidů, 
neboť ti, kdo využívají nebo budou využívat 
pesticidy, jsou si pak plně vědomi možných 
rizik pro lidské zdraví a životní prostředí a 
znají vhodná opatření pro maximální snížení 
těchto rizik. Vzdělávací činnosti pro 
profesionální uživatele mohou být 
koordinovány s činnostmi organizovanými 
v rámci nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze 
dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj 
venkova z Evropského zemědělského fondu 
pro rozvoj venkova (EZFRV).

(6) Je žádoucí, aby členské státy vytvořily 
systémy odborné přípravy pro distributory, 
poradce a profesionální uživatele pesticidů, 
neboť ti, kdo využívají nebo budou využívat 
pesticidy, jsou si pak plně vědomi možných 
rizik pro lidské zdraví a životní prostředí a 
znají vhodná opatření pro maximální snížení 
těchto rizik. Vzdělávací činnosti pro 
profesionální uživatele by měly být
koordinovány s činnostmi organizovanými 
v rámci nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze 
dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj 
venkova z Evropského zemědělského fondu 
pro rozvoj venkova (EZFRV).

Or. pl
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Odůvodnění

Aby bylo v celém Společenství dosaženo měřitelného snížení používání pesticidů, měly by být 
národní akční plány koordinovány s prováděcími plány na základě jiných příslušných 
právních předpisů Společenství.

Pozměňovací návrh, který předkládají Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, 
Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges

Pozměňovací návrh 41
Bod odůvodnění 6a (nový)

(6a) Používání nezákonných přípravků na 
ochranu rostlin ohrožuje udržitelné 
používání pesticidů a představuje značné 
riziko pro životní prostředí a zdraví lidí a 
zvířat. Tento problém je třeba urychleně 
řešit.

Or. en

Odůvodnění

Padělání a nezákonné obchodování s přípravky na ochranu rostlin je v Evropě významným a 
stále narůstajícím problémem. Tento problém narušuje každou strategii pro udržitelnost, 
protože ohrožuje zdraví spotřebitelů a zemědělců, poškozuje životní prostředí, působí 
zemědělcům značné hospodářské škody a poškozuje jejich pověst, poškozuje potravinový 
řetězec, vlády a odvětví ochrany rostlin.

Pozměňovací návrh, který předkládá Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 42
Bod odůvodnění 7

(7) Vzhledem k možným rizikům plynoucím 
z využití pesticidů by měla být široká 
veřejnost lépe informována o rizicích 
spojených s využíváním pesticidů 
prostřednictvím osvětových kampaní,
prostřednictvím informací podávaných 
maloobchodníky a jiných vhodných 
opatření.

(7) Vzhledem k možným rizikům plynoucím 
z využití pesticidů by měla být široká 
veřejnost lépe informována o rizicích 
spojených s využíváním pesticidů 
prostřednictvím osvětových kampaní. 
Výrobci a maloobchodníci by měli mít 
povinnost poskytnout spotřebitelům 
pesticidů a veřejnosti veškeré nezbytné 
informace.

Or. en
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Odůvodnění

Výrobci pesticidů a maloobchodníci potřebné informace mají. Je tedy i jejich povinností 
minimalizovat riziko používání pesticidů.

Pozměňovací návrh, který předkládá Irena Belohorská 

Pozměňovací návrh 43
Bod odůvodnění 7

(7) Vzhledem k možným rizikům plynoucím 
z využití pesticidů by měla být široká 
veřejnost lépe informována o rizicích 
spojených s využíváním pesticidů 
prostřednictvím osvětových kampaní,
prostřednictvím informací podávaných 
maloobchodníky a jiných vhodných 
opatření.

(7) Vzhledem k možným rizikům plynoucím 
z využití pesticidů by měla být široká 
veřejnost lépe informována, zejména 
prostřednictvím sdělovacích prostředků, 
o rizicích pro zdraví a životní prostředí i 
o krátkodobých a dlouhodobých 
nepříznivých účincích spojených 
s využíváním pesticidů prostřednictvím 
osvětových kampaní, prostřednictvím 
informací podávaných maloobchodníky a 
jiných vhodných opatření.

Or. en

Odůvodnění

Veřejnost musí být informována o rizicích pro zdraví a životní prostředí i nepříznivých 
účincích spojených s používáním pesticidů. Nejúčinnějším způsobem informování veřejnosti je 
informování prostřednictvím sdělovacích prostředků. To by lidem umožnilo získat informace 
nezbytné pro přijímání informovaných a vědomých rozhodnutí a opatření na ochranu jejich 
zdraví a životního prostředí. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Dorette Corbey + Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 44
Bod odůvodnění 7

(7) Vzhledem k možným rizikům plynoucím 
z využití pesticidů by měla být široká 
veřejnost lépe informována o rizicích 
spojených s využíváním pesticidů 
prostřednictvím osvětových kampaní,
prostřednictvím informací podávaných 
maloobchodníky a jiných vhodných 

(7) Vzhledem k možným rizikům plynoucím 
z využití pesticidů by měla být široká 
veřejnost lépe informována o rizicích pro 
zdraví a životní prostředí i o krátkodobých a 
dlouhodobých nepříznivých účincích 
spojených s využíváním pesticidů a 
o nechemických alternativách
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opatření. prostřednictvím osvětových kampaní, 
prostřednictvím informací podávaných 
maloobchodníky a jiných vhodných 
opatření.

Or. en

Odůvodnění

Veřejnost musí být informována o rizicích pro zdraví a životní prostředí i nepříznivých 
účincích spojených s používáním pesticidů a o dostupných nechemických alternativách. To by 
lidem umožnilo získat informace nezbytné pro přijímání informovaných a vědomých 
rozhodnutí a opatření na ochranu jejich zdraví a životního prostředí. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, 
Margrete Auken, Hiltrud Breyer 

Pozměňovací návrh 45
Bod odůvodnění 7

(7) Vzhledem k možným rizikům plynoucím 
z využití pesticidů by měla být široká 
veřejnost lépe informována o rizicích 
spojených s využíváním pesticidů 
prostřednictvím osvětových kampaní, 
prostřednictvím informací podávaných 
maloobchodníky a jiných vhodných 
opatření.

(7) Vzhledem k možným rizikům plynoucím 
z využití pesticidů by měla být široká 
veřejnost lépe informována o rizicích pro 
zdraví a životní prostředí i o nepříznivých 
účincích spojených s využíváním pesticidů 
a o nechemických alternativách
prostřednictvím osvětových kampaní, 
prostřednictvím informací podávaných 
maloobchodníky a jiných vhodných 
opatření. 

Or. en

Odůvodnění

Aby mohli lidé přijímat informovaná a vědomá rozhodnutí a opatření při ochraně svého 
zdraví a životního prostředí (Davies a další).

Pozměňovací návrh, který předkládá Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 46
Bod odůvodnění 7

(7) Vzhledem k možným rizikům plynoucím 
z využití pesticidů by měla být široká 
veřejnost lépe informována o rizicích

(7) Vzhledem k možným rizikům plynoucím 
z využití přípravků na ochranu rostlin a 
k úloze, kterou přípravky na ochranu 
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spojených s využíváním pesticidů 
prostřednictvím osvětových kampaní, 
prostřednictvím informací podávaných 
maloobchodníky a jiných vhodných 
opatření.

rostlin hrají v zemědělství a produkci 
potravin, by měla být široká veřejnost lépe 
informována o výhodách a nevýhodách, 
přínosech a rizicích a odpovědném 
používání přípravků na ochranu rostlin.

Or. de

Odůvodnění

Kromě uvedení možných rizik spojených s používáním přípravků na ochranu rostlin by 
navrhovaná informační a osvětová kampaň měla rovněž zdůraznit přínosy používání takových 
přípravků a jejich význam pro moderní produkci potravin.

Pozměňovací návrh, který předkládají Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 
Wijkman

Pozměňovací návrh 47
Bod odůvodnění 7

(7) Vzhledem k možným rizikům plynoucím 
z využití pesticidů by měla být široká 
veřejnost lépe informována o rizicích 
spojených s využíváním pesticidů 
prostřednictvím osvětových kampaní, 
prostřednictvím informací podávaných 
maloobchodníky a jiných vhodných 
opatření.

(7) Vzhledem k rizikům plynoucím z využití 
pesticidů, zejména jejich akutním a 
chronickým zdravotním účinkům, by měla 
být široká veřejnost lépe informována 
o rizicích a nebezpečích spojených 
s využíváním pesticidů prostřednictvím 
osvětových kampaní, prostřednictvím 
informací podávaných maloobchodníky a 
jiných vhodných opatření.

Členské státy by měly sledovat a 
shromažďovat údaje o dopadech používání 
pesticidů na životní prostředí a na lidské 
zdraví a podporovat výzkum dlouhodobých 
účinků používání pesticidů.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné zabývat se i chronickými zdravotními účinky používání pesticidů a podporovat 
výzkum těchto účinků.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Kathy Sinnott

Pozměňovací návrh 48
Bod odůvodnění 7

(7) Vzhledem k možným rizikům plynoucím 
z využití pesticidů by měla být široká 
veřejnost lépe informována o rizicích 
spojených s využíváním pesticidů 
prostřednictvím osvětových kampaní, 
prostřednictvím informací podávaných 
maloobchodníky a jiných vhodných 
opatření.

(7) Vzhledem k rizikům plynoucím z využití 
pesticidů, zejména jejich akutním a 
chronickým zdravotním účinkům, by měla 
být široká veřejnost lépe informována 
o rizicích spojených s využíváním pesticidů 
prostřednictvím osvětových kampaní, 
prostřednictvím informací podávaných 
maloobchodníky a jiných vhodných 
opatření.

Členské státy by měly sledovat a 
shromažďovat údaje o dopadech používání 
pesticidů a podporovat dlouhodobé 
programy výzkumu účinků používání 
pesticidů. 

Or. en

Odůvodnění

Dlouhodobé účinky pesticidů jsou oblastí, která na vnitrostátní a evropské úrovni vyžaduje 
větší pozornost. Akutní a chronické zdravotní účinky nejsou na vnitrostátní úrovni soustavně 
sledovány a existuje systematický nedostatek informací, který by tato směrnice měla řešit.

Pozměňovací návrh, který předkládá Frédérique Ries

Pozměňovací návrh 49
Bod odůvodnění 7

(7) Vzhledem k možným rizikům plynoucím 
z využití pesticidů by měla být široká 
veřejnost lépe informována o rizicích 
spojených s využíváním pesticidů 
prostřednictvím osvětových kampaní, 
prostřednictvím informací podávaných 
maloobchodníky a jiných vhodných 
opatření.

(7) Vzhledem k rizikům plynoucím z využití 
mnoha pesticidů, včetně jejich akutních a 
chronických zdravotních účinků, by měla 
být široká veřejnost lépe informována o
rizicích spojených s využíváním pesticidů 
prostřednictvím osvětových kampaní, 
prostřednictvím informací podávaných 
maloobchodníky a jiných vhodných 
opatření.

Členské státy by měly sledovat a 
shromažďovat údaje o zdravotních 
dopadech používání pesticidů a podporovat 
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dlouhodobé programy výzkumu účinků 
používání pesticidů. 

Or. en

Odůvodnění

Dlouhodobé účinky pesticidů jsou oblastí, která na vnitrostátní a evropské úrovni vyžaduje 
větší pozornost. Akutní a chronické zdravotní účinky nejsou na vnitrostátní úrovni soustavně 
sledovány a existuje systematický nedostatek informací, který by tato směrnice měla řešit.

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 50
Bod odůvodnění 7

(7) Vzhledem k možným rizikům plynoucím 
z využití pesticidů by měla být široká 
veřejnost lépe informována o rizicích 
spojených s využíváním pesticidů 
prostřednictvím osvětových kampaní, 
prostřednictvím informací podávaných 
maloobchodníky a jiných vhodných 
opatření.

(7) Vzhledem k možným rizikům plynoucím 
z využití pesticidů by měla být široká 
veřejnost lépe informována o rizicích 
spojených s využíváním pesticidů 
prostřednictvím kampaní zvyšujících 
informovanost veřejnosti (a zejména 
neprofesionálních uživatelů pesticidů),
prostřednictvím informací podávaných 
maloobchodníky a jiných vhodných 
opatření, která zajistí, aby byla veřejnost 
lépe informována.

Or. pl

Odůvodnění

Široce rozšířené používání pesticidů ukazuje, že tento problém se týká nejen profesionálních 
uživatelů, ale společnosti jako celku, což vyvolává potřebu řádně cílených informačních 
kampaní.

Pozměňovací návrh, který předkládá Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 51
Bod odůvodnění 7

(7) Vzhledem k možným rizikům plynoucím 
z využití pesticidů by měla být široká 
veřejnost lépe informována o rizicích 
spojených s využíváním pesticidů 

(7) Vzhledem k rizikům plynoucím z využití 
pesticidů, zejména jejich akutním a 
chronickým zdravotním účinkům a jejich 
účinkům na životní prostředí, by měli být 
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prostřednictvím osvětových kampaní, 
prostřednictvím informací podávaných 
maloobchodníky a jiných vhodných 
opatření.

spotřebitelé a široká veřejnost informováni
o rizicích a nebezpečích spojených 
s využíváním pesticidů prostřednictvím 
osvětových kampaní, prostřednictvím 
informací podávaných maloobchodníky a 
jiných vhodných opatření.

Členské státy by měly sledovat a 
shromažďovat údaje o dopadech používání 
pesticidů, včetně případů otrav, a 
podporovat dlouhodobé programy výzkumu 
účinků používání pesticidů. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje, že spotřebitelé a veřejnost by měli být informováni 
o akutních a chronických účincích pesticidů na lidské zdraví a také o účincích na životní 
prostředí. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 52
Bod odůvodnění 9

(9) Vzhledem k tomu, že směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES 
ze dne 17. května 2006 o strojních 
zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES 
(přepracované znění) stanoví předpisy pro 
uvádění aplikačních zařízení pro pesticidy 
na trh a zajistí, aby byly splněny 
environmentální požadavky, je vhodné aby 
v rámci dalšího snížení nepříznivých vlivů 
pesticidů na lidské zdraví a životní prostředí 
způsobených takovým zařízením byly 
vytvořeny systémy pro pravidelnou 
technickou kontrolu již používaného zařízení 
na aplikaci pesticidů.

(9) Vzhledem k tomu, že směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES 
ze dne 17. května 2006 o strojních 
zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES 
(přepracované znění) stanoví předpisy pro 
uvádění aplikačních zařízení pro pesticidy, 
která uživatelům pesticidů umožní 
optimalizovat účinnost ošetření, na trh a tak
zajistí, aby byly splněny environmentální 
požadavky, je vhodné aby v rámci dalšího 
snížení nepříznivých vlivů pesticidů na 
lidské zdraví a životní prostředí 
způsobených takovým zařízením byly 
vytvořeny systémy pro pravidelnou 
technickou kontrolu již používaného zařízení 
na aplikaci pesticidů.

Or. pl
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Odůvodnění

Nezbytné vyjasnění.

Pozměňovací návrh, který předkládá Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 53
Bod odůvodnění 10

(10) Letecký postřik pesticidy má potenciál 
vyvolat značně nepříznivé dopady na lidské 
zdraví a na životní prostředí, zejména 
v důsledku unášených postřiků. Proto bude
letecký postřik obecně zakázán s možnou 
odchylkou tam, kde postřik představuje 
zřejmé výhody a rovněž přináší ve srovnání 
s jinými metodami postřiku environmentální
přínosy, nebo pokud neexistují žádné 
přijatelné alternativy.

(10) Letecký postřik pesticidy má potenciál 
vyvolat značně nepříznivé dopady na lidské 
zdraví a na životní prostředí, zejména 
v důsledku unášených postřiků. Proto by měl 
letecký postřik podléhat povolovacímu 
řízení, které zajistí, aby byl postřik prováděn 
pouze tam, kde představuje zřejmé výhody,
a zejména v případech, kdy budou splněny 
všechny environmentální a zdravotní 
požadavky nebo kdy vznikne potřeba 
v případě krize.

Or. nl

Odůvodnění

Postřik je žádoucí, pokud jsou k němu použity pesticidy nepoškozující životní prostředí. V této 
souvislosti však musí být dodrženy všechny environmentální a zdravotní požadavky. 
Povolovací řízení by však mělo být pružné v případě, že dojde ke krizi.

Pozměňovací návrh, který předkládají Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 
Wijkman

Pozměňovací návrh 54
Bod odůvodnění 10

(10) Letecký postřik pesticidy má potenciál 
vyvolat značně nepříznivé dopady na lidské 
zdraví a na životní prostředí, zejména 
v důsledku unášených postřiků. Proto bude 
letecký postřik obecně zakázán s možnou 
odchylkou tam, kde postřik představuje 
zřejmé výhody a rovněž přináší ve srovnání 
s jinými metodami postřiku 
environmentální přínosy, nebo pokud

(10) Letecký postřik pesticidy má potenciál 
vyvolat značně nepříznivé dopady na lidské 
zdraví a na životní prostředí, zejména 
v důsledku unášených postřiků. Proto bude 
letecký postřik obecně zakázán s možnou 
odchylkou tam, kde neexistují žádné 
přijatelné alternativy a použije se nejlepší 
dostupná technologie pro snížení míry 
unášení (např. trysky s malým proudem) a 
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neexistují žádné přijatelné alternativy. nebude postiženo zdraví rezidentů nebo 
přítomných osob.

Or. en

Odůvodnění

Letecký postřik nenabízí oproti ostatním metodám postřiku environmentální výhody. Odchylky 
by neměly být možné v oblastech, kde by mohli být postiženi jejich rezidenti nebo přítomné 
osoby, například v hustě obydlených venkovských oblastech nebo v blízkosti oblastí 
používaných veřejností a zranitelnými skupinami lidí, například škol.

Pozměňovací návrh, který předkládají Margrete Auken, Hiltrud Breyer + Kathy Sinnott + 
Caroline Lucas+ Frédérique Ries

Pozměňovací návrh 55
Bod odůvodnění 10

(10) Letecký postřik pesticidy má potenciál 
vyvolat značně nepříznivé dopady na lidské 
zdraví a na životní prostředí, zejména 
v důsledku unášených postřiků. Proto bude 
letecký postřik obecně zakázán s možnou 
odchylkou tam, kde postřik představuje 
zřejmé výhody a rovněž přináší ve srovnání 
s jinými metodami postřiku 
environmentální přínosy, nebo pokud 
neexistují žádné přijatelné alternativy.

(10) Letecký postřik pesticidy má potenciál 
vyvolat značně nepříznivé dopady na lidské 
zdraví a na životní prostředí, zejména 
v důsledku unášených postřiků. Proto bude 
letecký postřik zakázán. 

Or. en

Odůvodnění

Aerial spraying should be banned because it offers no environmental benefits over other
spraying methods (Margrete Auken and others, Kathy Sinnott).

The principal aim of pesticide regulation is supposed to be the protection of public health and 
so this should be the overriding priority and take absolute precedence over any other 
considerations. Therefore considering it has been accepted by the Commission that aerial 
spraying has the potential to cause significant adverse impacts on human health then there 
should be a complete ban on aerial spraying without any derogations (Caroline Lucas).

In support of a general ban with derogations clearly defined. Derogations should only be 
possible when the health of residents and bystanders is not affected by aerial spraying. See 
amendment to article 9 (Frédérique Ries).
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Pozměňovací návrh, který předkládají Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská

Pozměňovací návrh 56
Bod odůvodnění 10

(10) Letecký postřik pesticidy má potenciál 
vyvolat značně nepříznivé dopady na lidské 
zdraví a na životní prostředí, zejména 
v důsledku unášených postřiků. Proto bude 
letecký postřik obecně zakázán s možnou 
odchylkou tam, kde postřik představuje 
zřejmé výhody a rovněž přináší ve srovnání 
s jinými metodami postřiku environmentální 
přínosy, nebo pokud neexistují žádné 
přijatelné alternativy.

(10) Letecký postřik pesticidy má potenciál 
vyvolat značně nepříznivé dopady na lidské 
zdraví a na životní prostředí, zejména 
v důsledku unášených postřiků. Proto bude 
letecký postřik obecně zakázán s možnou 
odchylkou tam, kde postřik představuje 
zřejmé výhody a rovněž přináší ve srovnání 
s jinými metodami postřiku environmentální 
přínosy, nebo pokud neexistují žádné 
přijatelné alternativy a není postiženo zdraví 
rezidentů nebo přítomných osob.

Or. en

Odůvodnění

Odchylky by neměly být možné v případě, že je postiženo zdraví rezidentů nebo přítomných 
osob, například v obydlených venkovských oblastech nebo v blízkosti oblastí používaných 
veřejností.

Pozměňovací návrh, který předkládá Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 57
Bod odůvodnění 10

(10) Letecký postřik pesticidy má potenciál 
vyvolat značně nepříznivé dopady na lidské 
zdraví a na životní prostředí, zejména 
v důsledku unášených postřiků. Proto bude 
letecký postřik obecně zakázán s možnou 
odchylkou tam, kde postřik představuje 
zřejmé výhody a rovněž přináší ve srovnání 
s jinými metodami postřiku environmentální 
přínosy, nebo pokud neexistují žádné 
přijatelné alternativy.

(10) Letecký postřik pesticidy má potenciál 
vyvolat značně nepříznivé dopady na lidské 
zdraví a na životní prostředí, zejména 
v důsledku unášených postřiků. Proto bude 
letecký postřik podléhat oznamovacímu 
řízení, aby bylo zajištěno, že bude používán 
pouze tam, kde postřik představuje zřejmé 
výhody a rovněž přináší ve srovnání s jinými 
metodami postřiku environmentální přínosy, 
nebo pokud nejsou dostupné nebo úměrné 
žádné přijatelné alternativy.

Or. de
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Odůvodnění

There would seem to be no point in imposing a general ban on the aerial spraying of plant 
protection products when at the same time it is clear that in certain specific situations, in 
particular steep-slope viticulture, this application method is the only viable one. Any 
requirement to obtain a special derogation would inevitably generate considerable, and 
unnecessary, red tape and costs. The notification procedure referred to in the amendment 
would also create considerable red tape. It would make more sense to exclude viticulture-
related uses of plant protection products from the scope of this requirement, thereby making 
additional authorisation procedures superfluous.

Pozměňovací návrh, který předkládají Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 58
Bod odůvodnění 10

(10) Letecký postřik pesticidy má potenciál 
vyvolat značně nepříznivé dopady na lidské 
zdraví a na životní prostředí, zejména 
v důsledku unášených postřiků. Proto bude 
letecký postřik obecně zakázán s možnou 
odchylkou tam, kde postřik představuje 
zřejmé výhody a rovněž přináší ve srovnání 
s jinými metodami postřiku 
environmentální přínosy, nebo pokud 
neexistují žádné přijatelné alternativy.

(10) Letecký postřik pesticidy má potenciál 
vyvolat značně nepříznivé dopady na lidské 
zdraví a na životní prostředí, zejména 
v důsledku unášených postřiků. Letecký 
postřik pesticidy by proto měl být zakázán, 
jakmile tato směrnice vstoupí v platnost. 
Měl by však být prováděn za určitých přísně 
omezených a řízených podmínek. Kromě 
toho musí být v případě leteckého postřiku 
rozsáhle informováni lidé žijící v blízkosti 
postižených ploch.

Or. fr

Odůvodnění

La mesure d’interdiction des pulvérisations aériennes a mise à mal car la Commission 
propose des dérogations sans les encadrer strictement. 

Parmi ces dérogations il est question du fait qu’il ne doit pas y avoir « d’autres solutions 
viables ». La viabilité des alternatives inclut la viabilité économique, ce qui signifie qu’il 
serait possible de demander une dérogation uniquement sur des considérations économiques. 
La pulvérisation aérienne ne devrait pas être possible uniquement parce que c’est la solution 
la moins coûteuse. 

De plus, l’évaluation comparative du risque devrait être entreprise en incluant tous les 
impacts potentiels sur la santé et sur l’environnement, par exemple les effets sur la 
biodiversité, les effets sur la ressource en eau potable… 

Afin que le principe de l’interdiction ne puisse être contourné, la seule dérogation possible 
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est celle relative à des terrains non accessibles pour les engins de pulvérisation terrestre. 
Toutefois, il convient aussi d’encadrer et de limiter le recours à la pulvérisation aérienne 
dans ce cas de dérogation.

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 59
Bod odůvodnění 10

(10) Letecký postřik pesticidy má potenciál 
vyvolat značně nepříznivé dopady na lidské 
zdraví a na životní prostředí, zejména 
v důsledku unášených postřiků. Proto bude 
letecký postřik obecně zakázán s možnou 
odchylkou tam, kde postřik představuje 
zřejmé výhody a rovněž přináší ve srovnání 
s jinými metodami postřiku environmentální 
přínosy, nebo pokud neexistují žádné 
přijatelné alternativy.

(10) Letecký postřik pesticidy má potenciál 
vyvolat značně nepříznivé dopady na lidské 
zdraví a na životní prostředí, zejména 
v důsledku unášených postřiků. Proto bude 
letecký postřik obecně zakázán s možnou 
odchylkou tam, kde postřik představuje 
zřejmé výhody a rovněž přináší ve srovnání 
s jinými metodami postřiku environmentální 
přínosy, nebo pokud neexistují žádné 
přijatelné alternativy. Je nutné stanovit 
podmínky pro odchylky, aby se 
minimalizovalo riziko výskytu nežádoucích 
účinků s nepříznivým dopadem na lidské 
zdraví a životní prostředí.

Or. pl

Odůvodnění

Je třeba jasně stanovit podmínky pro odchylky, aby se předešlo jakémukoli zneužití tohoto 
ustanovení a aby se napomohlo plnějšímu dosahování cílů směrnice.

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 60
Bod odůvodnění 11

(11) Vodní prostředí je na pesticidy zvláště 
citlivé. Je proto nezbytné věnovat zvláštní 
pozornost zamezení znečišťování 
povrchových vod a podzemních vod 
prostřednictvím přijetí vhodných opatření, 
jako např. vytvořením nárazníkových pásem 
nebo vysazováním živých plotů podél 
povrchových vod, aby se snížila expozice 

(11) Vodní prostředí je na pesticidy zvláště 
citlivé. Je proto nezbytné věnovat zvláštní 
pozornost zamezení znečišťování 
povrchových vod a podzemních vod 
prostřednictvím přijetí vhodných opatření, 
jako např. vytvořením nárazníkových pásem 
nebo vysazováním živých plotů podél 
povrchových vod, aby se snížila expozice 
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vodních těles unášeným postřikům.
Rozměry nárazníkových pásem by měly 
záviset zejména na vlastnostech půdy, 
klimatu, velikosti vodního toku, stejně jako 
na zemědělských vlastnostech dotčených 
oblastí. Použití pesticidů v oblastech 
určených k odběru pitné vody, podél
dopravních cest, např. železničních tratí, na 
uzavřených nebo velmi propustných 
površích může vést k vyšším rizikům 
znečištění vodního prostředí. Proto by 
v takových oblastech mělo být používání 
pesticidů co nejvíce omezeno, případně 
odstraněno.

vodních těles unášeným postřikům.
Rozměry nárazníkových pásem by měly 
záviset zejména na vlastnostech půdy, 
geologických a topografických rysech, 
klimatu, velikosti vodního toku, stejně jako 
na zemědělských vlastnostech dotčených 
oblastí. Použití pesticidů v oblastech 
určených k odběru pitné vody, podél 
dopravních cest, např. železničních tratí, na 
uzavřených nebo velmi propustných 
površích může vést k vyšším rizikům 
znečištění vodního prostředí. Proto by 
v takových oblastech mělo být používání 
pesticidů co nejvíce omezeno, případně 
odstraněno.

Or. pl

Odůvodnění

Wmywanie pestycydów sięga czasem głębiej niż występujący profil glebowy, dlatego nie tylko 
sama gleba warunkuje wymiary stref buforowych, ale podłoże skalne (tzw. skała macierzysta).

Gleby w Europie wykształcone są na różnych skałach macierzystych (np:. na wapieniach, 
piaskach, glinach, lessach, torfach), które różnią się zdolnościami absorpcyjnym. Dlatego 
podłoże skalne będzie decydowało o wielkości stref buforowych.

Rzeźba terenu, w tym ekspozycja, nachylenie stoku warunkuje procesy wymywania i 
spłukiwania, zwłaszcza po ulewach ekstremalnych – przemieszczania cząstek gleby wraz ze 
stosowanym nawozami, środkami ochrony roślin, w tym pestycydami do niższych części stoku 
wykorzystywanego rolniczo lub do zbiorników wód powierzchniowych.

Pozměňovací návrh, který předkládají Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 61
Bod odůvodnění 11

(11) Vodní prostředí je na pesticidy zvláště 
citlivé. Je proto nezbytné věnovat zvláštní 
pozornost zamezení znečišťování 
povrchových vod a podzemních vod 
prostřednictvím přijetí vhodných opatření, 
jako např. vytvořením nárazníkových pásem 
nebo vysazováním živých plotů podél 
povrchových vod, aby se snížila expozice 
vodních těles unášeným postřikům. Rozměry 

(11) Vodní prostředí je na pesticidy zvláště 
citlivé. Je proto nezbytné věnovat zvláštní 
pozornost zamezení znečišťování 
povrchových vod a podzemních vod 
prostřednictvím přijetí vhodných opatření, 
jako např. vytvořením nárazníkových pásem 
nebo vysazováním živých plotů podél 
povrchových vod, aby se snížila expozice 
vodních těles unášeným postřikům. 
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nárazníkových pásem by měly záviset 
zejména na vlastnostech půdy, klimatu, 
velikosti vodního toku, stejně jako na 
zemědělských vlastnostech dotčených 
oblastí. Použití pesticidů v oblastech 
určených k odběru pitné vody, podél 
dopravních cest, např. železničních tratí, na 
uzavřených nebo velmi propustných 
površích může vést k vyšším rizikům 
znečištění vodního prostředí. Proto by 
v takových oblastech mělo být používání 
pesticidů co nejvíce omezeno, případně 
odstraněno.

Nárazníková pásma by měla mít minimální
šířku 10 metrů a měla by záviset zejména 
na vlastnostech půdy, klimatu, velikosti 
vodního toku, stejně jako na zemědělských 
vlastnostech dotčených oblastí. Použití 
pesticidů v oblastech určených k odběru 
pitné vody, podél dopravních cest, např. 
železničních tratí, na uzavřených nebo velmi 
propustných površích může vést k vyšším 
rizikům znečištění vodního prostředí. Proto 
by kromě uplatnění pravidel integrované 
ochrany před škůdci v takových oblastech 
mělo být používání pesticidů velmi 
omezeno, případně odstraněno.

Or. fr

Odůvodnění

Dans un but de renforcement de la protection du milieu aquatique, il paraît nécessaire de 
fixer une largeur minimale de 10 mètres des zones tampons. Dans le cas contraire, les Etats 

membres pourraient fixer des zones tampons trop minces pour être effectivement protectrices. 

De plus dans un objectif de renforcement de la protection des zones de captage d’eau potable 
et donc de la santé humaine, il y a lieu d’imposer des restrictions sévères à l’utilisation des 
pesticides dans ces zones spécifiques. Ces restrictions sont nécessaires en plus de 
l’application des règles de la lutte intégrée contre les nuisibles qui impliquent déjà une 
réduction « autant que possible » de l’utilisation des pesticides. Les règles de l’IPM devraient 
donc déjà constituer la base minimum de toute action contre les nuisibles et être complétées 
par des mesures encore plus restrictives.

Pozměňovací návrh, který předkládá Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 62
Bod odůvodnění 11

(11) Vodní prostředí je na pesticidy zvláště 
citlivé. Je proto nezbytné věnovat zvláštní 
pozornost zamezení znečišťování 
povrchových vod a podzemních vod 
prostřednictvím přijetí vhodných opatření, 
jako např. vytvořením nárazníkových 
pásem nebo vysazováním živých plotů podél 
povrchových vod, aby se snížila expozice 
vodních těles unášeným postřikům.
Rozměry nárazníkových pásem by měly 

(11) Vodní prostředí je na pesticidy zvláště 
citlivé. Je proto nezbytné věnovat zvláštní 
pozornost zamezení znečišťování 
povrchových vod a podzemních vod 
prostřednictvím stanovení vhodných
pravidel a ustanovení pro používání 
takových přípravků v rámci povolovacího 
řízení u přípravků na ochranu rostlin. 
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záviset zejména na vlastnostech půdy, 
klimatu, velikosti vodního toku, stejně jako 
na zemědělských vlastnostech dotčených 
oblastí. Použití pesticidů v oblastech 
určených k odběru pitné vody, podél 
dopravních cest, např. železničních tratí, na 
uzavřených nebo velmi propustných 
površích může vést k vyšším rizikům 
znečištění vodního prostředí. Proto by 
v takových oblastech mělo být používání 
pesticidů co nejvíce omezeno, případně 
odstraněno.

Or. de

Odůvodnění

When plant protection products are used, the provisions governing the use of the specific 
product, or the requirement to employ loss-reducing methods, as laid down in the official 
authorisation procedure, must be complied with. These provisions already lay down, for 
example, the distance which must be kept from bodies of water, so that the call for further 
requirements of this kind is superfluous. What is more, the use of plant protection products in 
drinking-water protection areas is already governed by national drinking water area 
regulations, in the overall context of the European drinking water regulation, and therefore 
need not be dealt with again here.

Pozměňovací návrh, který předkládají Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, 
Margrete Auken, Hiltrud Breyer 

Pozměňovací návrh 63
Bod odůvodnění 11

(11) Vodní prostředí je na pesticidy zvláště 
citlivé. Je proto nezbytné věnovat zvláštní 
pozornost zamezení znečišťování 
povrchových vod a podzemních vod 
prostřednictvím přijetí vhodných opatření, 
jako např. vytvořením nárazníkových pásem 
nebo vysazováním živých plotů podél 
povrchových vod, aby se snížila expozice 
vodních těles unášeným postřikům. Rozměry
nárazníkových pásem by měly záviset 
zejména na vlastnostech půdy, klimatu, 
velikosti vodního toku, stejně jako na 
zemědělských vlastnostech dotčených 
oblastí. Použití pesticidů v oblastech 

(11) Vodní prostředí je na pesticidy zvláště 
citlivé. Je proto nezbytné věnovat zvláštní 
pozornost zamezení znečišťování 
povrchových vod a podzemních vod 
prostřednictvím přijetí vhodných opatření, 
jako např. vytvořením nárazníkových pásem 
nebo vysazováním živých plotů podél 
povrchových vod, aby se snížila expozice 
vodních těles unášeným postřikům. Šířka 
nárazníkových pásem by měla činit nejméně 
10 metrů v závislosti na vlastnostech půdy, 
klimatu, velikosti vodního toku, stejně jako 
na zemědělských vlastnostech dotčených 
oblastí. Použití pesticidů v oblastech 



PE 388.389v01-00 24/183 AM\662795CS.doc
Externí překlad

CS

určených k odběru pitné vody, podél 
dopravních cest, např. železničních tratí, na 
uzavřených nebo velmi propustných 
površích může vést k vyšším rizikům 
znečištění vodního prostředí. Proto by 
v takových oblastech mělo být používání 
pesticidů co nejvíce omezeno, případně
odstraněno.

určených k odběru pitné vody, podél 
dopravních cest, např. železničních tratí, na 
uzavřených nebo velmi propustných 
površích může vést k vyšším rizikům 
znečištění vodního prostředí. Proto by 
v takových oblastech mělo být používání 
pesticidů co nejvíce omezeno nebo
odstraněno.

Or. en

Odůvodnění

Jsou nezbytné minimální rozměry nárazníkových pásem.

Pozměňovací návrh, který předkládají Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 
Wijkman

Pozměňovací návrh 64
Bod odůvodnění 11

(11) Vodní prostředí je na pesticidy zvláště 
citlivé. Je proto nezbytné věnovat zvláštní 
pozornost zamezení znečišťování 
povrchových vod a podzemních vod 
prostřednictvím přijetí vhodných opatření, 
jako např. vytvořením nárazníkových pásem 
nebo vysazováním živých plotů podél 
povrchových vod, aby se snížila expozice 
vodních těles unášeným postřikům. Rozměry
nárazníkových pásem by měly záviset 
zejména na vlastnostech půdy, klimatu, 
velikosti vodního toku, stejně jako na 
zemědělských vlastnostech dotčených 
oblastí. Použití pesticidů v oblastech 
určených k odběru pitné vody, podél 
dopravních cest, např. železničních tratí, na 
uzavřených nebo velmi propustných 
površích může vést k vyšším rizikům 
znečištění vodního prostředí. Proto by 
v takových oblastech mělo být používání 
pesticidů co nejvíce omezeno, případně 
odstraněno.

(11) Vodní prostředí je na pesticidy zvláště 
citlivé. Je proto nezbytné věnovat zvláštní 
pozornost zamezení znečišťování 
povrchových vod a podzemních vod 
prostřednictvím přijetí vhodných opatření, 
jako např. vytvořením nárazníkových pásem 
nebo vysazováním živých plotů podél 
povrchových vod, aby se snížila expozice 
vodních těles unášeným postřikům. Šířka 
nárazníkových pásem by měla činit nejméně 
10 metrů v závislosti na vlastnostech půdy, 
klimatu, velikosti vodního toku, stejně jako 
na zemědělských vlastnostech dotčených 
oblastí. Použití pesticidů v oblastech 
určených k odběru pitné vody, podél 
dopravních cest, např. železničních tratí, na 
uzavřených nebo velmi propustných 
površích může vést k vyšším rizikům 
znečištění vodního prostředí. Proto by 
v takových oblastech mělo být používání 
pesticidů co nejvíce omezeno, případně 
odstraněno.

Or. en
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Odůvodnění

Jsou nezbytné minimální rozměry nárazníkových pásem.

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 65
Bod odůvodnění 11

(11) Vodní prostředí je na pesticidy zvláště 
citlivé. Je proto nezbytné věnovat zvláštní 
pozornost zamezení znečišťování 
povrchových vod a podzemních vod 
prostřednictvím přijetí vhodných opatření, 
jako např. vytvořením nárazníkových pásem 
nebo vysazováním živých plotů podél 
povrchových vod, aby se snížila expozice 
vodních těles unášeným postřikům. 
Rozměry nárazníkových pásem by měly 
záviset zejména na vlastnostech půdy, 
klimatu, velikosti vodního toku, stejně jako 
na zemědělských vlastnostech dotčených 
oblastí. Použití pesticidů v oblastech 
určených k odběru pitné vody, podél 
dopravních cest, např. železničních tratí, na 
uzavřených nebo velmi propustných 
površích může vést k vyšším rizikům 
znečištění vodního prostředí. Proto by 
v takových oblastech mělo být používání 
pesticidů co nejvíce omezeno, případně 
odstraněno.

(11) Vodní prostředí je na pesticidy zvláště 
citlivé. Je proto nezbytné věnovat zvláštní 
pozornost zamezení znečišťování 
povrchových vod a podzemních vod 
prostřednictvím přijetí vhodných opatření, 
například vytvořením nárazníkových pásem 
nebo vysazováním živých plotů podél 
povrchových vod, aby se snížila expozice 
vodních těles unášeným postřikům. 
Rozměry nárazníkových pásem by měly 
záviset zejména na vlastnostech půdy, 
klimatu, velikosti vodního toku, stejně jako 
na zemědělských vlastnostech dotčených 
oblastí. Použití pesticidů v oblastech 
určených k odběru pitné vody, podél 
dopravních cest, např. železničních tratí, na 
uzavřených nebo velmi propustných 
površích může vést k vyšším rizikům 
znečištění vodního prostředí. Proto by 
v takových oblastech mělo být používání 
pesticidů co nejvíce omezeno, případně 
odstraněno.

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 66
Bod odůvodnění 11

(11) Vodní prostředí je na pesticidy zvláště 
citlivé. Je proto nezbytné věnovat zvláštní 
pozornost zamezení znečišťování 
povrchových vod a podzemních vod 
prostřednictvím přijetí vhodných opatření, 

(11) Vodní prostředí je na pesticidy zvláště 
citlivé. Je proto nezbytné věnovat zvláštní 
pozornost zamezení znečišťování 
povrchových vod a podzemních vod 
prostřednictvím přijetí vhodných opatření, 
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jako např. vytvořením nárazníkových pásem
nebo vysazováním živých plotů podél 
povrchových vod, aby se snížila expozice 
vodních těles unášeným postřikům. Rozměry
nárazníkových pásem by měly záviset 
zejména na vlastnostech půdy, klimatu, 
velikosti vodního toku, stejně jako na 
zemědělských vlastnostech dotčených 
oblastí. Použití pesticidů v oblastech 
určených k odběru pitné vody, podél 
dopravních cest, např. železničních tratí, na 
uzavřených nebo velmi propustných 
površích může vést k vyšším rizikům 
znečištění vodního prostředí. Proto by 
v takových oblastech mělo být používání 
pesticidů co nejvíce omezeno, případně 
odstraněno.  

jako např. vytvořením povinných 
bezpostřikových pásem a vysazováním 
živých plotů podél povrchových vod, aby se 
snížila expozice vodních těles unášeným 
postřikům, stejně jako kontaminace 
pesticidy prostřednictvím jiných cest, 
například přepravou na velké vzdálenosti. 
Šířka bezpostřikových pásem by měla 
záviset zejména na vlastnostech půdy, 
klimatu, velikosti vodního toku, stejně jako 
na zemědělských vlastnostech dotčených 
oblastí, měla by však činit nejméně 
100 metrů. Použití pesticidů v oblastech 
určených k odběru pitné vody, podél 
dopravních cest, např. železničních tratí, na 
uzavřených nebo velmi propustných 
površích může vést k vyšším rizikům 
znečištění vodního prostředí. Proto by 
v takových oblastech mělo být používání 
pesticidů odstraněno a měly by být 
používány nechemické alternativy.

Or. en

Odůvodnění

Používání pesticidů je spojeno s velkými vedlejšími náklady. Náklady na odstraňování 
pesticidů z pitné vody jen v samotném Spojeném království činí více než 120 milionů GBP 
ročně. Celkové náklady za všechny členské státy EU budou daleko vyšší. Ukázalo se, že 
pesticidy se mohou rozšířit na značné vzdálenosti, což může vést k ohrožení povrchových a 
podzemních vod kontaminací z řady zdrojů. Proto musí být zavedena zásadní opatření, která 
zabrání znečištění vodního prostředí. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 67
Bod odůvodnění 11

(11) Vodní prostředí je na pesticidy zvláště 
citlivé. Je proto nezbytné věnovat zvláštní 
pozornost zamezení znečišťování 
povrchových vod a podzemních vod 
prostřednictvím přijetí vhodných opatření, 
jako např. vytvořením nárazníkových pásem 
nebo vysazováním živých plotů podél 
povrchových vod, aby se snížila expozice 

(11) Vodní prostředí je na pesticidy zvláště 
citlivé. Je proto nezbytné věnovat zvláštní 
pozornost zamezení znečišťování 
povrchových vod a podzemních vod 
prostřednictvím přijetí vhodných opatření, 
jako např. vytvořením nárazníkových pásem 
nebo vysazováním živých plotů podél 
povrchových vod, aby se snížila expozice 
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vodních těles unášeným postřikům. Rozměry
nárazníkových pásem by měly záviset 
zejména na vlastnostech půdy, klimatu, 
velikosti vodního toku, stejně jako na 
zemědělských vlastnostech dotčených 
oblastí. Použití pesticidů v oblastech 
určených k odběru pitné vody, podél 
dopravních cest, např. železničních tratí, na 
uzavřených nebo velmi propustných 
površích může vést k vyšším rizikům 
znečištění vodního prostředí. Proto by 
v takových oblastech mělo být používání 
pesticidů co nejvíce omezeno, případně 
odstraněno. 

vodních těles unášeným postřikům a 
stékání. Šířka nárazníkových pásem by 
měla činit nejméně 15 metrů v závislosti na 
vlastnostech půdy, klimatu, velikosti 
vodního toku, stejně jako na zemědělských 
vlastnostech dotčených oblastí. Použití 
pesticidů v oblastech určených k odběru 
pitné vody, podél dopravních cest, např. 
železničních tratí, na uzavřených nebo velmi 
propustných površích může vést k vyšším 
rizikům znečištění vodního prostředí. Proto 
by v takových oblastech mělo být používání 
pesticidů zakázáno.

Or. en

Odůvodnění

15 metrů široké nárazníkové pásmo kolem vodního  toku je pro účely omezení unášení a 
stékání pesticidů ideální. Například v Dánsku vláda stanovila, že mají být zřízena 
nárazníková pásma o šíři 10–12 metrů kolem všech vodních toků a jezer o ploše větší než 
100 m2, a tato směrnice by měla jít za rámec opatření již uplatňovaných některými členskými 
státy, aby bylo dosaženo nejvyšší úrovně ochrany. Používání pesticidů by mělo být zakázáno 
v oblastech odběru pitné vody.

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 68
Bod odůvodnění 12

(12) Použití pesticidů může být zvláště 
nebezpečné ve velmi citlivých oblastech, 
jako jsou např. lokality sítě Natura 2000 
chráněné v souladu se směrnicí Rady 
79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně 
volně žijících ptáků a směrnicí Rady 
92/43/EHS ze dne 21. května 1992 
o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.
Na jiných místech, jako jsou veřejné parky, 
sportoviště nebo dětská hřiště, jsou rizika 
z expozice pesticidům pro širokou veřejnost 
vysoká. Proto by používání pesticidů 
v těchto oblastech mělo být co nejvíce 

(12) Použití pesticidů může být zvláště 
nebezpečné ve velmi citlivých oblastech, 
jako jsou např. lokality sítě Natura 2000 
chráněné v souladu se směrnicí Rady 
79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně 
volně žijících ptáků a směrnicí Rady 
92/43/EHS ze dne 21. května 1992 
o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.
Na jiných místech, jako jsou veřejné parky, 
sportoviště a rekreační plochy nebo dětská 
hřiště, a v blízkosti veřejných 
zdravotnických zařízení (kliniky, 
nemocnice, rehabilitační centra, lázně, 
hospicy), jsou rizika z expozice pesticidům 
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omezeno, případně odstraněno. pro širokou veřejnost vysoká. Proto by 
používání pesticidů v těchto oblastech mělo 
být co nejvíce omezeno, případně 
odstraněno.

Or. pl

Odůvodnění

Sportoviště jsou často spojena s rekreačními plochami. Ke sportu se rovněž používají zařízení 
pro volný čas a rekreaci. Tato zařízení a lidé, kteří je využívají, by neměli být vystaveni 
znečištění pesticidy.

Oblasti, ve kterých jsou umístěna zdravotnická zařízení (kliniky, nemocnice, sanatoria, 
rehabilitační centra, hospicy atd.), by měly být před nepříznivými účinky pesticidů chráněny.

Pozměňovací návrh, který předkládají Kathy Sinnott + Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 69
Bod odůvodnění 12

(12) Použití pesticidů může být zvláště 
nebezpečné ve velmi citlivých oblastech, 
jako jsou např. lokality sítě Natura 2000 
chráněné v souladu se směrnicí Rady 
79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně 
volně žijících ptáků a směrnicí Rady 
92/43/EHS ze dne 21. května 1992 
o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. 
Na jiných místech, jako jsou veřejné parky, 
sportoviště nebo dětská hřiště, jsou rizika z 
expozice pesticidům pro širokou veřejnost 
vysoká. Proto by používání pesticidů 
v těchto oblastech mělo být co nejvíce 
omezeno, případně odstraněno.

(12) Použití pesticidů může být zvláště 
nebezpečné ve velmi citlivých oblastech, 
jako jsou např. lokality sítě Natura 2000 
chráněné v souladu se směrnicí Rady 
79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně 
volně žijících ptáků a směrnicí Rady 
92/43/EHS ze dne 21. května 1992 
o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. 
Na jiných místech, jako jsou obytné oblasti, 
veřejné parky, sportoviště nebo dětská 
hřiště, jsou rizika z expozice pesticidům pro 
širokou veřejnost vysoká. Proto by 
používání pesticidů v těchto oblastech 
a v jejich okolí mělo být zakázáno.

Or. en
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Odůvodnění

Considering the acute and chronic adverse health impacts that exposure to pesticides can 
cause, pesticide use should be prohibited in any area where members of the public may be 
exposed, particularly to protect sensitive groups, such as, babies, children, pregnant women, 
the elderly, people who are already ill and who may be taking medication, amongst other 
vulnerable groups. (Roberto Musacchio)

The European Commission has acknowledged that the risks from exposure to pesticides in 
areas used by the general public are high. Therefore considering the acute and chronic 
adverse health impacts that exposure to pesticides can cause then pesticide use should be 
prohibited in any area where members of the public may be exposed, particularly, although 
not exclusively, to protect sensitive groups, such as, babies, children, pregnant women, the 
elderly, people who are already ill and who may be taking medication, amongst other 
vulnerable groups. (Kathy Sinnott)

Pozměňovací návrh, který předkládá Frédérique Ries

Pozměňovací návrh 70
Bod odůvodnění 12

(12) Použití pesticidů může být zvláště 
nebezpečné ve velmi citlivých oblastech, 
jako jsou např. lokality sítě Natura 2000 
chráněné v souladu se směrnicí Rady 
79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně 
volně žijících ptáků a směrnicí Rady 
92/43/EHS ze dne 21. května 1992 
o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. 
Na jiných místech, jako jsou veřejné parky, 
sportoviště nebo dětská hřiště, jsou rizika 
z expozice pesticidům pro širokou veřejnost 
vysoká. Proto by používání pesticidů 
v těchto oblastech mělo být co nejvíce 
omezeno, případně odstraněno.

(12) Použití pesticidů může být zvláště 
nebezpečné ve velmi citlivých oblastech, 
jako jsou např. lokality sítě Natura 2000 
chráněné v souladu se směrnicí Rady 
79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně 
volně žijících ptáků a směrnicí Rady 
92/43/EHS ze dne 21. května 1992 
o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. 
Na jiných místech, jako jsou obytné oblasti, 
veřejné parky, sportoviště nebo dětská 
hřiště, jsou rizika z expozice pesticidům pro 
širokou veřejnost vysoká. Proto musí být
používání pesticidů v těchto oblastech 
a v jejich okolí zakázáno.

Or. en

Odůvodnění

Evropská komise potvrdila, že rizika expozice pesticidům v oblastech užívaných veřejností 
jsou vysoká. Proto by vzhledem ke známým akutním a chronickým nepříznivým zdravotním 
účinkům, které mohou pesticidy způsobit, mělo být používání pesticidů zakázáno ve všech 
oblastech, v nichž jim může být veřejnost vystavena. 
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Pozměňovací návrh, který předkládá Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 71
Bod odůvodnění 12

(12) Použití pesticidů může být zvláště 
nebezpečné ve velmi citlivých oblastech, 
jako jsou např. lokality sítě Natura 2000 
chráněné v souladu se směrnicí Rady 
79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně 
volně žijících ptáků a směrnicí Rady 
92/43/EHS ze dne 21. května 1992 
o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. 
Na jiných místech, jako jsou veřejné parky, 
sportoviště nebo dětská hřiště, jsou rizika 
z expozice pesticidům pro širokou veřejnost 
vysoká. Proto by používání pesticidů 
v těchto oblastech mělo být co nejvíce 
omezeno, případně odstraněno.

V zájmu dosahování cílů Společenství pro 
takové oblasti mohou být požadována 
opatření omezující používání přípravků na 
ochranu rostlin ve velmi citlivých 
oblastech, jako jsou např. lokality sítě 
Natura 2000 chráněné v souladu se směrnicí 
Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 
o ochraně volně žijících ptáků a směrnicí 
Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 
o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. 
Toto hledisko by mělo být řádně 
zohledněno v národních akčních a řídících 
plánech pro zvláště chráněné oblasti. Na 
jiných místech, jako jsou veřejné parky, 
sportoviště nebo dětská hřiště, musí 
ustanovení upravující používání přípravků 
na ochranu rostlin stanovená jako součást 
povolovacího řízení zajistit, aby veřejnost 
nebyla vystavena vyššímu riziku takových 
přípravků a/nebo aby bylo používání 
takových přípravků udržováno na 
minimální úrovni.

Or. de

Odůvodnění

Navrhované omezení používání povolených přípravků na ochranu rostlin je technicky 
nevhodné a nepřijatelné. Omezení používání přípravků na ochranu rostlin v tzv. citlivých 
oblastech znamená riziko, které vylučují přísná vnitrostátní ustanovení upravující jejich 
povolování a používání. Ustanovení upravující používání stanovená v rámci povolovacího 
řízení vylučují rizika pro lidské zdraví a životní prostředí, a proto jsou další ustanovení 
nadbytečná. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 72
Bod odůvodnění 12
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(12) Použití pesticidů může být zvláště 
nebezpečné ve velmi citlivých oblastech, 
jako jsou např. lokality sítě Natura 2000 
chráněné v souladu se směrnicí Rady 
79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně 
volně žijících ptáků a směrnicí Rady 
92/43/EHS ze dne 21. května 1992 
o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. 
Na jiných místech, jako jsou veřejné parky, 
sportoviště nebo dětská hřiště, jsou rizika z 
expozice pesticidům pro širokou veřejnost 
vysoká. Proto by používání pesticidů 
v těchto oblastech mělo být co nejvíce 
omezeno, případně odstraněno.

(12) Použití pesticidů může být zvláště 
nebezpečné ve velmi citlivých oblastech, 
jako jsou např. lokality sítě Natura 2000 
chráněné v souladu se směrnicí Rady 
79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně 
volně žijících ptáků a směrnicí Rady 
92/43/EHS ze dne 21. května 1992 
o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. 
Na jiných místech, jako jsou obytné oblasti, 
veřejné parky, školy, sportoviště nebo dětská 
hřiště, jsou rizika z expozice pesticidům pro 
širokou veřejnost vysoká. Proto by 
používání pesticidů v těchto oblastech a 
v jejich okolí mělo být zakázáno.

Or. en

Odůvodnění

Evropská komise potvrdila, že rizika expozice pesticidům v oblastech užívaných veřejností 
jsou vysoká. Proto by vzhledem k akutním a chronickým nepříznivým zdravotním účinkům, 
které může expozice pesticidům vyvolat, mělo být používání pesticidů zakázáno ve všech 
oblastech, kde jejich riziku může být vystavena veřejnost, zejména, nikoli však výlučně, na 
ochranu citlivých skupin, jako jsou kojenci, děti, těhotné ženy, starší lidé, osoby již nemocné a 
v léčbě.

Pozměňovací návrh, který předkládají Caroline Lucas, Jill Evans

Pozměňovací návrh 73
Bod odůvodnění 12

(12) Použití pesticidů může být zvláště 
nebezpečné ve velmi citlivých oblastech, 
jako jsou např. lokality sítě Natura 2000 
chráněné v souladu se směrnicí Rady 
79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně 
volně žijících ptáků a směrnicí Rady 
92/43/EHS ze dne 21. května 1992 
o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. 
Na jiných místech, jako jsou veřejné parky, 
sportoviště nebo dětská hřiště, jsou rizika 
z expozice pesticidům pro širokou veřejnost 
vysoká. Proto by používání pesticidů 
v těchto oblastech mělo být co nejvíce 

(12) Použití pesticidů může být zvláště 
nebezpečné ve velmi citlivých oblastech, 
jako jsou např. lokality sítě Natura 2000 
chráněné v souladu se směrnicí Rady 
79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně 
volně žijících ptáků a směrnicí Rady 
92/43/EHS ze dne 21. května 1992 
o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. 
Na jiných místech, jako jsou obytné oblasti, 
veřejné parky, sportoviště, školní a dětská 
hřiště, jsou rizika z expozice pesticidům pro 
širokou veřejnost vysoká. Proto by v těchto 
oblastech a v jejich okolí mělo být používání 
pesticidů zakázáno a měly by být používány 
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omezeno, případně odstraněno. nechemické alternativy.

Or. en

Odůvodnění

Komise potvrdila, že rizika expozice pesticidům v oblastech užívaných veřejností jsou vysoká. 
Proto by vzhledem k akutním a chronickým nepříznivým zdravotním účinkům, které může 
expozice pesticidům vyvolat, mělo být používání pesticidů zakázáno ve všech oblastech a 
v okolí oblastí, kde jejich riziku může být vystavena veřejnost (zejména pokud existuje riziko 
dlouhodobé expozice, například u obyvatel žijících v blízkosti ošetřovaných ploch), zejména, 
nikoli však výlučně, na ochranu zranitelných skupin.  

Pozměňovací návrh, který předkládá Dan Jørgensen

Pozměňovací návrh 74
Bod odůvodnění 12

(12) Použití pesticidů může být zvláště 
nebezpečné ve velmi citlivých oblastech, 
jako jsou např. lokality sítě Natura 2000 
chráněné v souladu se směrnicí Rady 
79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně 
volně žijících ptáků a směrnicí Rady 
92/43/EHS ze dne 21. května 1992 
o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. 
Na jiných místech, jako jsou veřejné parky, 
sportoviště nebo dětská hřiště, jsou rizika z 
expozice pesticidům pro širokou veřejnost 
vysoká. Proto by používání pesticidů 
v těchto oblastech mělo být co nejvíce 
omezeno, případně odstraněno.

(12) Použití pesticidů může být zvláště 
nebezpečné ve velmi citlivých oblastech, 
jako jsou např. lokality sítě Natura 2000 
chráněné v souladu se směrnicí Rady 
79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně 
volně žijících ptáků a směrnicí Rady 
92/43/EHS ze dne 21. května 1992 
o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. 
Na jiných místech, jako jsou obytné oblasti, 
veřejné parky, sportoviště nebo dětská
hřiště, jsou rizika z expozice pesticidům pro 
širokou veřejnost vysoká. Proto by v těchto 
oblastech mělo být používání pesticidů
zakázáno a měly by být používány 
nechemické alternativy.

Or. en

Odůvodnění

Evropská komise potvrdila, že rizika expozice pesticidům v oblastech užívaných veřejností 
jsou vysoká. Proto by vzhledem k akutním a chronickým nepříznivým zdravotním účinkům, 
které může expozice pesticidům vyvolat, mělo být používání pesticidů zakázáno ve všech 
oblastech, kde jejich riziku může být vystavena veřejnost, zejména, nikoli však výlučně, na 
ochranu citlivých skupin, jako jsou kojenci, děti, těhotné ženy, starší lidé, lidé již nemocní a 
v léčbě, vedle ostatních zranitelných skupin.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 75
Bod odůvodnění 12

(12) Použití pesticidů může být zvláště 
nebezpečné ve velmi citlivých oblastech, 
jako jsou např. lokality sítě Natura 2000 
chráněné v souladu se směrnicí Rady 
79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně 
volně žijících ptáků a směrnicí Rady 
92/43/EHS ze dne 21. května 1992 
o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. 
Na jiných místech, jako jsou veřejné parky, 
sportoviště nebo dětská hřiště, jsou rizika 
z expozice pesticidům pro širokou veřejnost 
vysoká. Proto by používání pesticidů 
v těchto oblastech mělo být co nejvíce 
omezeno, případně odstraněno.

(12) Použití pesticidů může být zvláště 
nebezpečné ve velmi citlivých oblastech, 
jako jsou např. lokality sítě Natura 2000 
chráněné v souladu se směrnicí Rady 
79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně 
volně žijících ptáků a směrnicí Rady 
92/43/EHS ze dne 21. května 1992 
o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. 
Na jiných místech, jako jsou veřejné parky, 
sportoviště nebo dětská hřiště, jsou rizika 
z expozice pesticidům pro širokou veřejnost 
vysoká. Jakékoli používání pesticidů 
v těchto oblastech by proto mělo být
nejpozději do roku 2015 zakázáno, aby bylo 
dosaženo standardů požadovaných pro 
chráněné oblasti stanovených v článku 4 
směrnice 2000/60/ES.

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je doplněn pro zajištění souladu s rámcovou směrnicí o vodě.

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 76
Bod odůvodnění 14

(14) Uplatňování všeobecných norem 
integrované ochrany před škůdci ze strany 
zemědělců by vedlo k lépe cílenému 
používání všech dostupných opatření ke 
snižování škůdců, včetně pesticidů. Proto 
přispívá k dalšímu snižování rizik pro lidské 
zdraví a životní prostředí. Členské státy by 
měly podporovat zemědělství s nízkými 
vstupy pesticidů, zejména integrovanou 

vypouští se
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ochranu před škůdci, a stanovit nezbytné 
podmínky provádění technik integrované 
ochrany před škůdci. Kromě toho by 
členské státy měly podporovat používání 
norem integrované ochrany před škůdci, 
které jsou specifické pro jednotlivé plodiny.

Or. {PL}pl

Odůvodnění

W nowym projekcie dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (COM 
2006/388) zawarta jest definicja „zintegrowanego zarządzania szkodnikami”. Jest to 
staranne rozpatrzenie wszelkich dostępnych technik kontroli szkodników, a następnie 
włączenie odpowiednich środków, które hamują rozwój populacji szkodników i utrzymują 
środki ochrony roślin i inne formy interwencji na poziomie uzasadnionym ekonomicznie oraz 
zmniejszają lub minimalizują ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska.

Pojęcie to w takim zakresie stosowane jest w USA, ale nie ma nigdzie na świecie nie 
charakteru normatywnego, ani charakteru obligatoryjnego (artykuł 13, punkt 7 i 8 niniejszej 
dyrektywy).

Państwa członkowskie powinny zachęcać do stosowania norm w zakresie zintegrowanego 
zarządzania szkodnikami dla poszczególnych upraw, ale wtedy, kiedy zostaną prawnie 
usankcjonowane.

Pozměňovací návrh, který předkládá Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 77
Bod odůvodnění 14

(14) Uplatňování všeobecných norem 
integrované ochrany před škůdci ze strany 
zemědělců by vedlo k lépe cílenému 
používání všech dostupných opatření ke 
snižování škůdců, včetně pesticidů. Proto 
přispívá k dalšímu snižování rizik pro lidské 
zdraví a životní prostředí. Členské státy by 
měly podporovat zemědělství s nízkými 
vstupy pesticidů, zejména integrovanou 
ochranu před škůdci, a stanovit nezbytné 
podmínky provádění technik integrované 
ochrany před škůdci. Kromě toho by členské 
státy měly podporovat používání norem 
integrované ochrany před škůdci, které jsou 
specifické pro jednotlivé plodiny.

(14) Uplatňování všeobecných norem 
integrované ochrany před škůdci ze strany 
zemědělců by vedlo k lépe cílenému 
používání všech dostupných opatření ke 
snižování škůdců, včetně pesticidů. Proto 
přispívá k dalšímu snižování rizik pro lidské 
zdraví a životní prostředí. Členské státy by 
měly podporovat zemědělství s nízkými 
vstupy pesticidů, zejména integrovanou 
ochranu před škůdci, a stanovit nezbytné 
podmínky provádění technik integrované 
ochrany před škůdci. Kromě toho by členské 
státy měly podporovat používání norem 
integrované ochrany před škůdci, které jsou 
specifické pro jednotlivé plodiny. Členské 
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státy by měly na podporu integrované 
ochrany před škůdci a ke snižování rizik 
používání pesticidů využívat ekonomické 
nástroje.

Or. en

Odůvodnění

Ekonomické nástroje jsou obecně nejúčinnějšími nástroji při snižování environmentálních 
rizik.

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 78
Bod odůvodnění 14

(14) Uplatňování všeobecných norem 
integrované ochrany před škůdci ze strany 
zemědělců by vedlo k lépe cílenému 
používání všech dostupných opatření ke 
snižování škůdců, včetně pesticidů. Proto 
přispívá k dalšímu snižování rizik pro lidské 
zdraví a životní prostředí. Členské státy by 
měly podporovat zemědělství s nízkými 
vstupy pesticidů, zejména integrovanou 
ochranu před škůdci, a stanovit nezbytné 
podmínky provádění technik integrované 
ochrany před škůdci. Kromě toho by členské 
státy měly podporovat používání norem 
integrované ochrany před škůdci, které jsou 
specifické pro jednotlivé plodiny.

(14) Uplatňování všeobecných norem 
integrované ochrany před škůdci ze strany 
zemědělců by vedlo k lépe cílenému 
používání všech dostupných opatření ke 
snižování škůdců, včetně pesticidů. Proto 
přispívá k dalšímu snižování rizik pro lidské 
zdraví a životní prostředí a umožňuje snížit 
používání pesticidů. Členské státy by měly 
podporovat zemědělství s nízkými vstupy 
pesticidů, zejména integrovanou ochranu 
před škůdci a ekologické zemědělství, a 
stanovit nezbytné podmínky provádění 
technik integrované ochrany před škůdci. 
Kromě toho by členské státy měly stanovit 
povinnost používání metod a postupů 
integrované ochrany před škůdci v souladu 
s druhem zemědělství. Měla by být 
zavedena daň z pesticidů jako jeden způsob 
zajištění financování pro rozvoj 
všeobecných a zvláštních metod a postupů 
integrované ochrany před škůdci.

Or. fr

Odůvodnění

Na evropské a vnitrostátní úrovni by měla být definována všeobecná a zvláštní pravidla 
integrované ochrany před škůdci. Tyto systémy by měly být zavedeny alespoň pro veškerou 
zemědělskou půdu kromě půdy používané pro ekologické zemědělství. Do roku 2014 by 



PE 388.389v01-00 36/183 AM\662795CS.doc
Externí překlad

CS

uplatňování těchto pravidel mělo být podmínkou udělení podpory v rámci společné 
zemědělské politiky. Kromě toho by členské státy měly podporovat rozvoj ekologického 
zemědělství, systému, který nepoužívá žádné umělé pesticidy. Prokázalo se, že soustavy daní a 
poplatků jsou dobrým způsobem, jak snižovat používání pesticidů v několika evropských 
zemích.  Členské státy by měly mít možnost zvolit si systém, který nejlépe vyhovuje jejich 
potřebám.

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 79
Bod odůvodnění 14

(14) Uplatňování všeobecných norem 
integrované ochrany před škůdci ze strany 
zemědělců by vedlo k lépe cílenému 
používání všech dostupných opatření ke 
snižování škůdců, včetně pesticidů. Proto 
přispívá k dalšímu snižování rizik pro lidské 
zdraví a životní prostředí. Členské státy by 
měly podporovat zemědělství s nízkými 
vstupy pesticidů, zejména integrovanou 
ochranu před škůdci, a stanovit nezbytné 
podmínky provádění technik integrované 
ochrany před škůdci. Kromě toho by členské 
státy měly podporovat používání norem
integrované ochrany před škůdci, které jsou 
specifické pro jednotlivé plodiny.

(14) Uplatňování všeobecných norem 
integrované ochrany před škůdci ze strany 
zemědělců by vedlo k lépe cílenému 
používání všech dostupných opatření ke 
snižování škůdců, včetně pesticidů. Proto 
přispívá k dalšímu snižování rizik pro lidské 
zdraví a životní prostředí a umožňuje snížit 
používání pesticidů. Členské státy by měly 
podporovat zemědělství s nízkými vstupy 
pesticidů, zejména integrovanou ochranu 
před škůdci, a stanovit nezbytné podmínky 
provádění technik integrované ochrany před 
škůdci. Kromě toho by členské státy měly 
stanovit povinnost používání metod a 
postupů integrované ochrany před škůdci
v souladu s druhem zemědělství. Měla by 
být zavedena daň z pesticidů jako jedno 
z opatření zajišťujících financování pro 
rozvoj všeobecných a zvláštních metod a 
postupů integrované ochrany před škůdci.

Or. fr

Odůvodnění

Na evropské a vnitrostátní úrovni by měla být definována všeobecná a zvláštní pravidla 
integrované ochrany před škůdci. Tyto systémy by měly být zavedeny alespoň pro veškerou 
zemědělskou půdu kromě půdy používané pro ekologické zemědělství. Do roku 2014 by 
uplatňování těchto pravidel mělo být podmínkou udělení podpory v rámci společné 
zemědělské politiky. Kromě toho by členské státy měly podporovat rozvoj ekologického 
zemědělství, systému, který nepoužívá žádné umělé pesticidy. Prokázalo se, že soustavy daní a 
poplatků jsou dobrým způsobem, jak snižovat používání pesticidů v několika evropských 
zemích.  Členské státy by měly mít možnost zvolit si systém, který nejlépe vyhovuje jejich 
potřebám.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Dan Jørgensen

Pozměňovací návrh 80
Bod odůvodnění 14

(14) Uplatňování všeobecných norem 
integrované ochrany před škůdci ze strany 
zemědělců by vedlo k lépe cílenému 
používání všech dostupných opatření ke 
snižování škůdců, včetně pesticidů. Proto 
přispívá k dalšímu snižování rizik pro lidské 
zdraví a životní prostředí. Členské státy by 
měly podporovat zemědělství s nízkými 
vstupy pesticidů, zejména integrovanou 
ochranu před škůdci, a stanovit nezbytné 
podmínky provádění technik integrované 
ochrany před škůdci. Kromě toho by členské 
státy měly podporovat používání norem 
integrované ochrany před škůdci, které jsou 
specifické pro jednotlivé plodiny.

(14) Uplatňování všeobecných norem 
integrované ochrany před škůdci ze strany 
zemědělců by vedlo k lépe cílenému 
používání všech dostupných opatření ke 
snižování škůdců, včetně pesticidů. Proto 
přispívá k dalšímu snižování užívání a rizik 
pro lidské zdraví a životní prostředí. Členské 
státy by měly podporovat zemědělství 
s nízkými vstupy pesticidů, zejména 
integrovanou ochranu před škůdci a 
ekologické zemědělství, a stanovit nezbytné 
podmínky provádění technik integrované 
ochrany před škůdci. Kromě toho by členské 
státy měly podporovat používání norem 
integrované ochrany před škůdci, které jsou 
specifické pro jednotlivé plodiny.

Členské státy by při poradenství a 
vzdělávání zemědělců měly používat 
nezbytné finanční nástroje.

Or. en

Odůvodnění

Metody integrované ochrany před škůdci a ekologického zemědělství jsou náročné na znalosti 
a vzdělávání a poradenství je při přechodu na integrovanou ochranu před škůdci nebo 
ekologické zemědělství zvláště nutné. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 81
Bod odůvodnění 14

(14) Uplatňování všeobecných norem 
integrované ochrany před škůdci ze strany 
zemědělců by vedlo k lépe cílenému 
používání všech dostupných opatření ke 
snižování škůdců, včetně pesticidů. Proto 
přispívá k dalšímu snižování rizik pro lidské 

(14) Uplatňování všeobecných norem 
integrované ochrany před škůdci ze strany 
zemědělců by vedlo k lépe cílenému 
používání všech dostupných opatření ke 
snižování škůdců, včetně pesticidů. Proto 
přispívá k dalšímu snižování rizik pro lidské 
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zdraví a životní prostředí. Členské státy by 
měly podporovat zemědělství s nízkými 
vstupy pesticidů, zejména integrovanou 
ochranu před škůdci, a stanovit nezbytné 
podmínky provádění technik integrované 
ochrany před škůdci. Kromě toho by členské 
státy měly podporovat používání norem
integrované ochrany před škůdci, které jsou 
specifické pro jednotlivé plodiny.

zdraví a životní prostředí a celkovému 
snížení používání pesticidů. Členské státy 
by měly podporovat ekologické zemědělství 
i zemědělství s nízkými vstupy pesticidů, 
zejména integrovanou ochranu před škůdci, 
a stanovit nezbytné podmínky provádění 
technik integrované ochrany před škůdci. 
Kromě toho by členské státy měly zavádět 
povinné normy integrované ochrany před 
škůdci, které jsou specifické pro jednotlivé 
plodiny.

Or. en

Odůvodnění

Podpora nechemických metod by se neměla omezovat na prosazování všeobecných norem 
integrované ochrany před škůdci, ale měla by také zahrnovat normy pro ekologické 
zemědělství a normy integrované ochrany před škůdci specifické pro jednotlivé plodiny. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Christofer Fjellner

Pozměňovací návrh 82
Bod odůvodnění 14

(14) Uplatňování všeobecných norem
integrované ochrany před škůdci ze strany 
zemědělců by vedlo k lépe cílenému 
používání všech dostupných opatření ke 
snižování škůdců, včetně pesticidů. Proto 
přispívá k dalšímu snižování rizik pro lidské 
zdraví a životní prostředí. Členské státy by 
měly podporovat zemědělství s nízkými 
vstupy pesticidů, zejména integrovanou 
ochranu před škůdci, a stanovit nezbytné 
podmínky provádění technik integrované 
ochrany před škůdci. Kromě toho by členské 
státy měly podporovat používání norem 
integrované ochrany před škůdci, které jsou 
specifické pro jednotlivé plodiny.

(14) Uplatňování integrované ochrany před 
škůdci ze strany zemědělců by vedlo k lépe 
cílenému používání všech dostupných 
opatření ke snižování škůdců, včetně 
pesticidů. Proto přispívá k dalšímu snižování 
rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. 
Členské státy by měly podporovat 
zemědělství s nízkými vstupy pesticidů, 
zejména integrovanou ochranu před škůdci, 
a stanovit nezbytné podmínky provádění 
technik integrované ochrany před škůdci. 
Kromě toho by členské státy měly 
podporovat používání norem integrované 
ochrany před škůdci, které jsou specifické 
pro jednotlivé plodiny.

Or. sv

Odůvodnění

Integrovaná ochrana před škůdci je mimořádně důležitá, protože omezuje používání 
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chemických pesticidů na nezbytně nutnou míru. Proto je velmi důležité vytvořit podmínky, 
které uživatelům umožní integrovanou ochranu před škůdci používat. Na druhé straně by 
všeobecné normy integrované ochrany před škůdci neměly být stanoveny jako provozní 
požadavek, protože v rámci Společenství existují velké regionální rozdíly, a proto i odlišné 
požadavky  z hlediska opatření pro snižování dopadu na životní prostředí. K velkým 
administrativním problémům a zátěži by mohlo také docházet v případě, že by integrovaná 
ochrana před škůdci měla být podmínkou křížového plnění v rámci společné zemědělské 
politiky.

Pozměňovací návrh, který předkládá Kathy Sinnott

Pozměňovací návrh 83
Bod odůvodnění 14

(14) Uplatňování všeobecných norem 
integrované ochrany před škůdci ze strany 
zemědělců by vedlo k lépe cílenému 
používání všech dostupných opatření ke 
snižování škůdců, včetně pesticidů. Proto 
přispívá k dalšímu snižování rizik pro lidské 
zdraví a životní prostředí. Členské státy by 
měly podporovat zemědělství s nízkými 
vstupy pesticidů, zejména integrovanou 
ochranu před škůdci, a stanovit nezbytné 
podmínky provádění technik integrované 
ochrany před škůdci. Kromě toho by členské 
státy měly podporovat používání norem
integrované ochrany před škůdci, které jsou 
specifické pro jednotlivé plodiny.

(14) Uplatňování všeobecných norem 
integrované ochrany před škůdci ze strany 
zemědělců by vedlo k lépe cílenému 
používání všech dostupných opatření ke 
snižování škůdců, včetně pesticidů. Proto 
přispívá k dalšímu snižování rizik pro lidské 
zdraví a životní prostředí a snížení 
používání pesticidů. Členské státy by měly 
podporovat zemědělství s nízkými vstupy 
pesticidů, zejména integrovanou ochranu 
před škůdci a rozšíření plochy, na které se 
uplatňuje ekologické zemědělství, a stanovit 
nezbytné podmínky provádění technik 
integrované ochrany před škůdci. Kromě 
toho by členské státy měly zavádět povinné 
normy integrované ochrany před škůdci, 
které jsou specifické pro jednotlivé plodiny. 

Odvod z pesticidů by měl být posuzován 
jako jedno z opatření pro financování 
všeobecných a pro jednotlivé plodiny 
specifických metod a postupů integrované 
ochrany před škůdci a zvýšení plochy půdy 
používané pro ekologické zemědělství.

Or. en

Odůvodnění

Podpora nechemických metod by se neměla omezovat na prosazování všeobecných norem 
integrované ochrany před škůdci, ale měla by také zahrnovat normy pro ekologické 
zemědělství a normy integrované ochrany před škůdci specifické pro jednotlivé plodiny. 
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V mnoha evropských zemích bylo zjištěno, že daň/odvod z pesticidů je úspěšným způsobem 
financování opatření pro snížení pesticidů. Členské státy by měly mít na výběr různé systémy 
daní/odvodů, aby si mohly zvolit systém nejvíce vyhovující jejich potřebám.

Pozměňovací návrh, který předkládají Caroline Lucas, Jill Evans

Pozměňovací návrh 84
Bod odůvodnění 14

(14) Uplatňování všeobecných norem 
integrované ochrany před škůdci ze strany 
zemědělců by vedlo k lépe cílenému 
používání všech dostupných opatření ke 
snižování škůdců, včetně pesticidů. Proto 
přispívá k dalšímu snižování rizik pro lidské 
zdraví a životní prostředí. Členské státy by 
měly podporovat zemědělství s nízkými 
vstupy pesticidů, zejména integrovanou 
ochranu před škůdci, a stanovit nezbytné 
podmínky provádění technik integrované
ochrany před škůdci. Kromě toho by členské 
státy měly podporovat používání norem 
integrované ochrany před škůdci, které jsou 
specifické pro jednotlivé plodiny.

(14) Uplatňování všeobecných norem 
nechemických metod ochrany rostlin a 
ochrany plodin a ochrany před škůdci ze 
strany zemědělců by vedlo k lépe cílenému 
používání všech dostupných opatření ke 
snižování škůdců. Proto přispívá ke
snižování a v konečném důsledku vyloučení 
rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. 
Členské státy by měly podporovat 
zemědělství s nízkými vstupy pesticidů, 
zejména nechemické metody ochrany 
rostlin, ochrany plodin a ochrany před 
škůdci, a stanovit nezbytné podmínky 
provádění technik nechemických metod 
ochrany rostlin, ochrany plodin a ochrany 
před škůdci. Kromě toho by členské státy 
měly podporovat používání norem, metod a 
postupů nechemických alternativ ochrany
rostlin, ochrany plodin a ochrany před 
škůdci.

Or. en

Odůvodnění

Někdy sleduje používání pesticidů čistě „kosmetické“ účely bez souvislosti s konkrétními 
škůdci či chorobami, a proto nejde o ochranu před škůdci nebo ochranu rostlin. Vzhledem 
k uznaným rizikům a akutním a chronickým nepříznivým vlivům na lidské zdraví, které 
upřesňuje hodnocení dopadu tematické strategie, musí členské státy podporovat a 
povzbuzovat široké přijetí nechemických alternativ ochrany rostlin a ochrany plodin.

Pozměňovací návrh, který předkládá Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 85
Bod odůvodnění 14
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(14) Uplatňování všeobecných norem 
integrované ochrany před škůdci ze strany 
zemědělců by vedlo k lépe cílenému 
používání všech dostupných opatření ke 
snižování škůdců, včetně pesticidů. Proto 
přispívá k dalšímu snižování rizik pro lidské 
zdraví a životní prostředí. Členské státy by 
měly podporovat zemědělství s nízkými 
vstupy pesticidů, zejména integrovanou 
ochranu před škůdci, a stanovit nezbytné 
podmínky provádění technik integrované 
ochrany před škůdci. Kromě toho by členské 
státy měly podporovat používání norem 
integrované ochrany před škůdci, které jsou 
specifické pro jednotlivé plodiny.

(14) Uplatňování všeobecných a pro 
jednotlivé plodiny specifických norem 
integrované ochrany před škůdci ze strany 
zemědělců by vedlo k lépe cílenému 
používání všech dostupných opatření ke 
snižování škůdců, včetně pesticidů. Proto 
přispívá k dalšímu snižování rizik pro lidské 
zdraví a životní prostředí a snížení 
používání pesticidů. Členské státy by měly 
podporovat zemědělství s nízkými vstupy 
pesticidů, zejména všeobecné a pro 
jednotlivé plodiny specifické normy 
integrované ochrany před škůdci a 
ekologického zemědělství. 

Or. en

Odůvodnění

Podpora nechemických metod by se neměla omezovat na prosazování všeobecných norem 
integrované ochrany před škůdci, ale měla by také zahrnovat normy pro ekologické 
zemědělství a normy integrované ochrany před škůdci specifické pro jednotlivé plodiny.

Pozměňovací návrh, který předkládají Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 86
Bod odůvodnění 14a (nový)

(14a) Na náklady spojené s prováděním této 
směrnice by měla být uplatněna zásada 
„znečišťovatel platí“. Členské státy by 
proto měly uvážit odvod z pesticidových 
přípravků, kterým by financovaly provádění 
svých národních akčních plánů. 

Or. en

Odůvodnění

Odpovědnost výrobců za externí náklady používání pesticidů by měla být posílena. Odvod/daň 
z pesticidových přípravků by měly být pro členské státy možností, jak dosáhnout snížení 
používání a vytvořit zvláštní příjmy pro krytí nákladů spojených s národními akčními plány.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, 
Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter 

Olajos, Anders Wijkman + Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 87
Bod odůvodnění 15

(15) Je nezbytné měřit dosažený pokrok ve 
snižování rizik a nepříznivých dopadů 
používání pesticidů na lidské zdraví a 
životní prostředí. Vhodnými prostředky jsou 
harmonizované ukazatele rizik, které budou 
stanoveny na úrovni Společenství. Členské 
státy by tyto ukazatele měly použít pro 
řízení rizik na vnitrostátní úrovni a pro účely 
ohlašování, zatímco Komise by měla 
ukazatele vypočítat, aby vyhodnotila pokrok 
na úrovni Společenství. Dokud nebudou 
k dispozici společné ukazatele, měly by být 
členské státy oprávněny použít ukazatele 
vnitrostátní.

(15) Je nezbytné měřit dosažený pokrok ve 
snižování používání, rizik a nepříznivých 
dopadů používání pesticidů na lidské zdraví 
a životní prostředí. Vhodnými prostředky 
jsou harmonizované ukazatele používání a 
rizik, které budou stanoveny na úrovni 
Společenství. Členské státy by tyto ukazatele 
měly použít pro řízení rizik a snižování 
používání na vnitrostátní úrovni a pro účely 
ohlašování, zatímco Komise by měla 
ukazatele vypočítat, aby vyhodnotila pokrok 
na úrovni Společenství. Dokud nebudou 
k dispozici společné ukazatele, měly by být 
členské státy oprávněny použít ukazatele 
vnitrostátní. 

Or. en

Odůvodnění

Pesticides use reduction policies are already established in Denmark, Sweden, the 
Netherlands, Belgium and Germany. The term "use reduction" better addresses the issue of 
increasing pesticides use despite the introduction of pesticides active at lower dosages. 
Farmers are economically and technically dependent on pesticides for crop protection. All 
these countries have some type of use indicators in place and in most cases a decrease in 
pesticide use is directly related to reduction in risk. (Chris Davies and others)

The inclusion of use/intensity targets brings the proposal in line with the mandate set in the 
Sixth Environmental Action Programme (2001-2010) ”reduce the impact of pesticides on 
human health and the environment [...] as well as a significant overall reduction in risks and 
of the use of pesticides”. (Erna Hennicot-Schoepges and others)

L’inclusion d’outils pour mesurer les progrès réalisés dans la réduction de l’utilisation et des 
risques liés aux pesticides, permettra aux Etats membres d’être en accord avec les objectifs 
qui ont été fixés dans le cadre du 6ème Programme d’Action Communautaire pour 
l’Environnement qui prévoie de réduire les incidences des pesticides sur la santé humaine et 
sur l’environnement, et d’une manière générale, parvenir à une utilisation durable de ces 
substances, ainsi qu’à une réduction globale sensible des risques et de l’utilisation des 
pesticides.(Anne Laperrouze)
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Pozměňovací návrh, který předkládá Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 88
Bod odůvodnění 15

(15) Je nezbytné měřit dosažený pokrok ve 
snižování rizik a nepříznivých dopadů 
používání pesticidů na lidské zdraví a 
životní prostředí. Vhodnými prostředky jsou 
harmonizované ukazatele rizik, které budou 
stanoveny na úrovni Společenství. Členské 
státy by tyto ukazatele měly použít pro 
řízení rizik na vnitrostátní úrovni a pro účely 
ohlašování, zatímco Komise by měla
ukazatele vypočítat, aby vyhodnotila pokrok 
na úrovni Společenství. Dokud nebudou 
k dispozici společné ukazatele, měly by být 
členské státy oprávněny použít ukazatele 
vnitrostátní. 

(15) Je nezbytné měřit dosažený pokrok 
v prevenci rizik a nepříznivých dopadů 
používání pesticidů na lidské zdraví a 
životní prostředí. Vhodnými prostředky jsou 
harmonizované ukazatele rizik, které budou 
stanoveny na úrovni Společenství. Členské 
státy by tyto ukazatele měly použít pro 
řízení rizik na vnitrostátní úrovni a pro účely 
ohlašování, zatímco Komise by měla 
ukazatele vypočítat, aby vyhodnotila pokrok 
na úrovni Společenství. Dokud nebudou 
k dispozici společné ukazatele, měly by být 
členské státy oprávněny použít ukazatele 
vnitrostátní, které musí být v souladu 
s požadavky této směrnice a musí se týkat 
zdravotních i environmentálních rizik 
používání pesticidů. Kromě účasti všech 
ostatních příslušných zúčastněných 
subjektů je nutná účast veřejnosti na vývoji 
a stanovování vnitrostátních ukazatelů. To 
zahrnuje i požadavek na plný veřejný 
přístup k informacím na pomoc účasti 
veřejnosti. 

Or. en

Odůvodnění

Ve vztahu k lidskému zdraví je třeba rizikům a nepříznivým dopadům plně předcházet, a nikoli 
je pouze snižovat. Je třeba členským státům vyjasnit, že vnitrostátní ukazatele se týkají 
zdravotních i environmentálních rizik používání pesticidů. Členským státům musí být rovněž 
jasné, jaké jsou požadavky na účast veřejnosti při vývoji, používání a úpravách vnitrostátních 
ukazatelů, aby byly v souladu s  duchem směrnice 2003/35/ES o účasti veřejnosti.

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 89
Bod odůvodnění 15
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(15) Je nezbytné měřit dosažený pokrok ve 
snižování rizik a nepříznivých dopadů 
používání pesticidů na lidské zdraví a 
životní prostředí. Vhodnými prostředky jsou 
harmonizované ukazatele rizik, které budou 
stanoveny na úrovni Společenství. Členské 
státy by tyto ukazatele měly použít pro 
řízení rizik na vnitrostátní úrovni a pro účely 
ohlašování, zatímco Komise by měla 
ukazatele vypočítat, aby vyhodnotila pokrok 
na úrovni Společenství. Dokud nebudou 
k dispozici společné ukazatele, měly by být 
členské státy oprávněny použít ukazatele 
vnitrostátní.

(15) Je nezbytné měřit dosažený pokrok ve 
snižování používání pesticidů a jejich rizik a 
nepříznivých dopadů používání pesticidů na 
lidské zdraví a životní prostředí. Vhodnými 
prostředky jsou harmonizované ukazatele 
používání a rizik, které budou stanoveny na 
úrovni Společenství. Členské státy by tyto 
ukazatele měly použít pro řízení snižování 
rizik a používání pesticidů na vnitrostátní 
úrovni a pro účely ohlašování, zatímco 
Komise by měla ukazatele vypočítat, aby 
vyhodnotila pokrok na úrovni Společenství. 
Dokud nebudou k dispozici společné 
ukazatele, měly by být členské státy 
oprávněny použít ukazatele vnitrostátní. 
Měla by být zavedena opatření týkající se 
plné účasti veřejnosti a přístupu 
k informacím.

Or. fr

Odůvodnění

Zařazení nástrojů měření pokroku dosaženého při snižování používání pesticidů a jejich rizik 
umožní členským státům splnit cíle stanovené v 6. akčním programu Společenství pro životní 
prostředí, který stanoví snižování účinků pesticidů na lidské zdraví a životní prostředí a 
obecně dosažení udržitelného používání těchto látek, jakož i významného celkového snížení 
rizik a používání pesticidů.

Pozměňovací návrh, který předkládají Karl-Heinz Florenz, Erna Hennicot-Schoepges a 
Christa Klaß

Pozměňovací návrh 90
Bod odůvodnění 15a (nový)

(15a) S ohledem na uplatnění zásady 
„znečišťovatel platí“ by Komise měla 
zkoumat vhodné způsoby, jak zapojit 
výrobce přípravků na ochranu rostlin 
a/nebo jejich účinných složek do práce na 
řešení a nápravě škod, které může 
používání přípravků na ochranu rostlin 
způsobit na lidském zdraví nebo životním 
prostředí.

Or. de
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Odůvodnění

Jako v jiných oblastech evropské zdravotní a environmentální politiky by výrobci měli také 
nést odpovědnost za škody způsobené přípravky na ochranu rostlin a/nebo jejich účinnými 
látkami.

Pozměňovací návrh, který předkládá Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 91
Článek 1

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

Tato směrnice vytváří rámec pro prevenci 
rizik a dopadů používání pesticidů na zdraví 
lidí a životní prostředí podle zásady 
obezřetnosti a povzbuzuje k podpoře a 
přijetí nechemických alternativ ochrany 
rostlin. 

Or. en

Odůvodnění

Ve vztahu k lidskému zdraví je třeba rizikům plně předcházet, a nikoli je pouze snižovat. 
Jediným skutečným řešením pro vyloučení nepříznivých dopadů pesticidů na veřejné zdraví, 
zvířata, volně žijící živočichy a obecně na životní prostředí je zaujmout preventivní přístup se 
širokým přijetím skutečně udržitelných nechemických metod. To by bylo více v souladu s cíli 
pro udržitelnou ochranu plodin. Zásada obezřetnosti by měla být základní zásadou všech 
aspektů politiky pesticidů. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, 
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 92
Článek 1

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

Tato směrnice vytváří rámec pro dosažení 
udržitelnějšího využívání pesticidů 
prostřednictvím snížení používání a rizik a 
dopadů používání pesticidů na zdraví lidí a 
životní prostředí podle zásady obezřetnosti a 
povzbuzováním k podpoře a přijetí 
nechemických alternativ ochrany rostlin. 

Or. en
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Odůvodnění

Pro zajištění souladu s Tematickou strategií pro udržitelné použití pesticidů a navrhovaným 
nařízením o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh. Pokud budou nechemické 
alternativy dostupné na trhu za přijatelnou cenu, měly by být používány namísto pesticidů.

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 93
Článek 1

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

Tato směrnice vytváří rámec pro dosažení 
udržitelnějšího využívání pesticidů 
prostřednictvím snížení používání pesticidů 
a snížení rizik a dopadů používání pesticidů 
na zdraví lidí a životní prostředí na základě 
zásady obezřetnosti.

Or. fr

Odůvodnění

Zásada obezřetnosti nám umožňuje zajistit, aby byla ochrana zdraví lidí a životního prostředí 
v kontextu ochrany rostlin prioritou. Důsledkem zde je to, že kromě toho, že je zásadou 
platnou pro hodnocení a povolování pesticidů, zahrnovala by zásada obezřetnosti strategii 
k minimalizaci používání pesticidů, vzhledem k jejich potenciálně nebezpečným vlastnostem.

Pozměňovací návrh, který předkládá Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 94
Článek 1

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

Tato směrnice vytváří rámec pro dosažení 
udržitelnějšího využívání pesticidů 
prostřednictvím snížení rizik a dopadů 
používání pesticidů na zdraví lidí a životní 
prostředí uplatněním zásady „ne, pokud...“, 
která znamená, že při pěstování plodin nebo 
při jiné ochraně před škůdci nebudou 
používány žádné pesticidy, pokud nebude 
zjištěno, že není k dispozici žádná jiná 
metoda, postup nebo systém ochrany, jimiž 
by se předešlo nepřiměřené škodě 
způsobené škůdci.
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Or. en

Odůvodnění

Před používáním pesticidů by měly být upřednostňovány nechemické systémy ochrany před 
škůdci. To je i základní myšlenkou systémů integrované ochrany před škůdci.

Pozměňovací návrh, který předkládá Irena Belohorská

Pozměňovací návrh 95
Čl. 2 odst. 1

1. Tato směrnice se vztahuje na pesticidy ve 
formě přípravků na ochranu rostlin 
definované v nařízení ES č. […] o uvádění 
přípravků na ochranu rostlin na trh. 

1. Tato směrnice se vztahuje na pesticidy ve 
formě:
a) přípravků na ochranu rostlin definované 
v nařízení ES č. […] o uvádění přípravků na 
ochranu rostlin na trh,

b) biocidních přípravků definovaných ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění 
biocidních přípravků na trh1, které patří
k typům přípravků 14–19 podle přílohy V 
směrnice.
1 Úř. věst. L 123, 24.4. 1998, s. 1. Směrnice 
naposledy pozměněná směrnicí Komise 2006/140/ES 
(Úř. věst. L 414, 30.12. 2006, s. 78).

Or. en

Odůvodnění

Přípravky na ochranu před škůdci jsou velmi podobné přípravkům na ochranu rostlin (POR). 
Mohou obsahovat stejné účinné látky jako POR a někdy mají totožné složení 
(např. rodenticidy mohou spadat do působnosti obou druhů právních předpisů podle toho, 
zda jsou uplatňovány na POR nebo zda jsou používány na ochranu hygieny nebo veřejného 
zdraví). I metody používání mohou být velmi podobné, např. některé insekticidy v oblasti 
veřejného zdraví podle směrnice o biocidech se používají formou leteckého postřiku, stejně
jako některé POR. Některé přípravky na ochranu před škůdci jsou používány v interiérech 
(např. repelenty), a proto mohou vést k přímé expozici lidí.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 96
Čl. 2 odst. 1

1. Tato směrnice se vztahuje na pesticidy ve 
formě přípravků na ochranu rostlin 
definované v nařízení ES č. […] o uvádění 
přípravků na ochranu rostlin na trh.

1. Tato směrnice se vztahuje na pesticidy ve 
formě přípravků na ochranu rostlin 
definované v nařízení ES č. […] o uvádění 
přípravků na ochranu rostlin určených 
k použití v zemědělství a mimo zemědělství 
na trh.

Or. fr

Odůvodnění

Opatření se musí uplatňovat na použití v zemědělství i mimo zemědělství.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 97
Čl. 2 odst. 2

2. Tato směrnice se použije, aniž jsou 
dotčeny jakékoli příslušné právní předpisy 
Společenství.

2. Tato směrnice se použije, aniž jsou 
dotčeny jakékoli příslušné právní předpisy 
Společenství a vnitrostátní daňová opatření 
na podporu používání udržitelných 
pesticidů.

Or. nl

Odůvodnění

Pokud si to budou členské státy přát, musí mít nadále možnost podpořit udržitelné používání 
pesticidů formou daňových nástrojů.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 98
Čl. 2 odst. 2a (nový)

2a. Členské státy mohou poskytovat dotace 
nebo přijímat daňová opatření na podporu 
používání udržitelnějších přípravků na 
ochranu plodin. Mohou tak učinit mimo 
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jiné zavedením odvodu z pesticidů pro 
všechny přípravky vyjma nechemických.

Or. nl

Odůvodnění

Pokud si to budou členské státy přát, musí mít nadále možnost podpořit udržitelné používání 
pesticidů formou daňových nástrojů.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jens-Peter Bonde

Pozměňovací návrh 99
Čl. 2 odst. 2a (nový)

2a. Ustanovení této směrnice nesmí 
členským státům bránit v uplatňování 
zásady obezřetnosti při omezování nebo 
zakazování pesticidů.

Or. da

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 100
Čl. 3 písm. b)

b) „profesionálním uživatelem“ každá 
fyzická nebo právnická osoba, která používá 
pesticidy v rámci své profesní činnosti, 
včetně provozovatelů, techniků, 
zaměstnavatelů, osob samostatně výdělečně 
činných v odvětví zemědělství i mimo něj;

b) „uživatelem“ každá fyzická nebo 
právnická osoba, která používá pesticidy 
v rámci své činnosti, včetně provozovatelů, 
techniků, zaměstnavatelů, osob samostatně 
výdělečně činných v odvětví zemědělství i 
mimo něj. K uživatelům rovněž patří 
golfová hřiště, tenisové kluby a jiná 
střediska volného času, obce 
(prostřednictvím svých parků) a veřejná 
zařízení, například parkoviště, komunikace, 
železniční infrastruktura atd.;
(Tento pozměňovací návrh se použije na celé 
znění právního předpisu a vyžaduje 
technické úpravy celého znění.)

Or. de
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Odůvodnění

Anglický text používá pojem „professional user“, který je do němčiny nesprávně překládán 
jako „gewerblicher Anwender“. Směrnice by neměla být cílena výhradně na zemědělce, ale 
měla by platit i pro veškeré další uživatele přípravků na ochranu rostlin. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Evangelia Tzampazi

Pozměňovací návrh 101
Čl. 3 písm. d)

d) „poradcem“ každá fyzická nebo právnická 
osoba, která poskytuje poradenství 
o používání pesticidů, včetně soukromých 
samostatně výdělečně činných 
poradenských služeb, komerčních agentů, 
výrobců potravin nebo maloobchodníků, 
pokud je to relevantní;

d) „poradcem“ každá fyzická nebo právnická 
osoba, která dosáhla úrovně vzdělání a 
odborné přípravy, kterou členské státy 
stanoví k tomu, aby dané osobě povolily 
poskytovat poradenství o používání 
pesticidů, v souvislosti s druhy použití 
povolených v zemi, v níž se přípravek na 
ochranu rostlin vyrábí, a maximálních 
limitů reziduí stanovených Společenstvím;

Or. el

Pozměňovací návrh, který předkládá Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 102
Čl. 3 písm. e)

e) „aplikačním zařízením“ každé zařízení 
specificky navržené pro aplikaci pesticidů 
nebo produktů obsahujících pesticidy;

e) „aplikačním zařízením“ každé zařízení 
používané pro aplikaci pesticidů nebo 
produktů obsahujících pesticidy;

Or. nl

Odůvodnění

Zařízení nemusí být v každém případě specificky navrženo pro účely ochrany plodin, aby bylo 
k takovým účelům používáno. Proto by měla být formulace pozměněna.

Pozměňovací návrh, který předkládá Irena Belohorská

Pozměňovací návrh 103
Čl. 3 písm. g)
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g) „leteckým postřikem“ jakákoli aplikace 
pesticidů prostřednictvím letadla nebo 
vrtulníku;

g) „leteckým postřikem“ jakákoli aplikace 
pesticidů prostřednictvím jakéhokoli druhu 
letounu;

Or. en

Odůvodnění

Současná definice „leteckého postřiku“ nezahrnuje všechny možnosti aplikace pesticidů ze 
vzduchu. Pesticidy lze aplikovat i pomocí jiných letounů než letadel a vrtulníků.

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 104
Čl. 3 písm. h)

h) „integrovanou ochranou před škůdci“ 
integrovaná ochrana před škůdci, jak je 
definována v nařízení ES č. […];

vypouští se

Or. pl

Odůvodnění

W nowym projekcie dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (COM 
2006/388) jest definicja „zintegrowanego zarządzania szkodnikami”. Jest to staranne 
rozpatrzenie wszelkich dostępnych technik kontroli szkodników, a następnie włączenie 
odpowiednich środków, które hamują rozwój populacji szkodników i utrzymują środki 
ochrony roślin i inne formy interwencji na poziomie uzasadnionym ekonomicznie oraz 
zmniejszają lub minimalizują ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska.

Pojęcie to w takim zakresie stosowane jest w USA, ale nie ma nigdzie na świecie nie 
charakteru normatywnego, ani charakteru obligatoryjnego.

Definicja „zintegrowanego zarządzania szkodnikami” stanowi jedynie kalkę definicji norm 
ISO serii 9 000 (normy dotyczące jakości) i ISO 14 000 (normy dotyczące zarządzania 
środowiskiem). W powyższej definicji jednak nie występują elementy normatywne, takie jak: 
cel, metody, procedury, techniki postępowania, które są szczegółowo omówione w normach 
ISO. Dopóki nie powstanie analogiczny akt normatywny ze wszystkimi takimi elementami 
opisanymi jak wyżej nie ma sensu wprowadzać tak skonstruowanej definicji.

Z powodów logicznych w żadnej definicji nie można zastosować powtórzenia: zintegrowanie 
zarządzanie szkodnikami” oznacza zintegrowane zarządzanie szkodnikami zgodnie.

Pozměňovací návrh, který předkládají Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, 
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Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges

Pozměňovací návrh 105
Čl. 3 písm. ia) (nové)

ia) „nechemickými metodami ochrany 
rostlin, ochrany před škůdci a ochrany 
plodin“ používání technik ochrany před 
škůdci, které nemají chemické vlastnosti. 
K nechemickým metodám ochrany rostlin, 
ochrany před škůdci a ochrany plodin patří 
střídání plodin, fyzikální a mechanická 
ochrana a ochrana pomocí přirozených 
nepřítel.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládají Caroline Lucas, Jill Evans

Pozměňovací návrh 106
Čl. 3 písm. ia) (nové)

ia) „nechemickými metodami ochrany 
rostlin, ochrany před škůdci a ochrany 
plodin“ používání technik ochrany před 
škůdci, které nevycházejí z chemických 
vlastností. K nechemickým metodám 
ochrany rostlin, ochrany před škůdci a 
ochrany plodin patří střídání plodin, 
fyzikální a mechanická ochrana a ochrana 
pomocí přirozených nepřátel.

Or. en

Odůvodnění

Jediným skutečným řešením pro vyloučení nepříznivých dopadů pesticidů na veřejné zdraví, 
zvířata, volně žijící živočichy a obecně na životní prostředí je zaujmout preventivní a skutečně 
udržitelný přístup upřednostněním nechemických metod ochrany, ochrany před škůdci a 
ochrany plodin. To by bylo více v souladu s cíli udržitelné ochrany plodin, protože přístup 
používající složité chemické látky určené k usmrcování rostlin, hmyzu nebo jiných forem 
života nelze označit za udržitelný. 
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Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 107
Čl. 3 písm. ia) (nové)

ia) „četností aplikace“ukazatel použití, 
který vyjadřuje, kolikrát lze v průměru 
ošetřit plochu zemědělské půdy 
předepsanou dávkou, a který je vypočten na 
základě celkových množství každého 
prodaného pesticidu.

Or. fr

Odůvodnění

La fréquence de traitement ou la fréquence de l’application (FA) est calculée en divisant le 
volume vendu pour chaque produit particulier ou substance active par le dosage recommandé 
par hectare pour un usage particulier. 
Les résultats de ces calculs pour chaque pesticide et récolte sont divisés par le nombre total 
d’hectares en culture.

∑








=
singredientactiveall year

croptypescrop

edientsactiveingrindividual

AGRA
SD

SA

FA / ,

SA est la quantité vendue de produit formulé individuel ou de substances actives par an. 
SD est la dose standard définie pour chaque produit formulé individuel ou les substances 
actives pour chaque récolte/type de récolte (dose recommandée par l’Etat Membre ou si 
absent, dose recommandée par le fabricant). 
AGRA est la surface totale des terres arables.

Pozměňovací návrh, který předkládají Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, 
Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 108
Čl. 3 písm. ia) a ib) (nová)

ia) „snižováním používání“ snižování 
aplikací pesticidů, které nemusí nutně 
záviset na objemu; 
ib) „indexem četnosti ošetření“ index 
odvozený od pevně stanovené standardní 
dávky účinné látky na hektar nutné na 
jedno ošetření proti danému škůdci. Proto 
nemusí nutně záviset na objemu a lze s jeho 
pomocí vyhodnotit snižování používání.
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Or. en

Odůvodnění

This amendment brings the Directive in line with the objective of use reduction and clarifies 
that use reduction is not linked to a decrease in the volume of pesticides but rather to the 
decrease in the number or rate of applications to the levels necessary to crop protection. 
Regardless of whether the amount of active substance needed for one treatment is 1 kg/ha or 
a few grams/ha (for very potent substances), a "treatment frequency index" of e.g. 2.0 would 
mean that the area with arable crops on average had been sprayed 2 times with the 
recommended dose. Treatment frequency index is a reliable use indicator already in use in 
some Member States, including Denmark.

Pozměňovací návrh, který předkládá Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 109
Článek 4 název

Národní akční plány na snížení rizik a 
závislosti na pesticidech

Národní akční plány prevence rizik a 
nebezpečí pro zdraví a životní prostředí a 
závislosti na pesticidech a plány podpory a 
povzbuzování přijetí nechemických 
alternativ

Or. en

Odůvodnění

Ve vztahu k lidskému zdraví je třeba dopady vylučovat, a nikoli je pouze snižovat. Členským 
státům musí být zcela jasné, že cíle v národních akčních plánech jsou stanoveny proto, aby se 
předcházelo rizikům používání pesticidů pro zdraví a životní prostředí. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 110
Článek 4 název

Národní akční plány na snížení rizik a 
závislosti na pesticidech

Národní akční plány na minimalizaci rizik a 
závislosti na pesticidech

Or. nl

Odůvodnění

Je důležité minimalizovat nepříznivé aspekty používání pesticidů. 
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Pozměňovací návrh, který předkládají Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, 
Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 111
Čl. 4 název a odst. –1 (nový)

Národní akční plány na snížení rizik a
závislosti na pesticidech

Národní akční plány na snížení rizik a 
používání pesticidů  
–1. Členské státy přijmou do jednoho roku 
zprávu o situaci, jejímž cílem bude určit 
vnitrostátní trendy používání pesticidů a 
přednostní oblasti a plodiny, kterými se má 
národní akční plán zabývat. 

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Evangelia Tzampazi

Pozměňovací návrh 112
Čl. 4 odst. 1

1. Členské státy přijmou národní akční 
plány, které stanoví cíle, opatření 
a harmonogramy pro snížení rizik, včetně 
nebezpečí, a závislosti na pesticidech.

1. Členské státy po konzultaci se sdruženími 
zemědělců, organizacemi na ochranu 
životního prostředí, průmyslem a jinými 
zúčastněnými subjekty přijmou národní 
akční plány, které stanoví cíle, opatření 
a harmonogramy pro snížení rizik, včetně 
nebezpečí, a závislosti na pesticidech.

Při vypracovávání a revizi národních 
akčních plánů členské státy náležitě zváží 
sociální, ekonomické a environmentální 
dopady zamýšlených opatření.

Při vypracovávání a revizi národních 
akčních plánů členské státy náležitě zváží 
sociální, ekonomické a environmentální 
dopady zamýšlených opatření a zvláštní 
vnitrostátní, regionální a místní podmínky.

Or. el

Pozměňovací návrh, který předkládá Dan Jørgensen

Pozměňovací návrh 113
Čl. 4 odst. 1 pododstavec 1

1. Členské státy přijmou národní akční 1. Členské státy přijmou národní akční 
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plány, které stanoví cíle, opatření
a harmonogramy pro snížení rizik, včetně 
nebezpečí, a závislosti na pesticidech. 

plány, které stanoví cíle, ukazatele
a harmonogramy pro snížení užívání a rizik, 
včetně nebezpečí, a závislosti na pesticidech 
od základního roku. Při stanovování svých 
vnitrostátních cílů členské státy přihlédnou 
k cíli EU ve výši 50 % snížení používání za 
10 let od základního roku a k již platným 
vnitrostátním cílům snižování.

Or. en

Odůvodnění

V EU je nadměrné používání pesticidů velmi významné, a tím je významný i potenciál úspor 
z ekonomického i environmentálního hlediska. Vzhledem k odlišnému úsilí různých členských 
států o snižování používání pesticidů však není možné vynutit u každého členského státu 
jednotný cíl snižování. Členské státy proto stanoví jednotlivé cíle snižování, které vezmou 
v úvahu a zajistí dosažení celkového cíle EU, kterým je snížení o 50 %.

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 114
Čl. 4 odst. 1 pododstavec 1

Členské státy přijmou národní akční plány, 
které stanoví cíle, opatření a harmonogramy 
pro snížení rizik, včetně nebezpečí, a 
závislosti na pesticidech.

Členské státy po konzultaci se sdruženími 
zemědělců a vinařů, organizacemi na 
ochranu životního prostředí a 
průmyslovými a jinými zúčastněnými 
odvětvími přijmou národní akční plány, které 
stanoví cíle, opatření a harmonogramy pro 
snížení rizik, včetně nebezpečí, a závislosti 
na pesticidech.

Or. fr

Odůvodnění

Aby byly národní akční plány účinné a realistické, musí být vypracovány ve spolupráci se 
zúčastněnými stranami.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 115
Čl. 4 odst. 1 pododstavec 1a (nový)
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Národní akční plány zahrnují integrovanou 
ochrany před škůdci podle článku 13, ve 
které se přednost dává opatřením 
nechemické ochrany plodin.

Or. nl

Odůvodnění

Měla by být podporována integrovaná ochrana plodin. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 116
Čl. 4 odst. 1

Členské státy přijmou národní akční plány, 
které stanoví cíle, opatření 
a harmonogramy pro snížení rizik, včetně 
nebezpečí, a závislosti na pesticidech.

1. V roce následujícím po vstupu této 
směrnice v platnost členské státy vypracují 
zprávu, která určí tendence a problémy 
spojené s používáním pesticidů a stanoví 
ukazatele a cíle pro snížení rizik a 
používání pesticidů.
Do dvou let členské státy přijmou národní 
akční plány pro dosažení zákonného 
kvantitativního cíle spočívajícího ve snížení 
četnosti aplikace pesticidů na evropské 
úrovni o 25 % do pěti let od referenčního 
roku, s přihlédnutím k již stanoveným 
cílům snižování, a ve snížení četnosti 
aplikace pesticidů na evropské úrovni 
o 50 % do deseti let od referenčního roku, 
s přihlédnutím k již stanoveným cílům 
snižování.

Při vypracovávání a revizi národních 
akčních plánů členské státy náležitě zváží 
sociální, ekonomické a environmentální 
dopady zamýšlených opatření.

Při vypracovávání a revizi národních 
akčních plánů členské státy náležitě zváží 
sociální, ekonomické a environmentální 
dopady zamýšlených opatření.

Roční hodnota, která slouží jako referenční 
hodnota pro výpočet snížení používání 
pesticidů, musí odpovídat průměrnému 
použití za poslední tři kalendářní roky 
předcházející vstupu této směrnice 
v platnost.

Or. fr
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Odůvodnění

Kvantitativní cíle snižování jsou nezbytnou složkou každého programu snižování rizik. 
Národní akční plány členských států by měly obsahovat jasné cíle vázané na harmonogramy 
snižování používání pesticidů. Měl by být stanoven cíl spočívající ve snížení indexu četnosti 
ošetření o 25 % do 5 let a o 50 % do 10 let. Index četnosti ošetření je ukazatel zatížení 
životního prostředí, který vyjadřuje, kolikrát lze v průměru ošetřit plochu zemědělské půdy 
předepsanou dávkou.

Pozměňovací návrh, který předkládají Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, 
Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 117
Čl. 4 odst. 1

1. Členské státy přijmou národní akční 
plány, které stanoví cíle, opatření
a harmonogramy pro snížení rizik, včetně 
nebezpečí, a závislosti na pesticidech.

1. Členské státy bez zbytečného prodlení 
přijmou a provedou národní akční plány, 
které stanoví cíle, ukazatele
a harmonogramy pro snížení užívání a rizik, 
včetně nebezpečí, a závislosti na pesticidech 
od základního roku.

Při vypracovávání a revizi národních 
akčních plánů členské státy náležitě zváží 
sociální, ekonomické a environmentální 
dopady zamýšlených opatření.

Při vypracovávání a revizi národních 
akčních plánů členské státy náležitě zváží 
zdravotní, sociální, ekonomické a 
environmentální dopady zamýšlených 
opatření. Seznam minimálních požadavků 
na národní akční plány je uveden 
v pokynech v příloze IIb.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje potřebu, aby byly v národních akčních plánech obsaženy 
jasné ukazatele a cíle.

Pozměňovací návrh, který předkládá Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 118
Čl. 4 odst. 1

1. Členské státy přijmou národní akční 
plány, které stanoví cíle, opatření 
a harmonogramy pro snížení rizik, včetně 

1. Členské státy přijmou národní akční 
plány, které stanoví cíle, opatření 
a harmonogramy pro snížení a v konečném 
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nebezpečí, a závislosti na pesticidech. důsledku vyloučení rizik pro zdraví i životní 
prostředí, včetně nebezpečí, a závislosti na 
pesticidech, a na podporu širokého přijetí 
nechemických alternativ ochrany rostlin. 

Při vypracovávání a revizi národních 
akčních plánů členské státy náležitě zváží 
sociální, ekonomické a environmentální 
dopady zamýšlených opatření.

Při vypracovávání a revizi národních 
akčních plánů členské státy náležitě zváží 
zdravotní, sociální, ekonomické a
environmentální dopady zamýšlených 
opatření a všechny příslušné skupiny 
zúčastněných subjektů.

Or. en

Odůvodnění

Jediným skutečným řešením pro vyloučení nepříznivých dopadů pesticidů na zdraví lidí a 
zvířat a na životní prostředí je zaujmout preventivní přístup se širokým přijetím skutečně 
udržitelných nechemických metod ochrany, ochrany rostlin, ochrany před škůdci a ochrany 
plodin. To by bylo více v souladu s cíli pro udržitelnou ochranu plodin. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 119
Čl. 4 odst. 1

1. Členské státy přijmou národní akční 
plány, které stanoví cíle, opatření
a harmonogramy pro snížení rizik, včetně 
nebezpečí, a závislosti na pesticidech.

1. Členské státy přijmou národní akční 
plány, které stanoví cíle a ukazatele snížení 
rizik a používání pesticidů do 5 let a 10 let 
od základního roku. Cíl EU se stanoví jako 
snížení četnosti aplikace o 25 % do 5 let od 
základního roku a o 50 % do 10 let. 
Členské státy stanoví své vnitrostátní cíle 
s přihlédnutím k cíli EU a již platným 
vnitrostátním cílům snižování. 

Při vypracovávání a revizi národních 
akčních plánů členské státy náležitě zváží 
sociální, ekonomické a environmentální 
dopady zamýšlených opatření.

Při vypracovávání a revizi národních 
akčních plánů členské státy náležitě zváží 
zdravotní, sociální, ekonomické a 
environmentální dopady zamýšlených 
opatření. Seznam minimálních požadavků 
na národní akční plány je uveden v příloze 
IIb.

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh stanoví jasné harmonogramy návrhu NAP. Kromě toho jsou 
kvantitativní cíle pro snižování důležitou složkou každého programu snižování rizik/používání. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Irena Belohorská, Anne Laperrouze; Erna Hennicot-
Schoepges, Ambroise Guellec, Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 120
Čl. 4 odst. 1

1. Členské státy přijmou národní akční 
plány, které stanoví cíle, opatření 
a harmonogramy pro snížení rizik, včetně 
nebezpečí, a závislosti na pesticidech.

1. Členské státy bez zbytečného prodlení 
přijmou a provedou národní akční plány, 
které stanoví cíle, opatření a harmonogramy 
pro snížení rizik, včetně nebezpečí, a 
závislosti na pesticidech. Národní akční 
plány budou obsahovat alespoň:
a) u jiných než biologických pesticidů a 
látek představujících nízké riziko 
definované v nařízení (...) kvantitativní cíle 
snížení používání měřeného pomocí indexu 
četnosti ošetření. Index četnosti ošetření 
bude přizpůsoben konkrétním podmínkám 
každého členského státu. Bude nutné 
okamžitě oznámit index četnosti ošetření 
Komisi, aby jej schválila. U vysoce 
rizikových účinných látek (definovaných 
v článku 57 nařízení REACH) je cílem 
snížení do roku 2013 nejméně o 50 % 
oproti indexu četnosti ošetření 
vypočtenému za rok 2005, pokud nebude 
členský stát moci prokázat, že již dosáhl 
srovnatelného nebo vyššího cíle na základě 
jiného referenčního roku v období 1995–
2004; 
b) u pesticidových přípravků 
klasifikovaných podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES 
ze dne 31. května 1999 o sbližování 
právních a správních předpisů členských 
států týkajících se klasifikace, balení a 
označování nebezpečných přípravků1

kvantitativní cíl snížení používání měřený 
jako prodaný objem. Tímto cílem bude 
snížení do konce roku 2013 nejméně o 
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50 % oproti roku 2005, pokud nebude 
členský stát moci prokázat, že již dosáhl 
srovnatelného nebo vyššího cíle snížení na 
základě jiného referenčního roku v období 
1995–2004.

Při vypracovávání a revizi národních 
akčních plánů členské státy náležitě zváží 
sociální, ekonomické a environmentální 
dopady zamýšlených opatření.

Při vypracovávání a revizi národních 
akčních plánů členské státy náležitě zváží 
zdravotní, sociální, ekonomické a 
environmentální dopady zamýšlených 
opatření.
1 Úř. věst. L 200, 30.7. 1999, s. 1. Směrnice 
naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 1907/2006 
(Úř. věst. L 396, 30. 12. 2006, s. 1).

Or. en

Odůvodnění

U biologických pesticidů a látek s nízkým rizikem nejsou omezení nutná. U velmi rizikových 
účinných látek (např. mutagenních, karcinogenních) je do roku 2013 cílem snížení indexu 
četnosti ošetření vypočteného za rok 2005 nejméně o 50 %. U zbývajících pesticidů se použije 
index četnosti ošetření (přizpůsobený konkrétním podmínkám každého členského státu). 
U pesticidových přípravků klasifikovaných jako toxické nebo velmi toxické je kvantitativní cíl 
snížení měřený jako prodaný objem a je stanoven jako snížení nejméně o 50 %. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Laperrouze
Pozměňovací návrh 121

Čl. 4 odst. 1

1. Členské státy přijmou národní akční 
plány, které stanoví cíle, opatření 
a harmonogramy pro snížení rizik, včetně 
nebezpečí, a závislosti na pesticidech.

1. Členské státy přijmou národní akční 
plány, které stanoví cíle, opatření 
a harmonogramy pro snížení rizik, včetně 
nebezpečí, a závislosti na pesticidech a 
budou provádět opatření stanovená 
v článcích 5 a 16 této směrnice.

Při vypracovávání a revizi národních 
akčních plánů členské státy náležitě zváží 
sociální, ekonomické a environmentální 
dopady zamýšlených opatření.

Při vypracovávání a revizi národních 
akčních plánů členské státy náležitě zváží 
sociální, ekonomické a environmentální 
dopady zamýšlených opatření a jejich 
dopady na veřejné zdraví.

Or. fr
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh propojuje národní akční plány s ustanovením rámcové směrnice. 
To rovněž znamená, že lze studovat dopad na veřejné zdraví.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 122
Čl. 4 odst. 1

1. Členské státy přijmou národní akční 
plány, které stanoví cíle, opatření 
a harmonogramy pro snížení rizik, včetně 
nebezpečí, a závislosti na pesticidech.

Nejpozději jeden rok po vstupu této 
směrnice v platnost členské státy přijmou 
národní akční plány, které stanoví cíle, 
opatření a harmonogramy pro 
minimalizování rizik, včetně nebezpečí, a 
závislosti na pesticidech a pro povzbuzení 
používání nechemických metod ochrany 
plodin. Cílové údaje budou v souladu 
s ustanoveními čl. 4 odst. 1 a článku 16 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se 
stanoví rámec pro činnost Společenství 
v oblasti vodní politiky1. 

Při vypracovávání a revizi národních 
akčních plánů členské státy náležitě zváží 
sociální, ekonomické a environmentální 
dopady zamýšlených opatření.

Při vypracovávání a revizi národních 
akčních plánů členské státy náležitě zváží 
zdravotní, sociální, ekonomické a 
environmentální dopady zamýšlených 
opatření.
1 Úř. věst. 327, 22.12. 2000, s. 1.

Or. nl

Odůvodnění

Je důležité minimalizovat nežádoucí aspekty používání pesticidů. Kromě toho je důležité 
zakládat národní akční plány částečně na cílech, které stanoví rámcová směrnice o vodě. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, 
Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 123
Čl. 4 odst. 1a (nový)
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1a. Základní rok je průměrné používání a 
rizika za poslední tři kalendářní roky „od 
ledna do prosince“ před vstupem této 
směrnice v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje potřebu, aby byly v národních akčních plánech obsaženy 
jasné ukazatele a cíle.

Pozměňovací návrh, který předkládají Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, 
Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 124
Čl. 4 odst. 1a (nový)

1a. Vedle obecného cíle, kterým je snížení 
používání měřené jako index četnosti 
ošetření, zahrnou národní akční plány 
alespoň konkrétní cíle snížení používání 
pro tyto látky:
a) u vysoce rizikových účinných látek 
(definovaných v článku 57 nařízení 
REACH) je cílem snížení do roku 2013 
nejméně o 50 % oproti indexu četnosti 
ošetření vypočtenému za rok 2005, pokud 
nebude členský stát moci prokázat, že již 
dosáhl srovnatelného nebo vyššího cíle na 
základě jiného referenčního roku v období 
1995–2004; 
b) u pesticidových přípravků 
klasifikovaných podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES 
kvantitativní cíl snížení používání měřený 
jako prodaný objem. Tímto cílem bude 
snížení do konce roku 2013 nejméně o 
50 % oproti roku 2005, pokud nebude 
členský stát moci prokázat, že již dosáhl 
srovnatelného nebo vyššího cíle snížení na 
základě jiného referenčního roku v období 
1995–2004.

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje potřebu, aby byly v národních akčních plánech obsaženy 
jasné ukazatele a cíle. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Evangelia Tzampazi

Pozměňovací návrh 125
Čl. 4 odst. 1a (nový)

1a. Příprava a provádění národních 
akčních plánů jsou způsobilé pro 
financování Společenství.

Or. el

Pozměňovací návrh, který předkládá Evangelia Tzampazi

Pozměňovací návrh 126
Čl. 4 odst. 1b (nový)

1b. Komise vypracuje dvouletou zprávu, ve 
které budou představeny výsledky 
provádění národních akčních plánů se 
zvláštním přihlédnutím ke snižování rizik 
ve všech členských státech.

Or. el

Pozměňovací návrh, který předkládá Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 127
Čl. 4 odst. 2 pododstavec 1

2. Během tří let po vstupu této směrnice 
v platnost sdělí členské státy své národní 
akční plány Komisi a ostatním členským 
státům.

2. Během tří let po vstupu této směrnice 
v platnost sdělí členské státy své národní 
akční plány Komisi a ostatním členským 
státům. Komise prostřednictvím internetu 
zpřístupní národní akční plány a výsledky 
provádění veřejnosti.

Or. en
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Odůvodnění

Národní akční plány by měly být veřejné a jejich provádění by mělo být transparentní.

Pozměňovací návrh, který předkládá Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 128
Čl. 4 odst. 2

2. Během tří let po vstupu této směrnice 
v platnost sdělí členské státy své národní 
akční plány Komisi a ostatním členským 
státům. 

2. Během 18 měsíců po vstupu této směrnice 
v platnost sdělí členské státy své přijaté 
národní akční plány Komisi a ostatním 
členským státům. 

Národní akční plány jsou každých pět let
přezkoumány a veškeré změny v národních 
akčních plánech se neprodleně sdělí Komisi.

Národní akční plány jsou nejméně jednou za 
dva roky přezkoumány a veškeré změny 
v národních akčních plánech se neprodleně 
sdělí Komisi.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k rizikům a nepříznivým dopadům používání pesticidů na zdraví a vzhledem k tomu, 
že Komise potvrdila, že ve stávajícím právním rámci existují nedostatky a že fáze vlastního 
užívání nebyla dostatečně řešena, musí členské státy oznámit své přijaté národní akční plány 
Komisi a ostatním členským státům ve lhůtě kratší než 3 roky. Národní akční plány by měly 
být přezkoumány nejméně jednou za dva roky, aby byly zjištěny veškeré změny nebo vývoj. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Kathy Sinnott + Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 129
Čl. 4 odst. 2

2. Během tří let po vstupu této směrnice 
v platnost sdělí členské státy své národní 
akční plány Komisi a ostatním členským 
státům.

2. Během dvou let po vstupu této směrnice 
v platnost sdělí členské státy své národní 
akční plány Komisi a ostatním členským 
státům.

Během dvou let po vstupu této směrnice 
v platnost členské státy prozkoumají 
možnosti minimalizace používání pesticidů 
u všech svých hlavních plodin pomocí 
definování metod a postupů integrované 
ochrany před škůdci specifických pro 
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jednotlivé plodiny.
Národní akční plány jsou každých pět let
přezkoumány a veškeré změny v národních 
akčních plánech se neprodleně sdělí Komisi.

Národní akční plány jsou každé tři roky
přezkoumány a veškeré změny v národních 
akčních plánech se neprodleně sdělí Komisi.

Or. en

Odůvodnění

Pravidelný přezkum národních akčních plánů a provádění integrované ochrany před škůdci 
specifické pro jednotlivé plodiny jsou klíčovými prvky pro snížení používání a rizik. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 130
Čl. 4 odst. 2

2. Během tří let po vstupu této směrnice 
v platnost sdělí členské státy své národní 
akční plány Komisi a ostatním členským 
státům.

2. Během dvou let po vstupu této směrnice 
v platnost členské státy prozkoumají 
možnosti minimalizace používání pesticidů 
u všech plodin pěstovaných ve všech 
zemědělských podnicích, s cílem zavést 
specifické metody a postupy integrované 
ochrany před škůdci.

Národní akční plány jsou každých pět let
přezkoumány a veškeré změny v národních 
akčních plánech se neprodleně sdělí Komisi.

Národní akční plány jsou každé tři roky
přezkoumány a veškeré změny v národních 
akčních plánech se neprodleně sdělí Komisi.

Or. fr

Odůvodnění

Pravidelný přezkum národních akčních plánů a stanovení pravidel integrované ochrany před 
škůdci jsou klíčovými prvky skutečného snížení používání pesticidů a rizik s takovým 
používáním spojených.

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 131
Čl. 4 odst. 2 pododstavec 2a (nový)

2a. Komise zřídí internetový portál, který 
bude veřejnosti poskytovat informace 
o národních akčních plánech, veškerých 
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jejich změnách a hlavních výsledcích jejich 
provádění.

Or. fr

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je podpořit informování veřejnosti a transparentnost.

Pozměňovací návrh, který předkládají Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, 
Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges + Caroline 

Lucas + Frédérique Ries

Pozměňovací návrh 132
Čl. 4 odst. 3

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

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

Or. en

Odůvodnění

Veřejnost se musí plně zapojovat do přípravy, provádění, průběhu, sledování a změn 
národních akčních plánů v souladu se záměrem směrnice 2003/35/ES o účasti veřejnosti. 
(Caroline Lucas)

Veřejnost má ve věcech týkajících se jejího zdraví a životního prostředí „právo vědět“. 
Informace o národních akčních plánech by měly být zpřístupněny na internetu na webové 
stránce Evropské komise. (Frédérique Ries)

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 133
Čl. 4 odst. 3a (nový)

3a. Členské státy zpřístupní veřejnosti na 
webové stránce informace poskytnuté podle 
odstavce 2.

Or. fr
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Odůvodnění

V zájmu jasnosti a transparentnosti musí mít veřejnost k tomuto druhu informací přístup, aby 
byla umožněna účast veřejnosti na přípravě, přezkumech a sledování národních akčních 
plánů.

Pozměňovací návrh, který předkládají Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, 
Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 134
Čl. 4 odst. 4

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

4. Na přípravu vnitrostátní zprávy o situaci 
a na přípravu a úpravu národních akčních 
plánů se použijí ustanovení o účasti 
veřejnosti stanovená článkem 2 směrnice 
2003/35/ES. Ve věci všech aspektů 
vnitrostátní zprávy o situaci a národních 
akčních plánů, včetně přípravy, vývoje, 
provádění, průběhu, sledování a změn 
budou konzultovány všechny zúčastněné 
subjekty a širší veřejnost. Musí být zajištěno 
vyvážené zastoupení zúčastněných 
subjektů, včetně subjektů nepříznivě 
postižených používáním.

Or. en

Odůvodnění

Pro zajištění účasti veřejnosti na přípravě vnitrostátní zprávy o situaci a národních akčních 
plánů v souladu se směrnicí 2003/35/ES o účasti veřejnosti.

Pozměňovací návrh, který předkládá Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 135
Čl. 4 odst. 4

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

4. Na přípravu a úpravu národních akčních 
plánů se použijí ustanovení o účasti 
veřejnosti stanovená článkem 2 směrnice 
2003/35/ES. Ve věci všech aspektů 
národních akčních plánů, včetně přípravy, 
vývoje, provádění, průběhu, sledování a 
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změn budou konzultovány všechny 
zúčastněné subjekty a širší veřejnost. Musí 
existovat vyvážené zastoupení zúčastněných 
subjektů, včetně subjektů postižených 
používáním pesticidů, například zastoupení 
obyvatel venkova a zájmů obcí. 

Or. en

Odůvodnění

Členským státům musí být rovněž jasné, jaké jsou požadavky na účast veřejnosti při přípravě, 
používání a úpravách národních akčních plánů, aby byly v souladu se záměrem směrnice 
2003/35/ES o účasti veřejnosti. Všechny příslušné zúčastněné subjekty se musí zapojit do 
všech aspektů národních akčních plánů. Toto zapojení musí zahrnovat zástupce obyvatel 
venkova, zemědělců (ekologických i konvenčních), výrobců pesticidů a skupin pro ochranu 
životního prostředí a spotřebitelů.

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 136
Čl. 4 odst. 4

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

4. Na přípravu základní vnitrostátní zprávy 
a na přípravu a úpravu národních akčních 
plánů se použijí ustanovení o účasti 
veřejnosti stanovená článkem 2 směrnice 
2003/35/ES. Příslušné orgány musí zavést 
veřejné konzultace zahrnující zastoupení 
sdružení na ochranu spotřebitelů a 
životního prostředí.

Or. fr

Odůvodnění

Účast veřejnosti musí být co nejširší. Veřejnost proto musí zahrnovat nejen výrobce a 
uživatele pesticidů, ale i sdružení na ochranu spotřebitelů a životního prostředí.

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 137
Čl. 4 odst. 4 pododstavec 1a (nový)
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Přípravy a úprav uvedených plánů se musí 
vhodným a účinným způsobem účastnit 
organizace zemědělců a vinařů a 
organizace zabývající se ochranou 
životního prostředí, průmysl a ostatní 
příslušná odvětví.

Or. fr

Odůvodnění

Pokud mají být národní akční plány účinné a realistické, musí být vypracovány v součinnosti 
se zúčastněnými subjekty.

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 138
Čl. 4 odst. 4a (nový)

4a. Členské státy musí zavést mechanismus 
financování zavádění národních akčních 
plánů, který bude financovat systém odvodů 
z pesticidů.

Or. fr

Odůvodnění

V některých evropských zemích se prokázalo, že systémy daní nebo odvodů jsou úspěšným 
způsobem, jak snižovat používání pesticidů. Tyto systémy by měly být zaváděny v celé EU a 
měly by umožnit financování pro opatření, která mají snížit rizika a snížit používání pesticidů 
podle národních akčních plánů, a pro účinný systém sledování a vykazování výsledků 
dosažených podle těchto plánů. Členské státy by měly mít možnost zvolit si systém financování 
nejvhodnější pro jejich potřeby.

Pozměňovací návrh, který předkládají Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, 
Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 139
Čl. 4 odst. 4a (nový)

4a. Členské státy ve spolupráci s 
příslušnými zúčastněnými subjekty zesílí 
své nynější úsilí o kontrolu a prevenci 
nezákonného používání přípravků na 
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ochranu rostlin.
Členské státy budou pravidelně podávat 
zprávy o zavedených mechanismech 
kontroly nezákonného používání.

Or. en

Odůvodnění

Základním požadavkem udržitelného používání přípravků na ochranu rostlin je plné 
provedení a vymáhání stávajících požadavků právních předpisů. Vnitrostátní orgány by proto 
měly důsledněji vymáhat stávající právní předpisy a účinně využívat stávající požadavky na 
sledování a vymáhání.

Pozměňovací návrh, který předkládají Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 140
Článek 4a (nový)

4a. Členské státy zajistí přiměřené 
financování pro provádění svých národních 
akčních plánů, které lze financovat odvody 
z pesticidových přípravků.

Or. en

Odůvodnění

Bylo zjištěno, že daně/odvody jsou v mnoha zemích úspěšným způsobem financování opatření 
pro snižování pesticidů, a měly by být zavedeny ve všech zemích jako nástroj financování 
opatření v rámci národních akčních plánů, včetně účinného systému vykazování, sledování a 
informování (on-line). Členské státy by měly mít na výběr různé systémy daní/odvodů a měly 
by si zvolit systém nejvíce vyhovující jejich potřebám. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 141
Čl. 5 odst. 1 pododstavec 1

1. Členské státy zajistí, aby všichni 
profesionální uživatelé, distributoři a poradci 
měli přístup k náležité odborné přípravě.

1. Členské státy zajistí, aby všichni 
profesionální uživatelé, distributoři a poradci 
měli ve všech členských státech přístup 
k náležité odborné přípravě a aby byly 
stanoveny minimální požadavky závazné 
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v celém Společenství;

Or. pl

Odůvodnění

Zavedení minimálních požadavků zvýší úroveň odborné přípravy a pomůže výměně zkušeností 
mezi uživateli z různých členských států.

Pozměňovací návrh, který předkládá Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 142
Čl. 5 odst. 1 pododstavec 1

1. Členské státy zajistí, aby všichni 
profesionální uživatelé, distributoři a poradci 
měli přístup k náležité odborné přípravě.

1. Členské státy zajistí, aby všichni 
profesionální uživatelé, distributoři a poradci 
měli přístup k náležité odborné přípravě, 
včetně pravidelného sdělování nových 
dostupných informací.

Or. en

Odůvodnění

V mnoha případech vzniká znečištění životního prostředí a zemědělských produktů pesticidy 
v důsledku nedostatku příslušných informací. Profesionální uživatelé, distributoři a poradci 
by měli pravidelně dostávat nejnovější dostupné informace. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Evangelia Tzampazi

Pozměňovací návrh 143
Čl. 5 odst. 1 pododstavec 1

1. Členské státy zajistí, aby všichni 
profesionální uživatelé, distributoři a poradci 
měli přístup k náležité odborné přípravě.

1. Členské státy zajistí, aby všichni 
profesionální uživatelé, distributoři a poradci 
měli přístup k náležité odborné přípravě, 
která vyhovuje jejich úrovni a konkrétní 
úloze v integrované ochraně proti škůdcům.

Or. el
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Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 144
Čl. 5 odst. 1 pododstavec 1a (nový)

U zemědělských nebo vinařských 
mikropodniků by členské státy měly zajistit, 
aby k této odborné přípravě měla přístup 
jedna osoba pracující jako profesionální 
uživatel ve smyslu čl. 3 písm. b). 

Or. fr

Odůvodnění

U mikropodniků nemá smysl trvat na tom, aby odbornou přípravou prošli všichni jeho 
zaměstnanci a jeho vedení. Odbornou přípravu by měla získat pouze jedna osoba z podniku.

Pozměňovací návrh, který předkládají Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, 
Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Erna Hennicot-Schoepges, Erna Hennicot-Schoepges

Pozměňovací návrh 145
Čl. 5 odst. 1a (nový)

1a. Členské státy zajistí, aby si 
profesionální uživatelé, distributoři a 
poradci byli vědomi existence a rizik 
nezákonných (padělaných) přípravků na 
ochranu rostlin a aby byli řádně školeni 
k určení takových přípravků.

Or. en

Odůvodnění

Padělání a nezákonné obchodování s přípravky na ochranu rostlin je v Evropě významným 
problémem. Informování profesionálních uživatelů a distributorů je důležité pro řešení 
problému s nezákonným obchodováním s přípravky na ochranu rostlin.

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 146
Čl. 5 odst. 2

2. Do dvou let ode dne uvedeného v čl. 20 2. Do tří let ode dne uvedeného v čl. 20 odst. 
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odst. 1 členské státy vytvoří systémy 
certifikace, které poskytnou evidenci 
docházky za celý kurz, jehož obsahem jsou 
minimálně předměty uvedené v příloze I.

1 členské státy vytvoří systémy certifikace, 
které poskytnou evidenci toho, že byly 
osvojeny znalosti, jejichž obsahem jsou 
minimálně předměty uvedené v příloze I.

V systémech se stanoví podmínky vydávání 
a odebírání certifikátů. Certifikáty se 
vydávají na dobu nejvýše pěti let.

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vychází z potřeby harmonogramu, který bude v souladu 
s harmonogramem pro zavádění národních akčních plánů. Umožňuje stanovení podmínek 
upravujících vydávání a odebírání certifikátů (jejichž platnost bude omezena na pět let).

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 147
Čl. 5 odst. 2 pododstavec 1a (nový)

Certifikát vydaný účastníkovi kurzu (pokud 
je účastník kurzu profesionální uživatel ze 
zemědělského nebo vinařského 
mikropodniku) je platný pro daný 
zemědělský nebo vinařský podnik, se 
zvláštním odkazem na ustanovení čl. 6 
odst.2. 

Or. fr

Odůvodnění

Cet amendement résulte des modifications de l’article 5, paragraphe 1, et prend en compte 
les obligations de l’article 6, paragraphe 2, rendant obligatoire la présentation d’un certificat 
pour l’achat de produits phytosanitaire.
Afin de prendre en compte la réalité de l’économie et du fonctionnement des micro-
entreprises agricoles et viticoles, il est nécessaire que le certificat délivré à l’issue de la 
formation à la personne de l’exploitation ayant assisté à cette formation, puisse être utilisé 
par toute autre personne travaillant au sein de l’exploitation pour l’achat de produits qui ne 
sont pas autorisés pour un usage non professionnel. 
Cela correspond de plus aux définitions de l’article 3b, stipulant que l’utilisateur 
professionnel est « toute personne physique ou morale ». 
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Pozměňovací návrh, který předkládá Werner Langen

Pozměňovací návrh 148
Čl. 5 odst. 3

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

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Návazný pozměňovací návrh, protože odstavce 2 a 3 článku 18 mají být vypuštěny.

Pozměňovací návrh, který předkládá Evangelia Tzampazi

Pozměňovací návrh 149
Čl. 5 odst. 3

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

3. Komise může postupem podle čl. 18 odst. 
3 pozměnit přílohu I s cílem přizpůsobení 
technickému a vědeckému pokroku. 
V souladu s tím a v míře považované 
příslušnými vnitrostátními orgány za 
nezbytnou aktualizují držitelé certifikátů 
podle odstavce 2 svou odbornou přípravu.

Or. el

Pozměňovací návrh, který předkládají Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, 
Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 150
Čl. 6 odst. 1

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

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

Or. en

Odůvodnění

Pesticides users should be aware of the health risks of their use. Therefore information must 
be provided at the point of sale, and not only in relation to those pesticides classified as toxic 
or very toxic, as all pesticides are deliberately designed to be toxic and so can pose hazards 
for human health. Therefore, anyone who purchases pesticides, as well as those who use 
them, whether professional or non-professional, must be made aware of the risks and 
potential adverse health impacts of pesticide use. (Chris Davies and others)

Those who buy pesticides are not always aware of the health risks of their use. Therefore 
information must be provided at the point of sale, and not only in relation to those pesticides 
classified as toxic or very toxic, as all pesticides are deliberately designed to be toxic and can 
pose hazards for human health. Therefore, anyone who purchases or uses pesticides, whether 
professional or non-professional, must be made aware of the risks and potential adverse 
health impacts of pesticide use. (Caroline Lucas)

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 151
Čl. 6 odst. 1

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

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

Or. fr

Odůvodnění

Oblast působnosti certifikátu musí být rozšířena tak, aby zahrnovala prodejce všech 
přípravků, a nikoli pouze přípravků toxických nebo vysoce toxických. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Irena 
Belohorská, Margrete Auken, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, 
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Anders Wijkman + Caroline Lucas + Irena Belohorská 

Pozměňovací návrh 152
Čl. 6 odst. 3 pododstavec 1

3. Členské státy budou od distributorů 
uvádějících na trh pesticidy pro 
neprofesionální použití žádat, aby 
poskytovali obecné informace týkající se 
rizik používání pesticidů, zejména o 
nebezpečích, expozici, správném skladování, 
zacházení a aplikaci a rovněž o jejich 
likvidaci. 

3. Členské státy budou od distributorů 
uvádějících na trh pesticidy pro 
neprofesionální použití žádat, aby 
poskytovali obecné informace týkající se 
rizik používání pesticidů a jeho možných 
nepříznivých dopadů na zdraví a životní 
prostředí, zejména o nebezpečích, expozici, 
správném skladování, zacházení a aplikaci 
a rovněž o jejich likvidaci. 

Or. en

Odůvodnění

Uživatelé pesticidů, ať profesionální nebo neprofesionální, musí být informováni o rizicích a 
možných nepříznivých dopadech používání pesticidů na zdraví a životní prostředí (Davies a 
další + Hennicot-Schoepges a další).

Kdokoli, kdo jako profesionální nebo neprofesionální uživatel používá pesticidy, musí být plně 
informován o rizicích a možných nepříznivých dopadech používání pesticidů na zdraví a 
životní prostředí (Lucas + Belohorská).

Pozměňovací návrh, který předkládají Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Irena 
Belohorská, Margrete Auken, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, 

Anders Wijkman 

Pozměňovací návrh 153
Čl. 6 odst. 3 pododstavec 2

Opatření stanovená v odstavcích 1 a 2 se 
zavedou do dvou let od data uvedeného 
v čl. 20 odst. 1.

Netýká se českého znění.

Or. en

Odůvodnění

Netýká se českého znění.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 154
Čl. 6 odst. 3 pododstavec 2

Opatření stanovená v odstavcích 1 a 2 se 
zavedou do dvou let od data uvedeného v čl. 
20 odst. 1.

Opatření stanovená v odstavcích 1 a 2 se 
zavedou do jednoho roku od data 
uvedeného v čl. 20 odst. 1.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k důležitosti řádného informování každého uživatele pesticidů jsou 4 roky od data 
uvedeného v čl. 20 odst. 1 nepřiměřené pro zavedení opatření uvedených v odstavcích 1 a 2 a 
opatření by měla být zavedena do jednoho roku. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, 
Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges

Pozměňovací návrh 155
Čl. 6 odst. 3a (nový)

3a. Členské státy zajistí, aby byla využita 
stávající kontrolní a vymáhací opatření pro 
zajištění toho, aby nebyly k prodeji 
nabízeny nezákonné (padělané) přípravky 
na ochranu rostlin.

Or. en

Odůvodnění

Lepší vymáhání stávajících právních předpisů je klíčem k řešení problému padělání a 
nezákonného obchodování s přípravky na ochranu rostlin.

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 156
Článek 7

Programy zvyšování povědomí Informační programy
Členské státy podpoří a usnadní programy 
zvyšování povědomí a veřejnou dostupnost 
informací týkajících se pesticidů, zejména 

Členské státy podpoří a usnadní informační 
programy a veřejnou dostupnost informací 
o výhodách a nevýhodách používání 
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co se týče jejich zdravotních 
a environmentálních účinků a 
nechemických alternativ.

přípravků na ochranu rostlin.

Or. de

Odůvodnění

Používání přípravků na ochranu rostlin je nezbytné pro výrobu bezpečných a vysoce 
kvalitních potravin a krmiv. Přípravky na ochranu rostlin se používají i v ekologickém 
zemědělství. Informační programy by měly vysvětlovat výhody a nevýhody používání 
přípravků na ochranu rostlin a možné alternativy.

Pozměňovací návrh, který předkládá Werner Langen

Pozměňovací návrh 157
Článek 7

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

Kontroly zařízení pro aplikaci pesticidů
musí zahrnovat všechny aspekty důležité 
pro zaručení vysoké úrovně bezpečnosti a 
ochrany lidského zdraví a životního 
prostředí a optimální aplikace.

Or. de

Odůvodnění

Kontroly zařízení a metod aplikace musí zaručit jejich bezpečnost a zahrnovat informace 
o dopadech pesticidů nebo nechemických alternativ na zdraví nebo životní prostředí.

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 158
Článek 7

Členské státy podpoří a usnadní programy 
zvyšování povědomí a veřejnou dostupnost 
informací týkajících se pesticidů, zejména co 
se týče jejich zdravotních 
a environmentálních účinků a 

Členské státy podpoří a usnadní programy 
zvyšování povědomí a veřejnou dostupnost 
informací týkajících se pesticidů, zejména co 
se týče jejich dopadu (nepříznivého účinku) 
na lidské zdraví a životní prostředí, a 
nechemických alternativ.



PE 388.389v01-00 80/183 AM\662795CS.doc
Externí překlad

CS

nechemických alternativ.

Or. pl

Odůvodnění

Používání pesticidů může mít nežádoucí vedlejší účinky na lidské zdraví (zejména u dětí, 
těhotných žen a lidských plodů) a na životní prostředí (půda, vzduch, voda). Proto je zvláště 
důležité, aby byla na tyto informace upozorněna veřejnost.

Pozměňovací návrh, který předkládá Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 159
Článek 7

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

Členské státy podpoří a usnadní programy 
zvyšování povědomí a veřejnou dostupnost 
informací týkajících se používání přípravků 
na ochranu rostlin a biocidů, jejich 
zdravotních a environmentálních účinků a 
nechemických alternativ, jakož i informací 
o reziduích pesticidů v zemědělských 
produktech.

Or. en

Odůvodnění

Používání pesticidů má různé nepříznivé účinky, co nejvíce aspektů by mělo být sděleno 
veřejnosti.

Pozměňovací návrh, který předkládá Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 160
Článek 7

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

Členské státy podpoří a usnadní informační 
programy a veřejnou dostupnost informací 
o výhodách a rizicích a možných 
zdravotních a environmentálních účincích 
vyplývajících z používání přípravků na 
ochranu rostlin. Kromě toho budou 
poskytovány informace o úloze přípravků 
na ochranu rostlin v zemědělství a produkci 
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potravin, odpovědném používání přípravků 
na ochranu rostlin a nechemických 
alternativách.

Or. de

Odůvodnění

Pozměňovací návrh má zajistit, aby se navrhované informační programy a programy 
zvyšování povědomí nezabývaly pouze riziky spojenými s používáním přípravků na ochranu 
rostlin, riziky, které jsou nyní hlavním předmětem veřejné kritiky. Namísto toho, jak požaduje 
pozměňovací návrh, by cílem mělo být poskytování objektivních informací o nutnosti používat 
přípravky na ochranu rostlin a způsobech jejich udržitelného používání a o jejich významu 
pro moderní produkci potravin.

Pozměňovací návrh, který předkládají Caroline Lucas + Glenis Willmott, Dan Jørgensen

Pozměňovací návrh 161
Článek 7

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

Členské státy podpoří a usnadní programy 
zvyšování povědomí a veřejnou dostupnost 
informací týkajících se pesticidů, zejména co 
se týče jejich zdravotních 
a environmentálních rizik a krátkodobých a 
dlouhodobých nepříznivých účinků a 
nechemických alternativ.

Or. en

Odůvodnění

Veřejnost musí být informována o rizicích pro zdraví a životní prostředí i o krátkodobých a 
dlouhodobých nepříznivých účincích spojených s používáním pesticidů a o dostupných 
nechemických alternativách. To by lidem umožnilo získat informace nezbytné pro přijímání 
informovaných a vědomých rozhodnutí a opatření na ochranu jejich zdraví a životního 
prostředí. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange

Pozměňovací návrh 162
Článek 7

Členské státy podpoří a usnadní programy 
zvyšování povědomí a veřejnou dostupnost 

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

vyvážených informací týkajících se 
pesticidů.

Or. nl

Odůvodnění

Programy zvyšování povědomí by měly poskytovat informace o nevýhodách i výhodách 
používání přípravků na ochranu rostlin. V současné podobě je text příliš jednostranně 
zaměřený na rizika a nebezpečí. Přípravky na ochranu plodin umožňují například efektivnější 
používání zemědělské půdy.

Pozměňovací návrh, který předkládají Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 
Wijkman

Pozměňovací návrh 163
Článek 7

Programy zvyšování povědomí Programy zvyšování povědomí, sledování a 
výzkumu

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

1. Členské státy podpoří a usnadní programy 
zvyšování povědomí a veřejnou dostupnost 
informací týkajících se pesticidů, zejména co 
se týče jejich akutních a chronických
zdravotních a environmentálních účinků, 
nebezpečí a nechemických alternativ.

2. Členské státy zavedou povinné systémy 
sběru informací o případech akutních a 
chronických otrav pesticidy, zejména 
u provozovatelů pracujících s pesticidy, 
pracovníků, rezidentů a veškerých 
ostatních skupin, které mohou být 
pravidelně vystaveny pesticidům. 
3. Členské státy pravidelně sledují a 
shromažďují informace o indikátorových 
druzích vystavených pesticidům a 
o pesticidech v životním prostředí, 
například ve sladkých vodách a mořích, 
v půdě a vzduchu, a sdělují tyto informace 
pravidelně Komisi. 
4. Členské státy provádějí dlouhodobé 
programy výzkumu konkrétních situací, 
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kdy byly pesticidy spojovány s dopady na 
lidské zdraví a životní prostředí, včetně 
studií vysoce rizikových skupin, biologické 
rozmanitosti a kombinačních účinků.
5. Pro zvýšení porovnatelnosti těchto 
informací Komise ve spolupráci 
s členskými státy do tří let od vstupu této 
směrnice v platnost vypracuje strategický 
dokument o sledování a zkoumání dopadů 
používání pesticidů na lidské zdraví a 
životní prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Programy zvyšování povědomí by neměly opomíjet chronické zdravotní účinky pesticidů. 
Sledování a výzkum jsou v členských státech nezbytné pro sběr údajů a kvantifikaci dopadů 
pesticidů na zdraví a životní prostředí. V EU již existuje systém hlášení reziduí pesticidů 
v potravinách, ale neexistuje žádný systém pro sledování případů otrav a vlivů pesticidů na 
životní prostředí.

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 164
Čl. 8 odst. 1 pododstavec 1

1. Členské státy zajistí, aby se profesionálně 
používané zařízení na aplikaci pesticidů 
a jeho příslušenství v pravidelných 
intervalech kontrolovalo.

1. Členské státy zajistí, aby se profesionálně 
používané zařízení na aplikaci pesticidů 
a jeho příslušenství v pravidelných nejvýše 
pětiletých intervalech kontrolovalo.

Or. fr

Odůvodnění

Musí být stanoven maximální interval pro kontrolu postřikovačů plodin.

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 165
Čl. 8 odst. 1

1. Členské státy zajistí, aby se profesionálně 1. Členské státy zajistí, aby se profesionálně 
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používané zařízení na aplikaci pesticidů 
a jeho příslušenství v pravidelných 
intervalech kontrolovalo.

používané zařízení na aplikaci pesticidů 
a jeho příslušenství v pravidelných 
intervalech povinně kontrolovalo.

Za tím to účelem zavedou systémy 
certifikace, které umožní ověření kontrol.

Za tím to účelem zavedou povinné systémy 
certifikace, které umožní ověření kontrol.

Or. pl

Odůvodnění

Bezpečné nakládání s pesticidy je mimořádně důležité. Povinnost provádět kontroly zajistí 
dohled nad prováděním ustanovení této směrnice, zejména v oblasti bezpečnosti.

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 166
Čl. 8 odst. 1

1. Členské státy zajistí, aby se profesionálně 
používané zařízení na aplikaci pesticidů 
a jeho příslušenství v pravidelných 
intervalech kontrolovalo.

1. Členské státy zavedou motivační 
programy, které zajistí, aby se profesionálně 
používané zařízení na aplikaci pesticidů 
a jeho příslušenství v pravidelných 
intervalech kontrolovalo.

Za tím to účelem zavedou systémy 
certifikace, které umožní ověření kontrol.

Or. de

Odůvodnění

Motivační programy přesvědčí uživatele k tomu, aby souhlasili s kontrolami zařízení s větší 
pravděpodobností než povinná opatření.

Pozměňovací návrh, který předkládá Glenis Willmott

Pozměňovací návrh 167
Čl. 8 odst. 1a (nový)

1a. Tento článek se nepoužije na 
nízkoobjemové ruční zařízení, například na 
postřikovače nošené na zádech a 
odplevelovače.

Or. en
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Odůvodnění

Vzhledem k počtu a druhům postřikovačů, od postřikovačů nošených na zádech po 
„odplevelovače“, a k tomu, že současná definice zařízení pro aplikaci pesticidů zahrnuje 
každé zařízení, kterým se mají aplikovat pesticidy, by byly náklady a administrativní zátěž 
testování každého jednotlivého ručního postřikovače naprosto neúměrné prospěchu pro 
životní prostředí.

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 168
Čl. 8 odst. 1a (nový)

1a. Členské státy mohou povolit výjimku 
z ustanovení tohoto článku u zařízení, jehož 
kontrola představuje z administrativního 
hlediska zátěž neúměrnou rozsahu 
nebezpečí spojených s používáním daného 
zařízení.

Or. fr

Odůvodnění

V případě drobného zařízení mohou být kontrolní formality neúměrné nebezpečí, které může 
takové zařízení představovat.

Pozměňovací návrh, který předkládá Werner Langen

Pozměňovací návrh 169
Čl. 8 odst. 2 pododstavec 1

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

2. Kontroly ověří, zda aplikační zařízení a 
jeho příslušenství splňují základními 
zdravotní, bezpečnostními a environmentální 
požadavky.

Or. de

Odůvodnění

Pozměňovací návrh navazující na vypuštění přílohy II.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 170
Čl. 8 odst. 3

3. Do pěti let ode dne uvedeného v čl. 20 
odst. 1 členské státy zajistí, aby veškerá 
aplikační zařízení a jejich příslušenství pro 
profesionální použití byla alespoň jednou 
zkontrolována a aby pro aplikaci byla 
použita pouze v případě, že kontrolou 
úspěšně prošla.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

V souladu se zásadou subsidiarity je toto konkrétní ustanovení zbytečné.

Pozměňovací návrh, který předkládá Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 171
Čl. 8 odst. 3

3. Do pěti let ode dne uvedeného v čl. 20 
odst. 1 členské státy zajistí, aby veškerá 
aplikační zařízení a jejich příslušenství pro 
profesionální použití byla alespoň jednou 
zkontrolována a aby pro aplikaci byla 
použita pouze v případě, že kontrolou 
úspěšně prošla.

3. Do dvou let ode dne uvedeného v čl. 20 
odst. 1 členské státy zajistí, aby veškerá 
aplikační zařízení a jejich příslušenství pro 
profesionální použití byla alespoň jednou 
zkontrolována a aby pro aplikaci byla 
použita pouze v případě, že kontrolou 
úspěšně prošla. Následně musí být nejméně 
jednou ročně prováděny povinné kontroly a 
měly by být zváženy i kontroly namátkové.

Or. en

Odůvodnění

Postřikování pesticidy je nebezpečná činnost, a proto by veškerá zařízení pro aplikaci a 
doplňky pro profesionální používání měly být pravidelně kontrolovány, protože by mohlo 
kdykoli dojít k poškození zařízení (i krátce poté, co úspěšně prošlo jednou zkouškou a dlouho 
před zkouškou další). Po první kontrole, která by měla být provedena do dvou let od data 
uvedeného v čl. 20 odst. 1, by mělo být požadováno povinné testování prováděné nejméně 
jednou ročně i možnost namátkových zkoušek.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Glenis Willmott

Pozměňovací návrh 172
Čl. 8 odst. 3

3. Do pěti let ode dne uvedeného v čl. 20 
odst. 1 členské státy zajistí, aby veškerá 
aplikační zařízení a jejich příslušenství pro 
profesionální použití byla alespoň jednou 
zkontrolována a aby pro aplikaci byla 
použita pouze v případě, že kontrolou 
úspěšně prošla.

3. Do pěti let ode dne uvedeného v čl. 20 
odst. 1 členské státy zajistí, aby veškerá 
aplikační zařízení a jejich příslušenství pro 
profesionální použití byla alespoň jednou 
zkontrolována a aby pro aplikaci byla 
použita pouze v případě, že kontrolou 
úspěšně prošla. Následně musí být nejméně 
jednou za pět let prováděny povinné 
kontroly.

Or. en

Odůvodnění

Po první kontrole do 5 let od data uvedeného v čl. 20 odst. 1 by mělo být stanoveno další 
testování prováděné každých 5 let. Návrh Komise tuto otázku neupravuje.

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 173
Čl. 8 odst. 3

3. Do pěti let ode dne uvedeného v čl. 20 
odst. 1 členské státy zajistí, aby veškerá 
aplikační zařízení a jejich příslušenství pro 
profesionální použití byla alespoň jednou 
zkontrolována a aby pro aplikaci byla 
použita pouze v případě, že kontrolou 
úspěšně prošla.

3. Do pěti let ode dne uvedeného v čl. 20 
odst. 1 členské státy zajistí, aby byla 
schválena vybavenost pro kontrolu 
aplikačních zařízení a existovala v celé 
dotčené oblasti venkova.

Do sedmi let ode dne uvedeného v čl. 20 
odst. 1 členské státy zajistí, aby veškerá 
aplikační zařízení a jejich příslušenství pro 
profesionální použití byla alespoň jednou 
zkontrolována a aby pro aplikaci byla 
použita pouze v případě, že kontrolou 
úspěšně prošla.

Or. fr
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Odůvodnění

Le degré d’exigence de l’annexe II est très élevé et de telles inspections ne pourront avoir lieu 
que sur des bancs d’essai. Aujourd’hui, de telles installations n’existent pas en nombre 
suffisant dans les Etats membres, et ne sont pas homologuées. 
Il convient donc, pour la bonne applicabilité de l’article 8, paragraphe 3, de prévoir d’abord 
la mise en place des installations d’inspection, avant d’imposer l’inspection du matériel. 
De plus, un délai de sept ans pour l’inspection du matériel est raisonnable, dans la mesure où 
le niveau d’exigence étant élevé, le coût d’acquisition d’un équipement adéquat est très lourd 
pour les petites exploitations agricoles et viticoles.

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 174
Čl. 8 odst. 4

4. Členské státy určí orgány odpovědné za 
provádění těchto kontrol a uvědomí o tom 
Komisi.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Nadbytečné.

Pozměňovací návrh, který předkládá Werner Langen

Pozměňovací návrh 175
Čl. 8 odst. 5

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

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Pozměňovací návrh navazující na vypuštění přílohy II.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 176
Čl. 9 odst. 1

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

1. Členské státy zakáží letecký postřik 
s výhradou odstavců 2–7.

Or. fr

Odůvodnění

La mesure d’interdiction des pulvérisations aériennes a mise à mal car la Commission 
propose des dérogations sans les encadrer strictement. 

Parmi ces dérogations il est question du fait qu’il ne doit pas y avoir « d’autres solutions 
viables ». La viabilité des alternatives inclut la viabilité économique, ce qui signifie qu’il 
serait possible de demander une dérogation uniquement sur des considérations économiques. 
La pulvérisation aérienne ne devrait pas être possible uniquement parce que c’est la solution 
la moins coûteuse. 

De plus, l’évaluation comparative du risque devrait être entreprise en incluant tous les 
impacts potentiels sur la santé et sur l’environnement, par exemple les effets sur la 
biodiversité, les effets sur la ressource en eau potable.

Afin que le principe de l’interdiction ne puisse être contourné, la seule dérogation possible 
est celle relative à des terrains non accessibles pour les engins de pulvérisation terrestre. 
Toutefois, il convient aussi d'encadrer et de limiter le recours à la pulvérasation aérienne 
dans ce cas de dérogation.

Pozměňovací návrh, který předkládá Werner Langen

Pozměňovací návrh 177
Čl. 9 odst. 1

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

1. Členské státy povolí letecký postřik 
v souladu s ustanoveními odstavců 2–5.

Or. de

Odůvodnění

Für ein generelles Verbot der Ausbringung von Pestiziden aus der Luft, wie in Artikel 9 
vorgeschlagen, gibt es keine fachliche Begründung. Für bestimmte Sonderkulturen in 
zahlreichen Regionen Europas hat das Sprühen aus der Luft eine lange Tradition, wie z. B. im 
Weinbau in Steillagen. Das landgestützte Ausbringen von Pestiziden ist mit einem 
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unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden. Darüber hinaus ermöglicht das Sprühen aus 
der Luft leicht kontrollierbaren und reduzierten Einsatz von Pestiziden und 
Pflanzenschutzmitteln. Nach Untersuchungen in Steillagen von Weinbergen in Deutschland 
ist die Menge der ausgebrachten Pestizide erheblich niedriger als bei individueller 
landgestützter Ausbringung. Durch nationale Regelungen werden bereits heute Abstände zur 
Wohnbebauung, Anmeldepflichten, Genehmigungspflichten, die Sperrung von Straßen und 
witterungsbedingte Vorgaben so angewandt, dass eine erhöhte Gefährdung der Umwelt und 
des Menschen weitgehend ausgeschlossen werden kann. Im Übrigen liegt es in der 
Entscheidung der Mitgliedstaaten anhand des Kriterienkatalogs von Artikel 9 Kulturpflanzen, 
Gebiete und besondere Auflagen zu genehmigen.

Pozměňovací návrh, který předkládá Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 178
Čl. 9 odst. 1

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

1. Členské státy zakáží veškerý letecký 
postřik.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že Komise akceptovala, že letecký postřik může způsobit významné 
nepříznivé dopady na lidské zdraví, mělo by dojít k úplnému zákazu leteckých postřiků bez 
jakýchkoli odchylek. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Caroline Lucas + Christofer Fjellner

Pozměňovací návrh 179
Čl. 9 odst. 2

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

vypouští se

Or. xm

Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 9 odst. 1. (Caroline Lucas)

Není možné, aby členské státy předem vyjmenovaly všechny dotčené plodiny a oblasti nebo 
řekly, za jakých konkrétních podmínek lze letecký postřik schválit. Namísto toho by měly být 
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poskytnuty odchylky v souladu s čl. 9 odst. 4. (Christofer Fjellner)

Pozměňovací návrh, který předkládají Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 180
Čl. 9 odst. 2

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

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

a) oblast, kde má být letecký postřik 
proveden, není v důsledku povahy terénu 
přístupná strojům pro pozemní postřik; 
b) používané pesticidy musí být výslovně 
povoleny pro účely leteckého postřiku;
c) provozovatel provádějící letecký postřik 
musí být držitelem certifikátu podle čl. 5 
odst. 2.
Letecký postřik nelze provádět, pokud je 
splněna kterákoli z těchto podmínek:
a) prší,
b) vane vítr o rychlosti přesahující 20 km/h,
c) plodiny v nepřístupné oblasti leží méně 
než 200 metrů od obydlí nebo oblastí 
činnosti (hospodářské, komerční činnosti 
nebo činnosti ve volném čase, parky a 
zahrady),
d) plodiny v nepřístupné oblasti jsou méně 
než 150 metrů jakékoli dálnice.

Or. fr

Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 9 odst. 1.

Pozměňovací návrh, který předkládá Werner Langen

Pozměňovací návrh 181
Čl. 9 odst. 2
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2. Členské státy určí a zveřejní plodiny, 
oblasti a konkrétní požadavky na aplikaci, 
kde lze udělit odchylku od odstavce 1 a 
letecký postřik schválit.

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

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu k čl. 9 odst. 1.

Pozměňovací návrh, který předkládá Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 182
Čl. 9 odst. 3

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 9 odst. 1.

Pozměňovací návrh, který předkládá Werner Langen

Pozměňovací návrh 183
Čl. 9 odst. 3

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

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

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu k čl. 9 odst. 1.



AM\662795CS.doc 93/183 PE 388.389v01-00
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh, který předkládají Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 184
Čl. 9 odst. 3

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

3. Členské státy určí orgány odpovědné za 
sledování leteckého postřiku a uvědomí 
o tom Komisi.

Or. fr

Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 9 odst. 1.

Pozměňovací návrh, který předkládají Caroline Lucas + Margrete Auken, Hiltrud Breyer, 
Roberto Musacchio + Kathy Sinnott

Pozměňovací návrh 185
Čl. 9 odst. 4

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

vypouští se

a) nesmějí existovat žádné přijatelné 
alternativy, nebo musí být zřejmé výhody, 
pokud jde o omezený dopad na zdraví a 
životní prostředí ve srovnání s pozemní 
aplikací pesticidů;
b) používané pesticidy musí být výslovně 
povoleny pro účely leteckého postřiku;
c) provozovatel provádějící letecký postřik 
musí být držitelem certifikátu podle čl. 5 
odst. 2. 
Povolení specifikuje opatření nezbytná 
k varování rezidentů, přítomných osob 
a k ochraně životního prostředí 
v bezprostřední blízkosti postřikované 
oblasti.

Or. en



PE 388.389v01-00 94/183 AM\662795CS.doc
Externí překlad

CS

Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 9 odst. 1. (Caroline Lucas)

Letecký postřik by měl být zakázán bez odchylek. (Margrete Auken a další)

Na podporu všeobecného zákazu bez odchylek. (Kathy Sinnott)

Pozměňovací návrh, který předkládají Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 186
Čl. 9 odst. 4

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

4. Profesionální uživatel, který hodlá 
aplikovat pesticidy leteckým postřikem, 
předloží příslušnému orgánu šest týdnů 
před plánovanou dobou leteckého postřiku 
oznámení, ve kterém uvede dotčenou oblast 
(přesnou polohu a velikost), druh dotčené 
plodiny, druh pesticidu, který má být použit, 
zemědělce, který letecký postřik požaduje, 
dodavatele, který letecký postřik provádí, 
druh a registrační číslo stroje/letounu a 
místo registrace i plánovanou dobu 
postřiku.

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

Doba postřiku nepřesáhne dva kalendářní 
týdny.

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

Oznámení bude obsahovat alespoň tyto 
údaje o zemědělci, který žádost podává, a 
o dodavateli, který letecký postřik provádí: 
jména, adresy, čísla telefonu a faxu, e-
mailové adresy a internetové stránky 
zemědělce a dodavatele leteckého postřiku 
(pokud takové internetové stránky existují).

c) provozovatel provádějící letecký postřik 
musí být držitelem certifikátu podle čl. 5 
odst. 2.
Povolení specifikuje opatření nezbytná
k varování rezidentů, přítomných osob 
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a k ochraně životního prostředí 
v bezprostřední blízkosti postřikované 
oblasti.

Or. fr

Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 9 odst. 1.

Pozměňovací návrh, který předkládá Werner Langen

Pozměňovací návrh 187
Čl. 9 odst. 4

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

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

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

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

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

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

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

c) pilot nebo provozovatel připravující a 
provádějící letecký postřik musí být 
držitelem certifikátu podle čl. 5 odst. 2.

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

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

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu k čl. 9 odst. 1.

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 188
Čl. 9 odst. 4
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4. Odchylky lze poskytnout pouze 
v případech, kdy jsou splněny tyto 
podmínky:

4. Letecký postřik je povolen pouze za 
těchto podmínek:

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

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

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

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

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

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

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

ca) musí být přijata veškerá požadovaná 
opatření pro včasné varování rezidentů a
přítomných osob a k ochraně životního 
prostředí v bezprostřední blízkosti 
postřikované oblasti

cb) letecký postřik musí být předem 
oznámen příslušnému orgánu a v případě 
nutnosti tímto orgánem schválen.

Or. fr

Odůvodnění

Rozhodnutí zavést povolovací nebo oznamovací řízení je ponecháno na členských státech. 
V každém případě je postřik přípustný pouze za předpokladu, že jsou splněna ustanovení 
odstavce 4. Kromě toho byl návrh Komise zbytečně byrokratický.

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 189
Čl. 9 odst. 4 písm. a)

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

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

Or. pl
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Odůvodnění

Nezbytné vyjasnění.

Pozměňovací návrh, který předkládá Frédérique Ries

Pozměňovací návrh 190
Čl. 9 odst. 4 písm. a) až c)

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

a) nesmějí existovat žádné přijatelné 
alternativy;

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

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

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

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

ca) oblast, která má být postřikována, není 
v těsné blízkosti veřejných nebo 
rezidenčních oblastí a neexistují žádné 
dopady na zdraví rezidentů nebo 
přítomných osob.

Or. en

Odůvodnění

Na podporu všeobecného zákazu leteckého postřiku s jasně definovanými odchylkami.

Pozměňovací návrh, který předkládá Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 191
Čl. 9 odst. 4 písm. b)

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

b) používané pesticidy musí být výslovně 
povoleny pro účely leteckého postřiku; látky 
klasifikované jako velmi toxické (R50) pro 
vodní organismy se pro letecký postřik 
nepovolují;

Or. en
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Odůvodnění

Látky pro letecký postřik by měly být povolovány se zvláštní obezřetností. Znečištění vodního 
prostředí v důsledku unášení postřiku by mělo být minimalizováno, proto by některé 
nebezpečné látky neměly být pro letecký postřik používány.

Pozměňovací návrh, který předkládají Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 
Wijkman

Pozměňovací návrh 192
Čl. 9 odst. 4 písm. ca) a cb) (nová)

ca) letoun je vybaven nejlepší dostupnou 
technologií pro omezení unášení (např. 
trysky s malým proudem)
cb) sociálně-ekonomické a environmentální 
přínosy vyvažují potenciální účinky na 
zdraví rezidentů a přítomných osob

Or. en

Odůvodnění

Na podporu všeobecného zákazu s jasně definovanými odchylkami.

Pozměňovací návrh, který předkládají Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská

Pozměňovací návrh 193
Čl. 9 odst. 4 písm. ca) (nové)

ca) neexistují dopady na rezidenty a 
přítomné osoby 

Or. en

Odůvodnění

Pokud je nepříznivě ovlivněno zdraví rezidentů nebo přítomných osob, neměly by být odchylky 
přípustné.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Caroline Lucas + Margrete Auken, Hiltrud Breyer, 
Roberto Musacchio + Kathy Sinnott

Pozměňovací návrh 194
Čl. 9 odst. 5

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 9 odst. 4.

Pozměňovací návrh, který předkládají Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 195
Čl. 9 odst. 5

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

5. Příslušný orgán přijme rozhodnutí o 
oznámení leteckého postřiku a zašle je bez 
prodlení oznamovateli.

Rozhodnutí o leteckém postřiku se bez 
prodlení zveřejní na internetových 
stránkách příslušného orgánu nebo jeho 
nadřízeného ministerstva či správního 
orgánu nebo ministerstva zemědělství, 
životního prostředí či ekologie a dotčených 
orgánů místní a regionální správy.
Rozhodnutí bude viditelně a čitelně 
vystaveno v prostorách orgánů státní 
správy a provozoven a podniků v oblastech 
dotčených leteckým postřikem.
V okruhu o průměru jednoho kilometru 
okolo polí zasažených leteckým postřikem 
budou umístěna označení uvádějící dobu 
leteckého postřiku a zasažená pole nebo 
oblasti.
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Osoby žijící v okruhu uvedeném 
v předcházejícím odstavci budou 
neprodleně informovány prostřednictvím 
rozšiřování dokumentu obsahujícího 
informace uvedené v odstavci 4 a podmínky 
uvedené v odstavci 2.

Or. fr

Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 9 odst. 1.

Pozměňovací návrh, který předkládá Irena Belohorská

Pozměňovací návrh 196
Čl. 9 odst. 5

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

5. Profesionální uživatel, který si přeje 
aplikovat pesticidy leteckým postřikem, 
zašle příslušnému orgánu žádost doplněnou 
údaji na podporu toho, že jsou splněny 
podmínky podle odstavce 4. Oznámení 
obsahuje údaje o době postřiku, množství a 
druhu aplikovaných pesticidů.

Or. en

Odůvodnění

Veřejnost by měla být plně informována o době postřiku, množství a druzích aplikovaných 
pesticidů, aby se mohla chránit před rizikem expozice.

Pozměňovací návrh, který předkládají Caroline Lucas + Werner Langen + Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Kathy Sinnott

Pozměňovací návrh 197
Čl. 9 odst. 6

6. Příslušné orgány uchovávají záznamy o 
poskytnutých odchylkách.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 9 odst. 4.

Pozměňovací návrh, který předkládají Frédérique Ries + Erna Hennicot-Schoepges, Péter 
Olajos, Anders Wijkman, Anders Wijkman

Pozměňovací návrh 198
Čl. 9 odst. 6

6. Příslušné orgány uchovávají záznamy o 
poskytnutých odchylkách.

6. Příslušné orgány uchovávají záznamy o 
poskytnutých odchylkách a zpřístupňují je 
veřejnosti.

Or. en

Odůvodnění

Veřejnost by měla mít přístup k informacím a příslušné orgány je musí zpřístupnit. 
(Frédérique Ries)

Pozměňovací návrh, který předkládají Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 199
Čl. 9 odst. 6

6. Příslušné orgány uchovávají záznamy o 
poskytnutých odchylkách.

6. Profesionální uživatelé tři dny předem 
oznámí příslušnému orgánu, že má být 
proveden letecký postřik.

Or. fr

Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 9 odst. 1.

Pozměňovací návrh, který předkládají Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 200
Čl. 9 odst. 6a (nový)

6a. Příslušné orgány uchovávají záznamy 
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o poskytnutých odchylkách po dobu pěti let 
od data, kdy byl letecký postřik oznámen.

Or. fr

Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 9 odst. 1.

Pozměňovací návrh, který předkládají Dan Jørgensen, Chris Davies, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer

Pozměňovací návrh 201
Článek 9a (nový)

Článek 9a
Pozemní postřik

Zemědělci před použitím přípravku 
uvědomí všechny sousedy, kteří by mohli 
být vystaveni unášenému postřiku a kteří 
požádali o to, aby byli informováni 
centralizovaným informačním nebo 
signalizačním systémem. 

Or. en

Odůvodnění

V předešlém článku o leteckém postřiku jsou uvedena ustanovení o varování rezidentů a 
přítomných osob. Podobná ustanovení musí být pro varování rezidentů stanovena i v případě 
pozemního postřiku. Proto se mění číslování. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 202
Článek 10

Článek 10
Zvláštní opatření na ochranu vodního 
prostředí
1. Členské státy zajistí, že pokud se 
pesticidy používají v blízkosti vodních 
zdrojů, dá se přednost:

vypouští se
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a) přípravkům, které nejsou pro vodní 
prostředí nebezpečné;
b) nejúčinnějším technikám aplikace, 
včetně použití aplikačního zařízení s malým 
proudem.
2. Členské státy zajistí, aby byla vytvořena 
nárazníková pásma, v nichž nesmí být 
používány nebo skladovány pesticidy, u polí 
v sousedství vodních toků, a zejména 
v blízkosti ochranných zón pro odběr pitné 
vody, jež byly vytvořeny v souladu s čl. 7 
odst. 3 směrnice 2000/60/ES.
Rozměry nárazníkových pásem se určí 
v závislosti na rizicích znečištění a na 
zemědělských vlastnostech dotčené oblasti.
3. Členské státy zajistí, aby byla přijata 
vhodná opatření, jimiž se omezí unášení 
pesticidů vzduchem přinejmenším na 
vertikální plodiny, včetně sadů, vinic 
a chmelnic přímo sousedících s vodními 
tokem.
4. Členské státy zajistí, aby byla snížena 
nebo pokud možno zrušena aplikace 
pesticidů na dopravních cestách a 
železničních tratích a podél nich, na velmi 
propustných površích nebo na jiné 
infrastruktuře v blízkosti povrchových nebo 
podzemních vod, nebo na uzavřených 

Or. de

Odůvodnění

Artikel 10 ist zu streichen, da es sich hierbei um zulassungsrelevante Fragen handelt, die im 
Rahmen der nationalen Pflanzenschutzmittelzulassung bereits mittelspezifisch festgelegt 
werden. Eine wie in Artikel 10 vorgesehene pauschale Forderung nach Festlegung von 
Pufferbereichen etc. wird den speziellen Anforderungen der verschiedenen Wirkstoffe bzw. 
Pflanzenschutzmittel nicht gerecht.
Bei der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln müssen die im Rahmen der nationalen 
Pflanzenschutzmittelzulassung festgelegten Anwendungsbestimmungen des spezifischen 
Mittels eingehalten werden. In diesen zulassungsrelevanten Bestimmungen wird unter 
anderem der Abstand zu Gewässern bereits geregelt, so dass die Festlegung in dieser 
Richtlinie zu einer Doppelregulierung führen würde. Ebenso beinhalten die 
Anwendungsbestimmungen die Pflicht zur Verwendung abdriftmindernder Techniken oder 
ähnliches. Somit sind weiterführende Auflagen entbehrlich. Neben diesen spezifischen 
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Anwendungsbestimmungen zusätzliche Auflagen zu erteilen, wäre fachlich nicht geboten und 
würde der speziellen Situation vor Ort nicht gerecht werden. Weiterhin wird die 
Pflanzenschutzmittelanwendung in Trinkwasserschutzgebieten bereits durch nationale 
Trinkwasserschutzgebietsverordnungen auf Grundlage der EU-Trinkwasserverordnung 
geregelt und muss an dieser Stelle nicht noch einmal aufgeführt werden. Ebenso werden in 
Zukunft auch die Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme nach der 
Wasserrahmenrichtlinie und der Grundwasserrichtlinie diese Regelungsbereiche aufgreifen.

Pozměňovací návrh, který předkládají Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 203
Čl. 10 odst. 1 úvod

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

1. Během dvou let po vstupu této směrnice 
v platnost členské státy zajistí, že pokud se 
pesticidy používají v blízkosti vodních 
zdrojů, dá se přednost:

Or. fr

Odůvodnění

La proposition de directive préconise la mise en place de bandes tampons qui doivent être 
déterminées « en fonction des risques de pollution et des caractéristiques agricoles des zones 
à protéger ». Dans un but de renforcement de la protection du milieu aquatique, il y a lieu 
d’aller plus loin et d’obliger les Etats Membres à mettre en place des zones tampons de 10 
mètres minimum dans les champs longeant les cours d’eau, dans les 2 ans de l’entrée en 
vigueur de la directive. Une zone tampon de 10 mètres autours des cours d’eau a déjà été 
mise en place dans certains Etats membres, comme au Danemark par exemple. 

De plus, lorsqu’il n’est pas possible de supprimer l’utilisation des pesticides, il y a lieu au 
minimum de réduire sévèrement leur application sur ou le long des routes et des voies ferrées, 
sur les surfaces très perméables ou d’autres infrastructures proches d’eaux souterraines ou 
superficielles, ou sur des surfaces imperméables où le risque de ruissellement dans les eaux 
de surfaces ou dans les égouts est élevée. Ces restrictions sont nécessaires en plus de 
l’application des règles de la lutte intégrée contre les nuisibles qui impliquent déjà une 
réduction « autant que possible » de l’utilisation des pesticides. Les règles de l’IPM devraient 
donc déjà constituer la base minimum de toute action contre les nuisibles et être complétées 
par des mesures encore plus restrictives. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 204
Čl. 10 odst. 1 úvod
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1. Členské státy zajistí, že pokud se 
pesticidy používají v blízkosti vodních 
zdrojů, dá se přednost:

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

Or. pl

Odůvodnění

Zdroje pitné vody mají pro společnost zásadní význam. Proto by zdroje pitné vody měly mít 
zvláštní ochranu. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 205
Čl. 10 odst. 1 úvod

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

1. Členské státy zajistí, že pokud se 
pesticidy používají v blízkosti vodních 
zdrojů, zejména těch, které jsou určeny 
k užití jako zdroje pitné vody, dá se 
přednost:

Or. nl

Odůvodnění

Vodní zdroje určené jako zdroje pitné vody vyžadují zvláštní ochranu.

Pozměňovací návrh, který předkládají Dan Jørgensen, Glenis Willmott + Werner Langen

Pozměňovací návrh 206
Čl. 10 odst. 1 úvod a písm. a)

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

Členské státy zajistí, že pokud se pesticidy 
používají v blízkosti vodních zdrojů, 
zejména zdrojů vody určené k lidské 
spotřebě, dá se přednost:

a) přípravkům, které nejsou pro vodní 
prostředí nebezpečné;

a) přípravkům, u kterých neexistuje vysoké 
riziko vstupu do vodního prostředí 

Or. xm
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Odůvodnění

Vodní zdroje užívané k odběru pitné vody by měly být zvláště chráněny, aby byly zajištěny cíle 
stanovené v článku 7 rámcové směrnice o vodě ohledně ochrany vodních zdrojů užívaných 
k odběru pitné vody a aby bylo možné dosáhnout hodnot 0,1 mikrogramu/litr, které stanoví 
směrnice pro pitnou vodu. (Dan Jørgensen a další)

Zdroje vody určené pro lidskou spotřebu by měly podléhat zvláštní ochraně, aby byla 
dodržena ustanovení článku 7 rámcové směrnice o vodě. (Werner Langen)

Pozměňovací návrh, který předkládá Frieda Brepoels

Pozměňovací návrh 207
Čl. 10 odst. 1 písm. a)

a) přípravkům, které nejsou pro vodní 
prostředí nebezpečné;

a) přípravkům, které jsou spojeny s menšími 
riziky pro vodu;

Or. nl

Odůvodnění

De kaderrichtlijn water, de richtlijn biociden, de nieuwe richtlijn prioritaire stoffen in het 
oppervlakte water, de regelgeving inzake drinkwater en nog enkele andere richtlijnen vormen 
reeds een behoorlijk kader inzake de bescherming van het "aquatische milieu". Het lijkt dan 
ook aangewezen dat er eerst in detail onderzocht wordt of het bestaande kader niet reeds 
voldoende bescherming biedt en dat er in deze richtlijn een link gelegd wordt met de 
bestaande wetgevende instrumenten zodat er enkel nieuwe, bijkomende maatregelen 
opgenomen worden.  
Daarenboven zou de term "gevaarlijk" te verregaand zijn omdat "gevaarlijke producten" 
volgens het Gemeenschapsrecht sowiezo niet in de nabijheid van water mogen gebruikt 
worden.

Pozměňovací návrh, který předkládá Irena Belohorská

Pozměňovací návrh 208
Čl. 10 odst. 1 písm. a)

a) přípravkům, které nejsou pro vodní 
prostředí nebezpečné; 

a) přípravkům, které jsou klasifikovány jako 
nikoli nebezpečné pro vodní prostředí podle 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
1999/45/ES ze dne 31. května 1999 
o sbližování právních a správních předpisů 
členských států týkajících se klasifikace, 
balení a označování nebezpečných 
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přípravků.

Or. en

Odůvodnění

Pro účely vyjasnění je třeba přesně definovat, které látky jsou klasifikovány jako nikoli 
nebezpečné pro vodní prostředí.

Pozměňovací návrh, který předkládají Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 209
Čl. 10 odst. 2 pododstavec 1

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

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

Or. fr

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k čl. 10 odst. 1.

Pozměňovací návrh, který předkládá Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 210
Čl. 10 odst. 2 pododstavec 1

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

2. Členské státy zajistí, aby byla vytvořena 
nejméně 15 metrů široká nárazníková 
pásma, v nichž nesmí být používány nebo 
skladovány pesticidy, u polí v sousedství 
vodních toků, a zejména v blízkosti 
ochranných zón pro odběr pitné vody, jež 
byly vytvořeny v souladu s čl. 7 odst. 3 
směrnice 2000/60/ES.

Or. en
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Odůvodnění

Nárazníková pásma by měla mít minimální rozměr 15 metrů, kde by mělo být použití pesticidů 
zakázáno. Pesticidy by měly být zakázány v propustných oblastech, kde jsou rizika stékání a 
vyplavování největší.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ambroise Guellec

Pozměňovací návrh 211
Čl. 10 odst. 2 pododstavec 1

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 212
Čl. 10 odst. 2 pododstavec 1

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

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

Or. nl

Odůvodnění

Pro obytné oblasti je čistá voda nezbytná. Proto by měly být v textu uvedeny.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 213
Čl. 10 odst. 2

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

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

Rozměry nárazníkových pásem se určí 
v závislosti na rizicích znečištění a na 
zemědělských vlastnostech dotčené oblasti.

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh posiluje vazbu mezi rámcovou směrnicí o vodě a touto směrnicí.

Pozměňovací návrh, který předkládá Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 214
Čl. 10 odst. 2

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

2. Do jednoho roku po vstupu této směrnice 
v platnost členské státy zajistí, aby byla 
vytvořena povinná bezpostřiková pásma
o šířce nejméně 100 metrů, v nichž nesmí 
být používány nebo skladovány pesticidy, 
u polí v sousedství nebo blízkosti vodních 
toků, a zejména v blízkosti ochranných zón 
pro odběr pitné vody, jež byly vytvořeny 
v souladu s čl. 7 odst. 3 směrnice 
2000/60/ES.

Rozměry nárazníkových pásem se určí 
v závislosti na rizicích znečištění a na 
zemědělských vlastnostech dotčené oblasti.

Or. en
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Odůvodnění

Tento návrh je v souladu s bodem odůvodnění 11. Ukázalo se, že pesticidy se mohou rozšířit 
na značné vzdálenosti, což může vést k ohrožení povrchových a podzemních vod kontaminací 
z řady zdrojů. Proto musí být zavedena zásadní opatření, která zabrání znečištění vodního 
prostředí.

Pozměňovací návrh, který předkládají Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, 
Margrete Auken, Hiltrud Breyer, 

Pozměňovací návrh 215
Čl. 10 odst. 2

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

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

Rozměry nárazníkových pásem se určí 
v závislosti na rizicích znečištění a na 
zemědělských vlastnostech dotčené oblasti.

Rozměry nárazníkových pásem se určí 
v závislosti na rizicích znečištění a na 
zemědělských vlastnostech dotčené oblasti. 

Kromě toho členské státy zajistí, aby byla 
v ochranných pásmech pro odběr pitné 
vody v souladu s čl. 7 odst. 3 směrnice 
2000/60/ES přijata další opatření, která 
zabrání kontaminaci vody pesticidy, mimo 
jiné včetně přísnějších omezení používání 
některých vysoce rizikových přípravků, 
zvýšeného využívání nárazníkových pásem, 
zvláštní odborné přípravy a informovanosti 
poradců a provozovatelů provádějících 
postřik a přísného vymáhání nejlepších 
postupů při plnění, míchání a likvidaci 
pesticidů.

Or. en

Odůvodnění

Nárazníková pásma by měla mít rozměr nejméně 10 metrů, aby byla zajištěna obecná 
minimální ochrana vodních toků a útvarů. Ačkoli jsou však nárazníková pásma nezbytná, 
nejsou dostačující pro řešení problémů prokázaných cest, kterými se pesticidy dostávají do 
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vod. Nemusí nezbytně zabránit vyplavování prostřednictvím melioračních systémů na polích 
nebo povrchového stékání, což je jedna z hlavních cest. Proto je důležité, aby byla provedena 
další opatření, kterými se zajistí, že bude možné vhodným způsobem dosáhnout splnění cílů 
stanovených v čl. 7 odst. 3 rámcové směrnice o vodě a bude zajištěna ochrana vodních zdrojů 
pro odběr pitné vody.

Pozměňovací návrh, který předkládá Irena Belohorská

Pozměňovací návrh 216
Čl. 10 odst. 2 pododstavec 2

Rozměry nárazníkových pásem se určí 
v závislosti na rizicích znečištění a na 
zemědělských vlastnostech dotčené oblasti.

Rozměry nárazníkových pásem se určí 
v závislosti na rizicích znečištění a na 
zemědělských a klimatických vlastnostech 
dotčené oblasti.

Or. en

Odůvodnění

Musí být zvažovány nejen zemědělské, ale i klimatické vlastnosti.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jens-Peter Bonde

Pozměňovací návrh 217
Čl. 10 odst. 2 pododstavec 2a (nový)

Členské státy mohou určit jakákoli pásma 
bez pesticidů, jaká považují za vhodná pro 
ochranu zdrojů pitné vody. Tato pásma bez 
pesticidů mohou pokrývat plochu celého 
členského státu.

Or. da

Odůvodnění

Je důležité zajistit, aby bylo vítězství, kterého dosáhla směrnice o podzemních vodách, 
přeneseno i do této směrnice, a byla tak zajištěna dostupnost pitné vody.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dan Jørgensen

Pozměňovací návrh 218
Čl. 10 odst. 2 pododstavec 2a (nový)



PE 388.389v01-00 112/183 AM\662795CS.doc
Externí překlad

CS

Ochranná pásma zřízená v souladu s čl. 7 
odst. 3 směrnice 2000/60/ES mají takovou 
velikost, jakou příslušný vnitrostátní orgán 
považuje za nutnou pro ochranu zásob 
pitné vody, a mohou pokrývat celé území 
členského státu. 

Or. en

Odůvodnění

Rámcová směrnice o vodě (článek 7) stanoví zavedení ochranných pásem na ochranu vodních 
útvarů využívaných k odběru pitné vody. Podle dohody mezi Parlamentem a Radou o rámcové 
směrnici o podzemních vodách (2006/118/ES) bylo vyjasněno, že ve zvláštních případech by 
taková pásma mohla pokrývat celé území členského státu. To mělo zajistit nutnou ochranu 
zvláště v případech, kdy jsou podzemní vody odebírány a používány jako pitná voda 
nečištěné, a tento pozměňovací návrh pouze zavádí formulaci ze směrnice o podzemních 
vodách ve věci rozměrů těchto ochranných pásem.

Pozměňovací návrh, který předkládá Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 219
Čl. 10 odst. 3

3. Členské státy zajistí, aby byla přijata 
vhodná opatření, jimiž se omezí unášení 
pesticidů vzduchem přinejmenším na 
vertikální plodiny, včetně sadů, vinic 
a chmelnic přímo sousedících s vodními
tokem.

3. Členské státy zajistí, aby byla přijata 
vhodná opatření, jimiž se omezí unášení 
pesticidů vzduchem a jejich přeprava na 
velké vzdálenosti přinejmenším na vertikální 
plodiny, včetně sadů, vinic a chmelnic přímo 
sousedících s vodním tokem nebo ležících 
v jeho blízkosti, tím, že zajistí, aby bylo 
používání pesticidů v těchto oblastech 
zakázáno a byly používány nechemické 
alternativy. 

Or. en

Odůvodnění

Ukázalo se, že pesticidy jsou schopny urazit značné vzdálenosti, což může vést k ohrožení 
vodních toků kontaminací z řady zdrojů. Proto musí být zavedena zásadní opatření, kterými se 
zabrání znečištění vodního prostředí.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Christofer Fjellner

Pozměňovací návrh 220
Čl. 10 odst. 3

3. Členské státy zajistí, aby byla přijata 
vhodná opatření, jimiž se omezí unášení 
pesticidů vzduchem přinejmenším na 
vertikální plodiny, včetně sadů, vinic 
a chmelnic přímo sousedících s vodními 
tokem.

3. Členské státy zajistí, aby byla přijata 
vhodná opatření, jimiž se omezí unášení 
pesticidů vzduchem v přímém sousedství 
vodního toku.

Or. sv

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 221
Čl. 10 odst. 4

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

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

Or. pl

Odůvodnění

Sypké horniny přispívají k průniku různých látek a dešťové vody do nižších vrstev. Například 
písčité půdy usnadňují migraci ve vodě rozpuštěných složek hluboko do půdy, narozdíl od 
jílovité půdy, která je pouze slabě propustná.

Prudké svahy zvyšují vyplavování a povrchové stékání – zejména po silných lijácích – směsí 
částeček půdy a hnojiv a použitých přípravků na ochranu rostlin včetně pesticidů do nižších 
částí svahů používaných pro zemědělství nebo do povrchových vod.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 222
Čl. 10 odst. 4

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

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

Or. fr

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k čl. 10 odst. 1.

Pozměňovací návrh, který předkládá Caroline Lucas
Pozměňovací návrh 223

Čl. 10 odst. 4

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

4. Členské státy zajistí, aby byla zrušena 
aplikace pesticidů na dopravních cestách a 
železničních tratích a podél nich, na velmi 
propustných površích nebo na jiné 
infrastruktuře v blízkosti povrchových nebo 
podzemních vod, nebo na uzavřených 
površích s velmi vysokým rizikem stékání
do povrchových vod nebo do odpadních 
systémů. Ve všech těchto oblastech by měly 
být používány nechemické alternativy.

Or. en

Odůvodnění

Aby se v těchto oblastech vyloučilo znečištění, měly by být používány nechemické alternativy.

Pozměňovací návrh, který předkládají Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, 
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Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 224
Čl. 10 odst. 4

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

4. Členské státy zajistí, aby byla snížena 
nebo pokud možno zrušena aplikace 
pesticidů na dopravních cestách a 
železničních tratích a podél nich, na velmi 
propustných površích nebo na jiné 
infrastruktuře v blízkosti povrchových nebo 
podzemních vod, nebo na uzavřených 
površích s velmi vysokým rizikem stékání 
do povrchových vod nebo do odpadních 
systémů. Ve všech těchto oblastech by mělo 
být podporováno používání nechemických 
alternativ.

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo v těchto oblastech vyloučeno znečištění, měly by být používány nechemické 
alternativy. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Roberto Musacchio
Pozměňovací návrh 225

Čl. 10 odst. 4

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

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

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh je v souladu s cílem, kterým je zřízení nového nárazníkového pásma o 
minimální šířce 15 metrů, ve kterém by používání pesticidů mělo být zakázáno.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 226
Článek 11

Článek 11
Omezení používání pesticidů v citlivých 
oblastech
Členské státy s ohledem na nezbytné 
hygienické požadavky a požadavky 
veřejného zdraví zajistí přejetí těchto 
opatření:
a) používání pesticidů se zakáže nebo omezí 
na nezbytné minimum v oblastech 
využívaných širokou veřejností nebo 
citlivými skupinami obyvatel, zejména 
v parcích, veřejných zahradách, 
sportovištích, školních a dětských hřištích;
b) používání pesticidů se zakáže nebo omezí 
v oblastech zvláštní ochrany nebo jiných 
oblastech určených pro účely vytvoření 
nezbytných ochranných opatření v souladu 
s články 3 a 4 směrnice 79/409/EHS a 
články 6, 10 a 12 směrnice 92/43/EHS.
Zákaz nebo omezení podle písmene b) 
mohou být založeny na výsledcích 
příslušných posouzení rizik.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Artikel 11 ist zu streichen, da es sich hierbei einerseits um zulassungsrelevante Fragen 
handelt, die im Rahmen der nationalen Pflanzenschutzmittelzulassung bereits mittelspezifisch 
festgelegt werden. Andererseits werden in Art. 11 Maßnahmen in NATURA 2000 
Schutzgebieten gefordert, die im Rahmen der Managementpläne für die einzelnen 
Schutzgebiete bereits hinreichend und präzise geregelt werden. 
Die angestrebte Einschränkung der Nutzung zugelassener Pflanzenschutzmittel ist sachlich 
nicht geboten und daher nicht akzeptabel. Die Begrenzung der 
Pflanzenschutzmittelanwendungen in so genannten empfindlichen Gebieten impliziert eine 
Gefahr durch die Anwendung dieser Mittel, die aufgrund strenger staatlicher Zulassungs- und 
Anwendungsbestimmungen nicht gegeben ist. Die im Zulassungsprozess festgelegten 
Anwendungsbestimmungen verhindern eine Gefährdung von Menschen und Umwelt. Es muss 
vielmehr sichergestellt werden, dass auch auf außerlandwirtschaftlichen Flächen nur 
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sachkundige Personen nach guter fachlicher Praxis Pflanzenschutzmaßnahmen mit geprüften 
Geräten durchführen. Teilweise kann gerade der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in Natura 
2000 Gebieten zwingend notwendig werden, um schützenswerten Ökosystemen oder 
Einzelarten das Überleben zu sichern.

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 227
Článek 11 úvod

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

Členské státy na základě výsledků 
vhodných posouzení rizik zajistí přijetí
těchto opatření:

Or. de

Odůvodnění

Jakékoli rozhodnutí o snížení používání přípravků na ochranu rostlin v citlivých oblastech 
musí být založeno na vhodném posouzení rizik. Cílem by mělo být nikoli uložit zákaz, ale spíše 
zajistit obezřetné a mírné používání daného přípravku na ochranu rostlin v souladu s cílem 
specifické ochrany.

Předpisy platné pro oblasti Natura 2000 stanoví rozsáhlé zákazy a požadavky a veškeré další 
specifické požadavky jsou proto nadbytečné, v souladu s zásadou subsidiarity.

Pozměňovací návrh, který předkládají Dan Jørgensen + Kathy Sinnott + Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 228
Článek 11 úvod

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

Do dvou let po vstupu této směrnice 
v platnost členské státy s ohledem na 
nezbytné hygienické požadavky a 
požadavky veřejného zdraví zajistí přijetí
těchto opatření:

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 229
Článek 11 úvod
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Členské státy s ohledem na nezbytné 
hygienické požadavky a požadavky 
veřejného zdraví zajistí přejetí těchto 
opatření:

Do dvou let po vstupu této směrnice 
v platnost členské státy s ohledem na 
nezbytné hygienické požadavky a 
požadavky veřejného zdraví zajistí přijetí
těchto opatření:

Or. fr

Odůvodnění

V návrhu směrnice se doporučuje, aby bylo používání pesticidů „zakázáno nebo omezeno na 
nezbytné minimum“ v oblastech, které jsou považovány za citlivé z důvodu přítomnosti 
veřejnosti nebo ohrožených skupin osob, například dětí. Používání pesticidů v těchto 
oblastech by mělo být zakázáno buď zcela nebo ve vzdálenosti nejméně 200 metrů od daných 
oblastí.

Pozměňovací návrh, který předkládají Caroline Lucas, Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 230
Článek 11 úvod

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

Do jednoho roku po vstupu této směrnice 
v platnost členské státy s ohledem na 
nezbytné hygienické požadavky a 
požadavky veřejného zdraví zajistí přijetí
těchto opatření:

Or. en

Odůvodnění

Komise potvrdila, že rizika expozice pesticidům v oblastech užívaných veřejností jsou vysoká. 
Proto by používání pesticidů mělo být zakázáno uvnitř a v okolí jakékoli oblasti, ve které může 
být veřejnost vystavena jejich účinkům, zvláště pokud lidé bydlí v blízkosti ošetřovaných 
oblastí. Pesticidy mohou urazit velké vzdálenosti a některé státy USA mají bezpostřiková 
pásma okolo škol až do vzdálenosti 2,5 mil. Proto musí být zavedena zásadní legislativní 
opatření,  která zabrání expozici veřejnosti a ochrání zranitelné skupiny.

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 231
Čl. 11 písm. a)

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

minimum nebo zakáže v oblastech 
pravidelně využívaných širokou veřejností 
nebo citlivými skupinami obyvatel, zejména 
v parcích, veřejných zahradách, 
sportovištích, školních a dětských hřištích;

Or. de

Odůvodnění

Jakékoli rozhodnutí o snížení používání přípravků na ochranu rostlin v citlivých oblastech 
musí být založeno na vhodném posouzení rizik. Cílem by mělo být nikoli uložit zákaz, ale spíše 
zajistit obezřetné a mírné používání daného přípravku na ochranu rostlin v souladu s cílem 
specifické ochrany.

Předpisy platné pro oblasti Natura 2000 stanoví rozsáhlé zákazy a požadavky a veškeré další 
specifické požadavky jsou proto nadbytečné, v souladu se zásadou subsidiarity.

Pozměňovací návrh, který předkládá Werner Langen

Pozměňovací návrh 232
Čl. 11 písm. a)

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

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

Or. de

Odůvodnění

Pozměňovací návrh v souladu s vypuštěním přílohy II.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dan Jørgensen

Pozměňovací návrh 233
Čl. 11 písm. a)

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

a) používání pesticidů se zakáže ve všech
oblastech využívaných širokou veřejností 
nebo citlivými skupinami obyvatel, zvláště 
dětmi, zejména v obytných oblastech, 
parcích, veřejných zahradách, sportovištích, 
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sportovištích, školních a dětských hřištích; školních a dětských hřištích, a ve skutečně 
bezpostřikových pásmech včetně polí okolo 
těchto oblastí, zejména, ačkoli ne výhradně, 
na ochranu citlivých skupin, jako jsou 
kojenci, děti, těhotné ženy, staří lidé  a 
osoby se zhoršeným zdravotním stavem a 
osoby léčené. Ve všech těchto oblastech by 
měly být používány nechemické alternativy.

Or. en

Odůvodnění

Postřik by měl být zakázán v oblastech, které využívá veřejnost, zejména zranitelné skupiny 
jako děti, podobně jako v případě úpravy schválené například pro trávníky v Kanadě. 
V ostatních citlivých oblastech by měl být postřik zakázán nebo přísně omezen. Kolem oblastí 
užívaných veřejností, a zejména citlivými skupinami obyvatel, by měla být zřízena skutečně 
bezpostřiková pásma. Bezpostřiková pásma mohou dosahovat až do vzdálenosti 2,5 mil okolo 
škol, jak je tomu v některých oblastech v USA.

Pozměňovací návrh, který předkládá Kathy Sinnott

Pozměňovací návrh 234
Čl. 11 písm. a)

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

a) používání pesticidů se zakáže ve všech
oblastech využívaných širokou veřejností 
nebo citlivými skupinami obyvatel, zvláště 
dětmi, zejména v obytných oblastech, 
parcích, veřejných zahradách, sportovištích, 
školních a dětských hřištích, a ve skutečně 
bezpostřikových pásmech včetně polí okolo 
těchto oblastí. 

Or. en

Odůvodnění

Postřik by měl být zakázán v oblastech, které využívá veřejnost, zejména zranitelné skupiny 
jako děti, podobně jako v případě úpravy schválené například pro trávníky  v Kanadě.
V ostatních citlivých oblastech by měl být postřik zakázán nebo přísně omezen. Kolem oblastí 
užívaných veřejností, a zejména citlivými skupinami obyvatel, by měla být zřízena skutečně 
bezpostřiková pásma. Bezpostřiková pásma mohou dosahovat až do vzdálenosti 2,5 mil okolo 
škol, jak je tomu v některých oblastech v USA.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 235
Čl. 11 písm. a)

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

a) používání pesticidů se zakáže nebo omezí 
na nezbytné minimum v oblastech 
využívaných širokou veřejností nebo 
citlivými skupinami obyvatel (zvláště 
dětmi), zejména v parcích, veřejných 
zahradách, sportovištích, školních a 
dětských hřištích a v okruhu nejméně 200 
metrů od okraje těchto oblastí;

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 236
Čl. 11 písm. a)

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

a) používání pesticidů se zakáže nebo omezí 
na nezbytné minimum v oblastech 
využívaných širokou veřejností nebo 
citlivými skupinami obyvatel, zejména 
v parcích, veřejných zahradách, 
sportovištích a rekreačních plochách, 
školních a dětských hřištích a v blízkosti 
veřejných zdravotnických zařízení (kliniky, 
nemocnice, rehabilitační centra, lázně, 
hospicy);

Or. pl

Odůvodnění

Sportoviště jsou často spojena s rekreačními plochami. Ke sportu se rovněž používají zařízení 
pro volný čas a rekreaci. Tato zařízení a lidé, kteří je využívají, by neměli být vystaveni 
znečištění pesticidy.

Oblasti, ve kterých jsou umístěna zdravotnická zařízení (kliniky, nemocnice, sanatoria, 
rehabilitační centra, hospicy atd.), by měly být před nepříznivými účinky pesticidů chráněny.



PE 388.389v01-00 122/183 AM\662795CS.doc
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh, který předkládá Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 237
Čl. 11 písm. a)

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

a) používání pesticidů se zakáže nebo omezí 
na nezbytné minimum v oblastech 
využívaných širokou veřejností nebo 
citlivými skupinami obyvatel, zejména 
v parcích, veřejných zahradách, 
sportovištích, školních a dětských hřištích; 
místní obyvatelé budou vždy informováni 
o čase, místě a možných účincích postřiků;

Or. en

Odůvodnění

Měly by být využity všechny dostupné nástroje, aby se předešlo zbytečné expozici veřejnosti 
pesticidům.

Pozměňovací návrh, který předkládá Frédérique Ries

Pozměňovací návrh 238
Čl. 11 písm. a)

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

a) používání pesticidů se zakáže ve všech
oblastech využívaných širokou veřejností 
nebo citlivými skupinami obyvatel, zvláště 
dětmi, zejména v obytných oblastech, 
parcích, veřejných zahradách, sportovištích, 
školních a dětských hřištích, a 
v bezpostřikových nárazníkových pásmech 
okolo těchto oblastí.

Or. en

Odůvodnění

Postřik by měl být zakázán v oblastech, které využívá veřejnost, zejména zranitelné skupiny 
jako děti, podobně jako v případě úpravy schválené například pro trávníky v Kanadě. 
V ostatních citlivých oblastech by měl být postřik zakázán nebo přísně omezen. Bezpostřiková 
pásma mohou dosahovat až do vzdálenosti 2,5 mil okolo škol, jak je tomu v některých 
oblastech v USA, například v Kalifornii.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Caroline Lucas, Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 239
Čl. 11 písm. a)

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

a) používání pesticidů se zakáže ve všech
oblastech využívaných širokou veřejností 
nebo citlivými skupinami obyvatel, zejména 
v obytných oblastech, parcích, veřejných 
zahradách, sportovištích, školních a 
dětských hřištích, a v pásmu o šířce 
nejméně 1 500 metrů okolo polí, vinohradů, 
sadů, na ochranu citlivých skupin, jako 
jsou kojenci, děti, těhotné ženy, staří lidé a 
osoby se zhoršeným zdravotním stavem a 
osoby léčené. Ve všech těchto oblastech by 
měly být používány nechemické alternativy.

Or. en

Odůvodnění

Komise potvrdila, že rizika expozice pesticidům v oblastech užívaných veřejností jsou vysoká. 
Proto by používání pesticidů mělo být zakázáno uvnitř a v okolí jakékoli oblasti, ve které může 
být veřejnost vystavena jejich účinkům, zvláště pokud lidé bydlí v blízkosti ošetřovaných 
oblastí. Pesticidy mohou urazit velké vzdálenosti a některé státy USA mají bezpostřiková 
pásma okolo škol až do vzdálenosti 2,5 mil. Proto musí být zavedena zásadní legislativní 
opatření, kterými se zabrání expozici veřejnosti a ochrání zranitelné skupiny.

Pozměňovací návrh, který předkládá Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 240
Čl. 11 písm. a)

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

a) používání pesticidů se zakáže ve všech
oblastech využívaných širokou veřejností 
nebo citlivými skupinami obyvatel, zvláště 
dětmi, zejména v obytných oblastech, 
parcích, veřejných zahradách, sportovištích, 
školních a dětských hřištích, a ve skutečně 
bezpostřikových pásmech včetně polí okolo 
těchto oblastí. 

Or. en
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Odůvodnění

Postřik by měl být zakázán v oblastech, které využívá veřejnost, zejména zranitelné skupiny 
jako děti, podobně jako v případě úpravy schválené například pro trávníky v Kanadě. 
V ostatních citlivých oblastech by měl být postřik zakázán nebo přísně omezen. Kolem oblastí 
užívaných veřejností, a zejména citlivými skupinami obyvatel, by měla být zřízena skutečně 
bezpostřiková pásma. Bezpostřiková pásma mohou dosahovat až do vzdálenosti 2,5 mil okolo 
škol, jak je tomu v některých oblastech v USA.

Pozměňovací návrh, který předkládají Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 241
Čl. 11 písm. a)

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

a) používání pesticidů se zakáže ve všech
oblastech využívaných širokou veřejností 
nebo citlivými skupinami obyvatel, zvláště 
dětmi, zejména v obytných oblastech, 
parcích, veřejných zahradách, sportovištích, 
školních a dětských hřištích, a ve skutečně 
bezpostřikových pásmech včetně polí okolo 
těchto oblastí. 

Or. en

Odůvodnění

Postřik by měl být zakázán v oblastech, které využívá veřejnost, zejména zranitelné skupiny 
jako děti, podobně jako v případě úpravy schválené například pro trávníky v Kanadě. 
V ostatních citlivých oblastech by měl být postřik zakázán nebo přísně omezen. Kolem oblastí 
užívaných veřejností, a zejména citlivými skupinami obyvatel, by měla být zřízena skutečně 
bezpostřiková pásma. Bezpostřiková pásma mohou dosahovat až do vzdálenosti 2,5 mil okolo 
škol, jako v některých oblastech v USA.

Pozměňovací návrh, který předkládá Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 242
Čl. 11 odst. 1 písm. aa) (nové)

aa) Členské státy zajistí, aby byla zřízena 
vhodná nárazníková pásma, ve kterých 
nesmí být skladovány nebo aplikovány 
pesticidy na pozemcích přiléhajících 
k oblastem uvedeným v písmenu a). 



AM\662795CS.doc 125/183 PE 388.389v01-00
Externí překlad

CS

Or. nl

Odůvodnění

V tomto ohledu musí být také na pozemcích vyznačena vhodná nárazníková pásma.

Pozměňovací návrh, který předkládají Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange + Richard 
Seeber

Pozměňovací návrh 243
Čl. 11 odst. 1 písm. b)

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

vypouští se

Or. nl

Odůvodnění

Zákaz přípravků na ochranu rostlin je již předepsán v oblastech Natura 2000; je proto 
zbytečné v této oblasti zavádět další pravidla. V praxi směrnice o divokém ptactvu a 
stanovištích podnikatele a zemědělce značně zatěžují a provádění směrnic v některých 
členských státech nadměrně omezuje svobodu pohybu osob, pro které platí. Odstavec je proto 
nadbytečný a může vést jen ke zbytečné debatě. (Lambert van Nistelrooij)

Viz odůvodnění k čl. 11 úvodu (Seeber).

Pozměňovací návrh, který předkládá Werner Langen

Pozměňovací návrh 244
Čl. 11 písm. b)

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

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

Or. de
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Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k úvodu v článku 11. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Margrete Auken, Hiltrud Breyer + Kathy Sinnott + Dan 
Jørgensen

Pozměňovací návrh 245
Čl. 11 písm. b)

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

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

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 11 písm. a).

Pozměňovací návrh, který předkládají Roberto Musacchio + Frédérique Ries

Pozměňovací návrh 246
Čl. 11 písm. b)

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

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

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 9 písm. a).
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Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 247
Čl. 11 písm. b)

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

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

Or. fr

Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 11 úvodu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 248
Čl. 11 písm. b) 

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

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

Or. en

Odůvodnění

Používání pesticidů by mělo být v oblastech zvláštní ochrany zakázáno, aby se předešlo 
rizikům a nepříznivým dopadům pesticidů na ptáky, volně žijící živočichy a na životní 
prostředí obecně. Alternativně by tyto oblasti mohly přijmout skutečně udržitelné nechemické 
a přírodní metody ochrany proti škůdcům. To by bylo více v souladu s cíli pro udržitelnou 
ochranu plodin.

Pozměňovací návrh, který předkládá Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 249
Čl. 11 odst. 2
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Zákaz nebo omezení podle písmene b) 
mohou být založeny na výsledcích 
příslušných posouzení rizik.

Zákaz podle písmene b) může být založen na 
výsledcích příslušných posouzení rizik.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 11 písm. b).

Pozměňovací návrh, který předkládají Lambert van Nistelrooij, Esther de Lange + Werner 
Langen + Richard Seeber

Pozměňovací návrh 250
Čl. 11 odst. 2

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

vypouští se

Or. nl

Odůvodnění

Pokud se vypustí čl. 11 písm. b) (viz pozměňovací návrh 9), bude tento odstavec zbytečný. 
(Lambert van Nistelrooij a další).

Viz odůvodnění k čl. 11 úvodu (Langen + Seeber).

Pozměňovací návrh, který předkládají Dan Jørgensen, Glenis Willmott

Pozměňovací návrh 251
Čl. 12 odst. 1 písm. da) (nové)

da) skladování a příprava postřikového 
zařízení a chemikálií

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby opatření pokrývala celý proces.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 252
Čl. 12 odst. 1

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

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

a) skladování, nakládání, ředění a míchání 
pesticidů před aplikací;

a) bezpečné skladování, nakládání, ředění a 
míchání pesticidů před aplikací;

b) nakládání s obaly a zbytky pesticidů; b) bezpečné nakládání s obaly a zbytky 
pesticidů;

c) nakládání se směsmi, které zbudou po 
aplikaci;

c) nakládání se směsmi, které zbudou po 
aplikaci;

d) čištění použitého aplikačního zařízení. d) příprava, čištění a skladování použitého 
aplikačního zařízení, spolu s postřikovým 
příslušenstvím a zařízením a chemikáliemi.

Or. pl

Odůvodnění

Vhodné nakládání s pesticidy a vhodné skladování odpadu z pesticidů jsou nutné pro 
minimalizaci rizika znečištění pesticidy.

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 253
Čl. 12 odst. 3

3. Členské státy zajistí, aby byly skladovací 
oblasti pro pesticidy konstruovány tak, že 
zamezí neúmyslnému úniku.

3. Členské státy budou s pesticidy zacházet 
jako s prioritně nebezpečnými látkami 
ohrožujícími životní prostředí a lidské 
zdraví a zajistí, aby byly skladovací oblasti 
pro pesticidy konstruovány tak, že zamezí 
neúmyslnému úniku.

Or. pl

Odůvodnění

Příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady o normách environmentální kvality 
v oblasti vodní politiky a změně směrnice 2000/60/ES (příloha X) zahrnuje na seznam 
prioritně nebezpečných látek řadu pesticidů.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 254
Článek 13 název

Článek 13 vypouští se
Integrovaná ochrana před škůdci

Or. pl

Odůvodnění

W nowym projekcie dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (COM 
2006/388) jest definicja „zintegrowanego zarządzania szkodnikami”. Jest to staranne 
rozpatrzenie wszelkich dostępnych technik kontroli szkodników, a następnie włączenie 
odpowiednich środków, które hamują rozwój populacji szkodników i utrzymują środki 
ochrony roślin i inne formy interwencji na poziomie uzasadnionym ekonomicznie oraz 
zmniejszają lub minimalizują ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska.

Pojęcie to w takim zakresie stosowane jest w USA, ale nie ma nigdzie na świecie nie 
charakteru normatywnego, ani charakteru obligatoryjnego. Plany wprowadzenia 
„zintegrowanego zarządzania szkodnikami” zgodnie z zapisem w punktach 7 i 8 niniejszego 
artykułu nie mogą być podstawą prawną do jego wdrażania (punkt 2 niniejszego artykułu).

Wobec wirtualnego istnienia definicji (punkt 7 i 8 niniejszego artykułu mówiącego o planach 
tworzenia norm „zintegrowanego zarządzania szkodnikami” ) nie ma sensu powoływanie 
jakichkolwiek ciał nadzorujących zapisów niniejszej dyrektywy, dat wprowadzania tych norm, 
a tym bardziej do zachęcania rolników (punkt 6) do ich wprowadzania dla poszczególnych 
upraw.

Pozměňovací návrh, který předkládá Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 255
Článek 13 název

Integrovaná ochrana před škůdci Integrovaná ochrana před škůdci a 
ekologické zemědělství

Or. en

Odůvodnění

Integrovaná ochrana před škůdci by měla být prováděna jako minimální opatření u veškeré 
zemědělské půdy kromě půdy využívané pro ekologické zemědělství. V zájmu dalšího snížení 
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používání pesticidů a rizik se stanoví cíle pro rozšíření ploch půdy využívaných ekologickým 
zemědělstvím. Jako nástroj provádění služeb účinného rozšíření a odborné přípravy 
zemědělců v oblasti technik integrované ochrany před škůdci a snižování používání pesticidů 
by se měly využívat daň nebo odvod z pesticidů. Poradenské služby v oblasti integrované 
ochrany před škůdci by měly být pro zemědělce bezplatné.

Pozměňovací návrh, který předkládají Dan Jørgensen + Kathy Sinnott + Roberto Musacchio + 
Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 256
Čl. 13 odst. 1

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

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

Or. en

Odůvodnění

IPM should be implemented as fast as possible as a minimum for all agricultural land except 
land under organic farming and targets for the increase of land under organic farming shall 
be set for the reduction of pesticide use and risks. (Dan Jørgensen)

IPM should be implemented as a minimum for all agricultural land except land under organic 
farming. Targets for the increase of land under organic farming shall be set for the reduction 
of pesticide use and risks. A tax/levy on pesticides should be a used as a tool for funding the 
implementation of an effective extension service and training of farmers in IPM techniques 
and pesticide use reduction. Advisory services on IPM should be free for farmers. (Kathy 
Sinnott)

IPM should be implemented as a minimum for all agricultural land except land under organic 
farming. A tax/levy on pesticides should be a used as a tool for funding the implementation of 
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an effective extension service and training of farmers in IPM techniques and pesticide use 
reduction. Advisory services on IPM should be free for farmers. (Roberto Musacchio + 
Hiltrud Breyer).

Pozměňovací návrh, který předkládá Stéphane Le Foll

Pozměňovací návrh 257
Čl. 13 odst. 1

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

1. Členské státy přijmou všechna nezbytná 
opatření pro podporu zemědělství s nízkými 
vstupy pesticidů, zejména prostřednictvím 
integrované ochrany před škůdci a nových 
hospodárnějších metod kombinujících 
ekonomickou výkonnost s ochranou 
ekosystémů. Přesměrování přímé podpory 
v rámci společné zemědělské politiky může 
zejména pomoci tomu, že se profesionální 
uživatelé pesticidů se přeorientují na 
používání všech dostupných opatření na 
ochranu plodin, která jsou šetrnější 
k životnímu prostředí, přičemž přednost se 
dává pokud možno nízkorizikovým 
alternativám nebo přípravkům s minimálním 
dopadem na lidské zdraví a životní prostředí 
v rámci prostředků vhodných pro stejný 
problém se škůdcem. Zachování co nejširší 
biologické rozmanitosti je nezbytnou 
podmínkou pro zavedení kombinací 
pěstovaných rostlin, které regenerací 
ekosystémů umožní snížit používání 
pesticidů.

Or. fr

Odůvodnění

Le développement de la poltique agricole commune a favorisé le développement d'une 
agriculture intensive qui pose un certain nombre de problèmes environnementaux menaçant 
l'équilibre de la planète et pouvant parfois altérer la santé humaine. des eforts ont déjà été 
engagés par les agriculteurs pour réduire l'uitlisation de pesticides. Il leur faudra demain 
aller plus loin. Le développement d'une agriculture durable efficace économiquement et sur 
la plan environnemental passe par un changement des modes de production. Certains 
nouveaux modèles de production existent déjà et ont été expérimentés par les agriculteurs 
(agriculture biologique, agriculture de conservation...). La recherche se penche sur ces 
questions. La politique agricole commune doit de plus en plus participer au développment de 
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ces nouveaux modèles. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 258
Čl. 13 odst. 1

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

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

Or. en

Odůvodnění

Ekonomické nástroje jsou obecně nejúčinnějšími nástroji při snižování environmentálních 
rizik. Systém daní/odvodů na evropské úrovni může dosáhnout vyváženého evropského trhu 
s pesticidy a může zabránit nezákonnému obchodování.

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 259
Čl. 13 odst. 1

(1) Členské státy přijmou všechna nezbytná 
opatření pro podporu zemědělství s nízkými 
vstupy pesticidů, včetně integrované 
ochrany před škůdci, a aby zajistily, že 
profesionální uživatelé pesticidů se 
přeorientují na používání všech dostupných 
opatření na ochranu plodin, která jsou 

(1) Členské státy zavedou systémy pobídek
pro podporu zemědělství s nízkými vstupy 
pesticidů, včetně integrované ochrany před 
škůdci.
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šetrnější k životnímu prostředí, přičemž 
přednost se dává pokud možno 
nízkorizikovým alternativám nebo 
přípravkům s minimálním dopadem na 
lidské zdraví a životní prostředí v rámci 
prostředků vhodných pro stejný problém se 
škůdcem.

Or. de

Odůvodnění

Systémy pobídek pravděpodobněji než povinná opatření zajistí, aby uživatelé přijali postupy 
spojené s nižšími vstupy přípravků na ochranu rostlin nebo integrované ochrany před škůdci. 
Kromě toho je třeba upozornit na to, že v rámci povolovacího řízení bude posuzován dopad 
přípravků na ochranu rostlin na lidské zdraví a životní prostředí. Je třeba předpokládat, že 
při řádném užívání nebudou mít přípravky na ochranu rostlin žádný další dopad na dotčenou 
oblast.

Pozměňovací návrh, který předkládají Caroline Lucas, Jill Evans

Pozměňovací návrh 260
Čl. 13 odst. 1

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

1. Členské státy přijmou všechna nezbytná 
opatření pro podporu zemědělství s nízkými 
vstupy pesticidů, včetně nechemických 
metod ochrany před škůdci, a aby zajistily, 
že profesionální uživatelé pesticidů se 
přeorientují na používání všech dostupných 
opatření na ochranu plodin, která jsou 
šetrnější k životnímu prostředí, přičemž 
přednost se dává nechemickým a přírodním 
alternativám.

Or. en

Odůvodnění

Měla by být vždy dávána přednost nechemickým metodám ochrany před škůdci jakožto 
jedinému skutečně preventivnímu a udržitelnému řešení, které je více v souladu s cíli 
udržitelné ochrany plodin než používání složitých chemikálií, které mají usmrcovat rostliny, 
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hmyz nebo jiné formy života, což nelze označit za udržitelné. Členské státy musí podporovat a 
povzbuzovat široké přijetí alternativ ochrany rostlin a plodin a ochrany před škůdci.

Pozměňovací návrh, který předkládají Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 261
Čl. 13 odst. 1

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

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

Or. nl

Odůvodnění

Je důležité, aby se profesionální uživatelé pesticidů přeorientovali na různá dostupná 
opatření ochrany plodin, která jsou šetrnější k životnímu prostředí, co nejrychleji.

Pozměňovací návrh, který předkládají Caroline Lucas, Jill Evans

Pozměňovací návrh 262
Čl. 13 odst. 2

2. Členské státy stanoví nebo podpoří 
stanovení veškerých nezbytných podmínek 
pro provádění integrované ochrany před 
škůdci.

2. Členské státy stanoví nebo podpoří 
stanovení veškerých nezbytných podmínek 
pro provádění nechemických metod 
ochrany rostlin, ochrany před škůdci a 
ochrany plodin.

Or. en
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Odůvodnění

Vzhledem k uznaným rizikům a akutním a chronickým nepříznivým vlivům na lidské zdraví, 
které upřesňuje hodnocení dopadu tematické strategie, musí členské státy podporovat a 
povzbuzovat široké přijetí nechemických alternativ ochrany rostlin a ochrany plodin.

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 263
Čl. 13 odst. 2

2. Členské státy stanoví nebo podpoří 
stanovení veškerých nezbytných podmínek 
pro provádění integrované ochrany před 
škůdci.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Text je již obsažen v odstavci 1.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 264
Čl. 13 odst. 2

2. Členské státy stanoví nebo podpoří 
stanovení veškerých nezbytných podmínek 
pro provádění integrované ochrany před 
škůdci.

2. Členské státy stanoví nebo podpoří 
stanovení veškerých nezbytných podmínek 
pro provádění integrované ochrany před 
škůdci a vypracují pro jednotlivé plodiny 
popisy nejlepších postupů integrované 
ochrany před škůdci, s upřednostněním 
nechemických metod ochrany plodin.

Or. nl

Odůvodnění

Nejlepší postupy týkající se nechemických metod ochrany plodin pomáhají profesionálním 
uživatelům ve volbě přípravků na ochranu plodin šetrnějších k životnímu prostředí.

Pozměňovací návrh, který předkládají Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, 
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Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter 
Olajos, Anders Wijkman

Pozměňovací návrh 265
Čl. 13 odst. 2

2. Členské státy stanoví nebo podpoří 
stanovení veškerých nezbytných podmínek 
pro provádění integrované ochrany před 
škůdci.

2. Členské státy stanoví nebo podpoří 
stanovení veškerých nezbytných podmínek 
pro provádění integrované ochrany před 
škůdci a nechemických metod ochrany 
rostlin, ochrany před škůdci a ochrany 
plodin.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice EU 91/414/EHS požaduje, aby pesticidy nebyly povolovány, pokud nebylo zjištěno, 
že nedojde ke „škodlivému účinku“ na lidi nebo zvířata. Měla by být vždy dávána přednost 
nechemickým a přírodním metodám ochrany před škůdci jakožto jedinému skutečně 
preventivnímu a udržitelnému řešení, které je zjevně více v souladu s cíli udržitelné ochrany 
plodin než používání složitých chemikálií, které mají usmrcovat rostliny, hmyz nebo jiné formy 
života, což nelze označit za udržitelné. Členské státy musí podporovat a povzbuzovat široké 
přijetí nechemických alternativ ochrany rostlin.

Pozměňovací návrh, který předkládají Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, 
Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter 

Olajos, Anders Wijkman

Pozměňovací návrh 266
Čl. 13 odst. 3

3. Členské státy zejména zajistí, aby měli 
zemědělci k dispozici systémy a nástroje pro 
monitorování škůdců, včetně odborné 
přípravy podle článku 5, a nástroje 
k monitorování škůdců a rozhodování, jakož 
i poradenské služby v oblasti integrované 
ochrany před škůdci.

3. Členské státy zejména zajistí, aby měli 
zemědělci k dispozici systémy a nástroje pro 
monitorování škůdců, včetně odborné 
přípravy podle článku 5, a nástroje 
k monitorování škůdců a rozhodování, jakož
i poradenské služby v oblasti integrované 
ochrany před škůdci a nechemických metod 
ochrany rostlin, ochrany před škůdci a 
ochrany plodin.

Or. en
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Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 13 odst. 2.

Pozměňovací návrh, který předkládají Caroline Lucas, Jill Evans

Pozměňovací návrh 267
Čl. 13 odst. 3

3. Členské státy zejména zajistí, aby měli 
zemědělci k dispozici systémy a nástroje pro 
monitorování škůdců, včetně odborné 
přípravy podle článku 5, a nástroje 
k monitorování škůdců a rozhodování, jakož 
i poradenské služby v oblasti integrované 
ochrany před škůdci.

3. Členské státy zejména zajistí, aby měli 
zemědělci k dispozici systémy a nástroje pro 
monitorování škůdců, včetně odborné 
přípravy podle článku 5, a nástroje 
k monitorování škůdců a rozhodování, jakož 
i poradenské služby v oblasti nechemických 
metod ochrany rostlin, ochrany před škůdci
a ochrany plodin.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 13 odst. 1 a 2.

Pozměňovací návrh, který předkládají Caroline Lucas, Jill Evans

Pozměňovací návrh 268
Čl. 13 odst. 4

4. Do 30. června 2013 předloží členské státy 
Komisi zprávu o provádění odstavců 2 a 3, a 
zejména, zda jsou stanoveny nezbytné 
podmínky pro provádění integrované 
ochrany před škůdci.

4. Do 30. června 2010 předloží členské státy 
Komisi zprávu o provádění odstavců 2 a 3, a 
zejména, zda jsou stanoveny nezbytné 
podmínky pro provádění nechemických 
metod ochrany rostlin, ochrany před škůdci
a ochrany plodin.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 13 odst. 1 a 2.

Pozměňovací návrh, který předkládají Margrete Auken, Hiltrud Breyer + Roberto Musacchio 
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+ Dan Jørgensen + Kathy Sinnott 

Pozměňovací návrh 269
Čl. 13 odst. 4

4. Do 30. června 2013 předloží členské státy 
Komisi zprávu o provádění odstavců 2 a 3, a 
zejména, zda jsou stanoveny nezbytné 
podmínky pro provádění integrované 
ochrany před škůdci.

4. Do 30. června 2011 předloží členské státy 
Komisi zprávu o provádění odstavců 2 a 3, a 
zejména, zda jsou stanoveny nezbytné 
podmínky pro provádění integrované 
ochrany před škůdci.

Or. en

Odůvodnění

Normy integrované ochrany před škůdci by měly být zavedeny rychleji, než předpokládá 
Komise. (Margrete Auken, Hiltrud Breyer)

Integrovaná ochrana před škůdci by měla být prováděna jako minimální opatření u veškeré 
zemědělské půdy kromě půdy využívané pro ekologické zemědělství. V zájmu dalšího snížení 
používání pesticidů a rizik se stanoví cíle pro rozšíření ploch půdy využívaných ekologickým 
zemědělstvím. Jako nástroj provádění služeb účinného rozšíření a odborné přípravy 
zemědělců v oblasti technik integrované ochrany před škůdci a snižování používání pesticidů 
by se měly využívat daň/odvod z pesticidů. (Roberto Musacchio)

Pozměňovací návrh, který předkládají Dan Jørgensen + Kathy Sinnott + Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer + Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 270
Čl. 13 odst. 5

5. Členské státy zajistí, aby nejpozději do 
1. ledna 2014 všichni profesionální uživatelé 
pesticidů prováděli všeobecné normy 
integrované ochrany před škůdci.

5. Členské státy zajistí, aby nejpozději do 
1. ledna 2012 všichni profesionální uživatelé 
pesticidů prováděli všeobecné a pro 
jednotlivé plodiny specifické normy 
integrované ochrany před škůdci.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 14 odst. 1 (Dan Jørgensen, Kathy Sinnott).

Normy integrované ochrany před škůdci by měly být zavedeny rychleji, než předpokládá 
Komise. (Margrete Auken, Hiltrud Breyer) 

Integrovaná ochrana před škůdci by měla být prováděna jako minimální opatření u veškeré 
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zemědělské půdy kromě půdy využívané pro ekologické zemědělství. V zájmu dalšího snížení 
používání pesticidů a rizik se stanoví cíle pro rozšíření ploch půdy využívaných ekologickým 
zemědělstvím. Jako nástroj provádění služeb účinného rozšíření a odborné přípravy 
zemědělců v oblasti technik integrované ochrany před škůdci a snižování používání pesticidů 
by se měly využívat daň/odvod z pesticidů. (Roberto Musacchio)

Pozměňovací návrh, který předkládají Richard Seeber + Frieda Brepoels + Christofer Fjellner

Pozměňovací návrh 271
Čl. 13 odst. 5

5. Členské státy zajistí, aby nejpozději do 1. 
ledna 2014 všichni profesionální uživatelé 
pesticidů prováděli všeobecné normy 
integrované ochrany před škůdci.

vypouští se

Or. xm

Odůvodnění

Die Anwendung der Normen des integrierten Pflanzenschutzes ist schon in Artikel 52 der 
Verordnung über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmittel geregelt und braucht hier 
nicht extra angeführt werden.(Richard Seeber)

Een harmonisatie van de IPM normen zal leiden tot een verbetering van de 
concurrentiepositie van de landbouwers. In de huidige formulering van het artikel is bepaald 
dat de algemene criteria voor de IPM normen later zullen vastgesteld worden maar dat deze 
wel uiterlijk eind 2014 geïmplementeerd dienen te zijn. Vandaar dat het meer aangewezen is 
deze timing later vast te stellen, zodat de Lidstaten beter kunnen inschatten waar ze aan 
beginnen? (Frieda Brepoels)

Integrerat växtskydd är mycket viktigt då det begränsar användningen av kemiska 
växtskyddsmedel till vad som är absolut nödvändigt. Det är därför även av stor vikt att skapa 
förutsättningar för användare att tillämpa integrerat växtskydd. Däremot bör inte 
gemensamma standarder för integrerat växtskydd utgöra ett verksamhetskrav eftersom det 
inom gemenskapen finns stora regionala skillnader med skiftande behov av åtgärder för att 
minska miljöpåverkan. Stora administrativa problem och bördor kan även uppstå om 
integrerat växtskydd ska utgöra ett tvärvillkor i den gemensamma jordbrukpolitiken. 
(Christofer Fjellner)

Pozměňovací návrh, který předkládají Caroline Lucas, Jill Evans

Pozměňovací návrh 272
Čl. 13 odst. 5
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5. Členské státy zajistí, aby nejpozději do 
1. ledna 2014 všichni profesionální uživatelé 
pesticidů prováděli všeobecné normy 
integrované ochrany před škůdci.

5. Členské státy zajistí, aby nejpozději do 
1. ledna 2011 všichni profesionální uživatelé 
pesticidů prováděli všeobecné normy 
nechemických metod ochrany rostlin, 
ochrany před škůdci a ochrany plodin.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 13 odst. 1 a 2.

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 273
Čl. 13 odst. 6

6. Členské státy zavedou veškeré nezbytné 
podněty na podporu toho, aby zemědělci 
prováděli normy integrované ochrany před 
škůdci, které jsou specifické pro jednotlivé 
plodiny.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Text je již obsažen v odstavci 1.

Pozměňovací návrh, který předkládají Caroline Lucas, Jill Evans

Pozměňovací návrh 274
Čl. 13 odst. 6

6. Členské státy zavedou veškeré nezbytné 
podněty na podporu toho, aby zemědělci 
prováděli normy integrované ochrany před 
škůdci, které jsou specifické pro jednotlivé 
plodiny.

6. Členské státy zavedou veškeré nezbytné 
podněty na podporu toho, aby zemědělci 
prováděli normy, metody a postupy 
nechemických metod ochrany rostlin, 
ochrany před škůdci a ochrany plodin, které 
jsou specifické pro jednotlivé plodiny.

Or. en
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Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 13 odst. 1 a 2.

Pozměňovací návrh, který předkládá Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 275
Čl. 13 odst. 6

6. Členské státy zavedou veškeré nezbytné 
podněty na podporu toho, aby zemědělci 
prováděli normy integrované ochrany před 
škůdci, které jsou specifické pro jednotlivé 
plodiny.

6. Členské státy zavedou veškeré nezbytné 
podněty, odbornou přípravu a finanční 
opatření na podporu toho, aby zemědělci 
prováděli normy integrované ochrany před 
škůdci, které jsou specifické pro jednotlivé 
plodiny.

Or. en

Odůvodnění

Programy odborné přípravy a přiměřená finanční podpora jsou pro integrovanou ochranu 
před škůdci a ekologické zemědělství nezbytné.

Pozměňovací návrh, který předkládají Christofer Fjellner + Richard Seeber

Pozměňovací návrh 276
Čl. 13 odst. 7

7. Všeobecné normy integrované ochrany 
před škůdci uvedené v odstavci 5 budou 
stanoveny postupem podle článku 52 
nařízení (ES) č. […].

vypouští se

Or. sv

Odůvodnění

Integrated pest management is extremely important as it restricts the use of chemical 
pesticides to the absolutely necessary. It is therefore of great importance to create conditions 
which enable users to apply integrated pest management. On the other hand, general 
standards of integrated pest management should not be made an operational requirement 
since there are wide regional variations in the Community and, therefore, different 
requirements in terms of measures to reduce environmental impact. Major administrative 
problems and burdens may also arise if integrated pest management is to constitute a cross-
compliance condition of the common agricultural policy. (Christofer Fjellner)
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The use of integrated pest management standards is already regulated by Article 52 of the 
Regulation on the placing on the market of pesticides and there is no need for an additional 
reference here. (Richard Seeber)

Pozměňovací návrh, který předkládají Dan Jørgensen + Kathy Sinnott 

Pozměňovací návrh 277
Čl. 13 odst. 7

7. Všeobecné normy integrované ochrany 
před škůdci uvedené v odstavci 5 budou 
stanoveny postupem podle článku 52 
nařízení (ES) č. […].

7. Všeobecné normy integrované ochrany 
před škůdci uvedené v odstavci 5 budou 
stanoveny postupem podle článku 52 
nařízení (ES) č. […]. Bude podporována 
veřejná účast zúčastněných subjektů.

Or. en

Viz odůvodnění k čl. 13 odst. 1.

Pozměňovací návrh, který předkládají Caroline Lucas, Jill Evans

Pozměňovací návrh 278
Čl. 13 odst. 7

7. Všeobecné normy integrované ochrany 
před škůdci uvedené v odstavci 5 budou 
stanoveny postupem podle článku 52 
nařízení (ES) č. […].

7. Všeobecné normy nechemických metod 
ochrany rostlin, ochrany před škůdci a 
ochrany plodin uvedené v odstavci 5 budou 
stanoveny postupem podle článku 52 
nařízení (ES) č. […] a za účasti všech 
příslušných zúčastněných subjektů a 
veřejnosti.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 13 odst. 1 a 2.

Pozměňovací návrh, který předkládají Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 279
Čl. 13 odst. 7
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7. Všeobecné normy integrované ochrany 
před škůdci uvedené v odstavci 5 budou 
stanoveny postupem podle článku 52 
nařízení (ES) č. […].

7. Všeobecné normy integrované ochrany 
před škůdci uvedené v odstavci 5 budou 
stanoveny postupem podle článku 52 
nařízení (ES) č. […], za veřejné účasti 
zúčastněných subjektů.

Or. en

Odůvodnění

Účast je pro veřejné přijetí norem integrované ochrany před škůdci důležitá. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 280
Čl. 13 odst. 8

8. Normy integrované ochrany před škůdci, 
které jsou specifické pro jednotlivé plodiny, 
podle odstavce 6, budou stanoveny 
postupem podle čl. 6 odst. 3 směrnice 
98/34/ES.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Zavedení norem integrované ochrany před škůdci specifických pro jednotlivé plodiny 
platných v celé Evropě by mělo být zamítnuto, protože žádný takový režim nemůže řádně 
zohlednit odlišné místní přírodní a klimatické podmínky v Evropě a směřuje proti pochopení 
integrované ochrany před škůdci jako koncepce, která základem jakéhokoli přijatého opatření 
činí místní podmínky.

Pozměňovací návrh, který předkládají Dan Jørgensen + Kathy Sinnott 

Pozměňovací návrh 281
Čl. 13 odst. 8

8. Normy integrované ochrany před škůdci, 
které jsou specifické pro jednotlivé plodiny, 
podle odstavce 6, budou stanoveny 
postupem podle čl. 6 odst. 3 směrnice 
98/34/ES.

8. Normy integrované ochrany před škůdci, 
které jsou specifické pro jednotlivé plodiny, 
podle odstavce 6, budou stanoveny 
postupem podle čl. 6 odst. 3 směrnice 
98/34/ES. Bude podporována veřejná účast 
zúčastněných subjektů.
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Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 13 odst. 1.

Pozměňovací návrh, který předkládají Caroline Lucas, Jill Evans
Pozměňovací návrh 282

Čl. 13 odst. 8

8. Normy integrované ochrany před škůdci, 
které jsou specifické pro jednotlivé plodiny, 
podle odstavce 6, budou stanoveny 
postupem podle čl. 6 odst. 3 směrnice 
98/34/ES.

8. Normy, metody a postupy nechemických 
alternativ ochrany rostlin, ochrany před 
škůdci a ochrany plodin, které jsou 
specifické pro jednotlivé plodiny, podle 
odstavce 6, budou stanoveny postupem 
podle čl. 6 odst. 3 směrnice 98/34/ES a za 
účasti všech příslušných zúčastněných 
subjektů a veřejnosti.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 13 odst. 1 a 2.

Pozměňovací návrh, který předkládají Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 283
Čl. 13 odst. 8

8. Normy integrované ochrany před škůdci, 
které jsou specifické pro jednotlivé plodiny, 
podle odstavce 6, budou stanoveny 
postupem podle čl. 6 odst. 3 směrnice 
98/34/ES.

8. Normy integrované ochrany před škůdci, 
které jsou specifické pro jednotlivé plodiny, 
podle odstavce 6, budou stanoveny 
postupem podle čl. 6 odst. 3 směrnice 
98/34/ES, za veřejné účasti zúčastněných 
subjektů.

Or. en

Odůvodnění

Účast je pro veřejné přijetí norem integrované ochrany před škůdci důležitá. 
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Pozměňovací návrh, který předkládá Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 284
Čl. 13 odst. 8

8. Normy integrované ochrany před škůdci, 
které jsou specifické pro jednotlivé plodiny, 
podle odstavce 6, budou stanoveny 
postupem podle čl. 6 odst. 3 směrnice 
98/34/ES.

8. Normy integrované ochrany před škůdci, 
které jsou specifické pro jednotlivé plodiny, 
podle odstavce 6, budou stanoveny 
postupem podle čl. 6 odst. 3 směrnice 
98/34/ES. Bude podporována veřejná účast 
zúčastněných subjektů.

Or. en

Odůvodnění

Veřejná účast zúčastněných subjektů je klíčovou otázkou dobrého provádění integrované 
ochrany před škůdci a ekologického zemědělství.

Pozměňovací návrh, který předkládají Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 285
Čl. 13 odst. 8a (nový)

8a. Minimální požadavky na vývoj 
všeobecných a pro jednotlivé plodiny 
specifických norem integrované ochrany 
před škůdci jsou definovány v příloze IId.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 286
Čl. 13 odst. 8a (nový)

8a. Pro účely zavedení metod a postupů 
integrované ochrany před škůdci 
specifických pro jednotlivé plodiny a na 
pomoc rozvoji ekologického zemědělství 
členské státy zavedou vhodný systém 
financování založený na zdanění 
pesticidových přípravků.

Or. fr
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Odůvodnění

V řadě členských států EU se prokázalo, že soustavy daní jsou dobrým způsobem, jak snižovat 
používání pesticidů. Členské státy musí mít možnost zvolit si systém nejvhodnější pro jejich 
potřeby.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dan Jørgensen 

Pozměňovací návrh 287
Čl. 13 odst. 8a (nový)

8a. Během 10 let od základního roku 
členské státy přijmou nezbytná opatření na 
podporu ekologického zemědělství a zvýšení 
plochy jejich půdy využívané ekologickým 
zemědělstvím na 30 %.
Základní rok se stanoví jako poslední 
kalendářní rok před vstupem této směrnice 
v platnost.

Or. en

Viz odůvodnění k čl. 13 odst. 1.

Pozměňovací návrh, který předkládá Kathy Sinnott
Pozměňovací návrh 288
Čl. 13 odst. 8a (nový)

8a. Minimální požadavky na vývoj 
všeobecných a pro jednotlivé plodiny 
specifických norem integrované ochrany 
před škůdci jsou uvedeny v pokynech 
v příloze IId.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Kathy Sinnott

Pozměňovací návrh 289
Čl. 13 odst. 8b (nový)

8b. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
na podporu ekologického zemědělství a 
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zvýšení plochy jejich půdy využívané 
ekologickým zemědělstvím, aby splnily tyto 
cíle: 
–15 % veškeré obdělávané půdy využívané 
ekologickým zemědělstvím do 5 let od 
základního roku;
–30 % veškeré obdělávané půdy využívané 
ekologickým zemědělstvím do 10 let od 
základního roku;
Základní rok se stanoví jako plocha v 
posledním kalendářním roce (od ledna do 
prosince) před vstupem této směrnice 
v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 290
Čl. 13 odst. 8b (nový)

8b. Členské státy přijmou veškerá nutná 
opatření na podporu ekologického 
zemědělství a zvýšení podílu půdy věnované 
ekologickému zemědělství, aby splnily tyto 
cíle:
–15 % zemědělské půdy bude podléhat 
předpisům pro ekologické zemědělství do 
pěti let od vstupu této směrnice v platnost; 
–30 % zemědělské půdy bude podléhat 
předpisům pro ekologické zemědělství do 
deseti let od vstupu této směrnice 
v platnost;

Or. fr

Odůvodnění

Podpora ekologického zemědělství je také dobrým způsobem, jak snížit používání pesticidů a 
související rizika pro lidské zdraví a životní prostředí.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Frieda Brepoels

Pozměňovací návrh 291
Čl. 13 odst. 8a (nový)

8a. Požadavky platné pro příjemce přímých 
plateb podle článku 3 ve spojení s přílohou 
III nařízení (ES) č. 1782/2003 se v oblasti 
používání přípravků na ochranu plodin 
považují za splněné, pokud jsou předloženy 
důkazy o tom, že byla provedena odborná 
příprava nebo další odborná příprava podle 
článků 5 a 6 a že je používáno zařízení, 
které splňuje požadavky uvedené 
v článku 8.

Or. nl

Odůvodnění

Jednou z nezbytných podmínek správného používání přípravků na ochranu plodin jsou 
příslušné znalosti a dobře fungující zařízení. Předložení písemných důkazů o odborné 
přípravě a provozu zařízení se proto jeví z hlediska křížového plnění jako dostačující. Pokud 
přesto kontroly podle ostatních pravidel (křížové kontroly) odhalí porušení předpisů, budou 
samozřejmě uplatněny sankce podle nařízení č. 1782/2003.

Pozměňovací návrh, který předkládá Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 292
Čl. 13 odst. 8a (nový)

8a. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
na podporu ekologického zemědělství, 
včetně podpory prostřednictvím veřejných 
zakázek, a zvýšení plochy jejich půdy 
využívané ekologickým zemědělstvím, aby 
splnily tyto cíle: 
–15 % veškeré obdělávané půdy využívané 
ekologickým zemědělstvím do 5 let od 
základního roku;

–30 % veškeré obdělávané půdy využívané 
ekologickým zemědělstvím do 10 let od 
základního roku;

Základní rok se stanoví jako plocha 
v posledním kalendářním roce (od ledna do 
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prosince) před vstupem této směrnice 
v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Odůvodnění vyplývá z textu pozměňovacího návrhu, který stanoví cíle v souladu se zajištěním 
odpovídajících ustanovení a finanční podpory pro integrovanou ochranu před škůdci a 
ekologické zemědělství.

Pozměňovací návrh, který předkládá Kathy Sinnott

Pozměňovací návrh 293
Čl. 13 odst. 8c (nový)

8c. Členské státy zajistí odpovídající 
financování pro provádění všeobecných a 
pro jednotlivé plodiny specifických norem 
integrované ochrany před škůdci a nárůst 
plochy půdy využívané ekologickým 
zemědělstvím, které by mělo finanční 
prostředky získávat z odvodu 
z pesticidových přípravků a jiných 
finančních nástrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Werner Langen

Pozměňovací návrh 294
Kapitola V název

Ukazatele, podávání práv a výměna 
informací

Podávání zpráv a výměna informací

Or. de

Odůvodnění

Zjednodušení a vyjasnění.

Pozměňovací návrh, který předkládají Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 
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Wijkman + Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, 
Roberto Musacchio + Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 295
Čl. 14 odst. 1

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

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

Or. en

Odůvodnění

Vedle cílů a ukazatelů rizik by měly být stanoveny i cíle a ukazatele používání.

Pozměňovací návrh, který předkládá Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 296
Čl. 14 odst. 1

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

1. Postupem podle čl. 18 odst. 3 vytvoří 
Komise harmonizované ukazatele rizik. 
Dokud nebudou tyto ukazatele přijaty, 
mohou členské státy nadále používat platné 
vnitrostátní ukazatele nebo přijímat jiné 
vhodné ukazatele, které musí být v souladu 
s požadavky směrnice a musí se týkat 
zdravotních i environmentálních rizik 
používání pesticidů. Kromě účasti všech 
ostatních příslušných zúčastněných 
subjektů je nutná účast veřejnosti na vývoji 
a stanovování vnitrostátních ukazatelů. To 
zahrnuje i požadavek na plný veřejný 
přístup k informacím na pomoc účasti 
veřejnosti.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu s pozměňovacím návrhem k bodu odůvodnění 15. 
Členským státům je třeba vyjasnit, že vnitrostátní  ukazatele se týkají zdravotních a 
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environmentálních rizik používání pesticidů. Členským státům musí být rovněž jasné, jaké 
jsou požadavky na účast veřejnosti při vývoji, stanovování, používání a úpravách 
vnitrostátních ukazatelů, aby byly v souladu s duchem směrnice 2003/35/ES o účasti 
veřejnosti.

Pozměňovací návrh, který předkládá Werner Langen

Pozměňovací návrh 297
Čl. 14 název a odst. 1

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

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Zjednodušení a vyjasnění.

Pozměňovací návrh, který předkládají Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 
Wijkman + Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, 

Roberto Musacchio + Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 298
Čl. 14 odst. 2 písm. a)

a) výpočet společných a harmonizovaných 
ukazatelů rizik na vnitrostátní úrovni;

a) výpočet společných a harmonizovaných 
ukazatelů rizik a používání na vnitrostátní 
úrovni;

Or. fr

Viz odůvodnění k čl. 14 odst. 1.

Pozměňovací návrh, který předkládá Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 299
Čl. 14 odst. 2 písm. c)
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c) stanovení prioritních účinných látek nebo 
prioritních plodin nebo neudržitelných 
postupů, které vyžadují zvláštní pozornost, 
nebo správných postupů, které mohou být 
uvedeny jako příklady za účelem dosažení 
cílů této směrnice při snižování rizik a 
závislosti na přípravcích na ochranu rostlin.

c) stanovení prioritních účinných látek nebo 
prioritních plodin nebo neudržitelných 
postupů, které vyžadují zvláštní pozornost, 
nebo správných postupů, které mohou být 
uvedeny jako příklady za účelem dosažení 
cílů této směrnice při prevenci zdravotních i 
environmentálních rizik, včetně nebezpečí, 
a závislosti na pesticidech; podpora a 
povzbuzování přijetí nechemických 
alternativ ochrany rostlin.

Or. en

Odůvodnění

Ve vztahu k lidskému zdraví je třeba rizikům plně předcházet, a nikoli je pouze snižovat. To je 
v souladu s předchozími pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh, který předkládají Glenis Willmott, Dan Jørgensen

Pozměňovací návrh 300
Čl. 14 odst. 2 písm. c)

c) stanovení prioritních účinných látek nebo 
prioritních plodin nebo neudržitelných 
postupů, které vyžadují zvláštní pozornost, 
nebo správných postupů, které mohou být 
uvedeny jako příklady za účelem dosažení 
cílů této směrnice při snižování rizik a 
závislosti na přípravcích na ochranu rostlin.

c) stanovení prioritních účinných látek nebo 
prioritních plodin nebo neudržitelných 
postupů, které vyžadují zvláštní pozornost, 
nebo správných postupů, které mohou být 
uvedeny jako příklady za účelem dosažení 
cílů této směrnice při snižování zdravotních 
i environmentálních rizik, včetně nebezpečí, 
a závislosti na pesticidech; podpora a 
povzbuzování přijetí nechemických 
alternativ ochrany rostlin.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Glenis Willmott

Pozměňovací návrh 301
Čl. 14 odst. 3

3. Členské státy sdělí Komisi a ostatním 
členským státům výsledky hodnocení 
prováděných podle odstavce 2.

3. Členské státy sdělí Komisi a ostatním 
členským státům výsledky hodnocení 
prováděných podle odstavce 2 a tyto údaje 
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zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládají Caroline Lucas + Erna Hennicot-Schoepges, Péter 
Olajos, Anders Wijkman + Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 

Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio 

Pozměňovací návrh 302
Čl. 14 odst. 3

3. Členské státy sdělí Komisi a ostatním 
členským státům výsledky hodnocení 
prováděných podle odstavce 2.

3. Členské státy sdělí Komisi a ostatním 
členským státům a veřejnosti výsledky 
hodnocení prováděných podle odstavce 2.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh je v souladu s přecházejícími pozměňovacími návrhy o účasti veřejnosti a 
všech zúčastněných subjektů. (Lucas)

Viz odůvodnění k čl. 14 odst. 1 (Wijkman + Davies a další).

Pozměňovací návrh, který předkládají Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 
Wijkman + Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, 

Roberto Musacchio + Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 303
Čl. 14 odst. 4 pododstavec 1

4. Komise použije statistické údaje 
shromážděné v souladu s nařízením (ES) 
č. [ESTAT...] a informace uvedené 
v odstavci 3 k výpočtu ukazatelů rizik na 
úrovni Společenství, aby odhadla trendy 
rizik plynoucích z používání pesticidů.

4. Komise použije statistické údaje 
shromážděné v souladu s nařízením (ES) 
č. [ESTAT...] a informace uvedené 
v odstavci 3 k výpočtu ukazatelů rizik a 
používání na úrovni Společenství, aby 
odhadla trendy rizik plynoucích z používání 
pesticidů.

Or. en

Odůvodnění

Vedle cílů a ukazatelů rizik by měly být stanoveny i cíle a ukazatele používání.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Werner Langen

Pozměňovací návrh 304
Čl. 14 odst. 5

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

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Zjednodušení a vyjasnění.

Pozměňovací návrh, který předkládají Anne Ferreira + Erna Hennicot-Schoepges, Péter 
Olajos, Anders Wijkman + Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 

Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 305
Čl. 14 odst. 5

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

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

Or. fr

Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 14 odst. 1 (Wijkman + Davies a další).

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 306
Čl. 14 odst. 5a (nový)



PE 388.389v01-00 156/183 AM\662795CS.doc
Externí překlad

CS

5a. Sběr údajů nesmí zemědělce a vinaře ze 
Společenství zatížit žádnými dalšími 
požadavky na dokumentaci nebo 
neodůvodněnými požadavky na sdělení 
údajů.

Or. fr

Odůvodnění

Zemědělci a vinaři jsou již teď zatíženi rozsáhlými povinnostmi, pokud jde o předkládání 
dokumentů a zpráv. Pokud by v určité fázi v budoucnosti mělo být vydáno statistické nařízení, 
bylo by třeba dát pozor na zajištění toho, aby zemědělcům a vinařům neukládalo žádné 
dodatečné a nepřiměřené povinnosti, pokud jde o oznamování a předkládání zpráv a jiných 
dokumentů.

Pozměňovací návrh, který předkládá Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 307
Čl. 14 odst. 5a (nový)

5a. Členské státy sledují pokrok ve 
snižování závislosti na pesticidech a rizik 
tak, že shromažďují tyto údaje:
– výskyt účinných látek použitých na 
plodiny v zemědělských produktech a 
v povrchových vodách, včetně 
odvodňovacích příkopů v různých 
zemědělských produkčních oblastech;
– výskyt více účinných látek v zemědělských 
produktech a v povrchových vodách;
– používání účinných látek v kg/ha za 
jednotlivé plodiny v ročním vyjádření a 
meziroční dosažené snížení;
– rozsah používání integrované ochrany 
před škůdci a používání nechemických 
metod a postupů u plodin a meziroční 
dosažený pokrok.
Členské státy shromažďují tyto údaje, 
pokud jsou dostupné:
– údaje o výskytu účinných látek v ovzduší 
v různých zemědělských produkčních 
oblastech;
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– četnost ošetření účinnými látkami pro 
jednotlivé plodiny a meziroční dosažené 
snížení.
Členské státy údaje zašlou Komisi.

Or. en

Odůvodnění

Aby mohla sledovat pokrok v národních plánech snížení používání v každém členském státě, 
měla by Komise získat informace. Tento návrh umožní výměnu informací mezi členskými státy 
a umožní Komisi, aby vypracovala nástroje pro lepší harmonizaci snížení používání účinných 
látek v členských státech. Tyto údaje lze využít rovněž k poučení z nejlepších postupů, 
stimulaci inovací a pro pomoc zemědělcům k účinnějším pěstebním metodám a lepší 
hospodářské výkonnosti.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dan Jørgensen

Pozměňovací návrh 308
Čl. 15 název a odst. –1 a –2 (nové)

Vedení záznamů a podávání zpráv

–1. Obchodníci s pesticidy vedou záznamy o 
převzetí, prodeji, dodávce či jiném
nakládání se všemi pesticidy nebo 
zařízením pro aplikaci pesticidů po dobu 
dvou let.
–2. Všichni provozovatelé pracující 
s pesticidy vedou deníky evidující všechny 
aplikace pesticidů, místa aplikace a veškerá 
zjištění o environmentálních dopadech 
těchto aplikací. Tyto deníky jsou 
příslušnému orgánu na požádání 
k dispozici k nahlédnutí. Příslušný orgán 
předá tyto údaje zúčastněným subjektům, 
například rezidentům a přítomným osobám.

Or. en

Odůvodnění

Tyto povinnosti vedení záznamů již existují u provozovatelů pracujících s pesticidy, kteří plní 
normy EUREPGAP nebo normy integrované ochrany před škůdci podporované sdruženími a 
družstvy zemědělců v celé Evropě.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 309
Článek 15

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

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

Členské státy každoročně podávají Komisi 
zprávu o svých národních akčních plánech.

Or. nl

Odůvodnění

Je důležité uvést konkrétní harmonogram pro podávání zpráv Komise a současně stanovit, 
v jakých lhůtách mají členské státy podávat zprávy Komisi.

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 310
Článek 15

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

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

Členské státy každé tři roky podávají 
Komisi zprávu o provádění svých 
národních akčních plánů.

Or. fr

Odůvodnění

Pravidelná zpráva o pokroku při provádění pravidel je klíčem k zajištění úspěchu navrženého 
právního předpisu. Umožní výměnu zkušeností mezi členskými státy a posouzení národních 
akčních plánů Komisí a dle nutnosti poskytne příležitost k navržení případně požadovaných 
změn.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 311
Článek 15

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

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

Or. en

Odůvodnění

Minimální pětiletá frekvence dává pro každé funkční období Parlamentu příležitost získat 
přehled o pokroku.

Pozměňovací návrh, který předkládá Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 312
Článek 15

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

Komise každé dva roky podává Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o pokroku 
v provádění této směrnice a posouzení 
národních akčních plánů, případně spolu 
s návrhy na změny. Členské státy 
přezkoumávají své národní akční plány 
nejméně jednou za dva roky a každý rok 
podávají Komisi o svých národních akčních 
plánech zprávu.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k rizikům a možným nepříznivým zdravotním dopadům používání pesticidů a 
vzhledem k tomu, že Komise potvrdila, že ve stávajícím právním rámci existují nedostatky a že 
fáze skutečného používání nebyla dostatečně řešena, musí členské státy přezkoumávat 
národní akční plány nejméně jednou za dva roky a informovat o nich každý rok Komisi, aby 
mohla zkontrolovat případné změny nebo vývoj.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Dan Jørgensen, Chris Davies, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 313
Článek 15

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

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

Členské státy každoročně podávají Komisi 
zprávu o svých národních akčních plánech.

Or. en

Odůvodnění

Pravidelné podávání  zpráv o pokroku při provádění pravidel je klíčem k úspěchu. Umožní 
výměnu zkušeností mezi členskými státy, posouzení národních akčních plánů Komisí a 
provedení případných nutných změn.

Pozměňovací návrh, který předkládají Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 
Wijkman

Pozměňovací návrh 314
Článek 15

Podávání zpráv Vedení záznamů a podávání zpráv

1. Obchodníci s pesticidy vedou záznamy 
o převzetí, prodeji, dodávce či jiném 
nakládání se všemi pesticidy nebo 
zařízením pro aplikaci pesticidů po dobu 
dvou let.
2. Všichni provozovatelé pracující 
s pesticidy vedou deníky evidující všechny 
aplikace pesticidů, místa aplikace a veškerá 
zjištění o environmentálních dopadech 
těchto aplikací. Tyto deníky jsou 
příslušnému orgánu na požádání 
k dispozici k nahlédnutí.

Komise pravidelně podává Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o pokroku 
v provádění této směrnice, případně spolu 

3. Komise každé tři roky podává 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
o pokroku v provádění této směrnice a 
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s návrhy na změny. posouzení národních akčních plánů, 
případně spolu s návrhy na změny.

Or. en

Odůvodnění

Tyto povinnosti vedení záznamů již existují u provozovatelů pracujících s pesticidy, kteří plní 
normy EUREPGAP nebo normy integrované ochrany před škůdci podporované sdruženími a 
družstvy zemědělců v celé Evropě.

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 315
Článek 15

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

Komise každé tři roky podává Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o pokroku 
v provádění této směrnice a posouzení 
národních akčních programů, případně 
spolu s návrhy na změny.

Členské státy každoročně podávají Komisi 
zprávu o svých národních akčních 
programech.

Or. fr

Odůvodnění

Pravidelné podávání zpráv o pokroku při provádění pravidel je klíčem k úspěchu, protože 
umožní výměnu zkušeností mezi členskými státy. Kromě toho musí národní programy 
posuzovat Komise a musí existovat příležitost k navržení změn.

Pozměňovací návrh, který předkládá Werner Langen

Pozměňovací návrh 316
Článek 15

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

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

Or. de
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Odůvodnění

Rada a Evropský parlament by měly dostávat zprávy každých pět let, proto je nutné uvést toto 
ustanovení.

Pozměňovací návrh, který předkládají Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 317
Článek 15a (nový)

Článek 15a
Vedení záznamů

Profesionální uživatelé přípravků na 
ochranu rostlin vedou záznamy o používání 
pesticidů alespoň po dobu 10 let po 
skončení používání.
Na požádání zpřístupní údaje obsažené 
v těchto záznamech příslušnému orgánu. 
Rovněž dají tyto údaje k dispozici sousedům 
a rezidentům, maloobchodníkům nebo 
vodárenským podnikům, kteří o přístup 
k nim požádají. Údaje o všech aplikacích 
pesticidů u daného zemědělského produktu 
se maloobchodníkům a velkoobchodníkům 
poskytují v podobě pesticidového pasu.

Or. en

Odůvodnění

Maloobchodníci  a velkoobchodníci požádali o souhrnné údaje o pesticidech aplikovaných 
u daného produktu, aby lépe provedli požadavky na zpětnou sledovatelnost a zlepšili analýzy 
reziduí pesticidů v rámci svých systémů jakosti. Primární producenti by měli být povinni 
poskytovat svým zákazníkům na požádání údaje vedené podle požadavků této právní úpravy.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 318
Článek 15a (nový)

Článek 15 a
Výměna informací a nejlepších postupů 
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Komise zřídí platformu pro výměnu 
informací a nejlepších postupů v oblasti 
udržitelného používání pesticidů a 
integrované ochrany před škůdci.

Or. nl

Odůvodnění

Důležitou složkou udržitelného používání pesticidů a integrované ochrany před škůdci je 
výměna informací a nejlepších postupů mezi členskými státy a jinými zúčastněnými subjekty. 
To znamená, že není třeba vynalézat kolo pokaždé znovu. Mohly by být začleněny stávající 
iniciativy (například Evropská iniciativa pro udržitelný rozvoj v zemědělství).

Pozměňovací návrh, který předkládá Werner Langen

Pozměňovací návrh 319
Článek 19

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

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

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

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

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

Or. de

Odůvodnění

Zjednodušení, protože prováděcí předpisy a pokyny již byly v členských státech vypracovány 
a je třeba přijmout opatření, kterými se zajistí, že členské státy tato ustanovení přezkoumají.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, 
Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 320
Čl. 19 písm. a)

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

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

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 14 odst. 2 písm. a) (Ferreira).

Pozměňovací návrh, který předkládá Werner Langen

Pozměňovací návrh 321
Článek 20

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

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do 
[datum vstupu v platnost + 5 let]. 
Neprodleně Komisi sdělí znění těchto 
ustanovení a srovnávací tabulku mezi těmito 
ustanoveními a touto směrnicí.

Tato opatření přijatá členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí 
být takový odkaz učiněn při jejich úředním 
zveřejnění. Způsob odkazu si stanoví 
členské státy.

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

Or. de

Odůvodnění

Protože prováděcí ustanovení již v členských státech existují, měla by být lhůta pro dosažení 
souladu stanovena jako pět let od data vstupu v platnost. Mezitím zaručí řádné používání 
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pesticidů předchozí úprava.

Pozměňovací návrh, který předkládá Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 322
Čl. 20 odst. 1 pododstavec 1

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

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

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k rizikům a akutním a chronickým nepříznivým dopadům používání pesticidů na 
zdraví a vzhledem k tomu, že Komise potvrdila, že ve stávajícím právním rámci existují 
nedostatky a že fáze vlastního užívání nebyla dostatečně řešena, měly by členské státy uvést 
v platnost zákony, právní a správní předpisy nutné k dosažení souladu s touto směrnicí 
v kratší lhůtě nežli 2 roky po jejím vstupu v platnost.

Pozměňovací návrh, který předkládají Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 
Wijkman + Kathy Sinnott

Pozměňovací návrh 323
Příloha I bod 1

1. veškeré příslušné právní předpisy týkající 
se pesticidů a jejich použití;

1. veškeré příslušné právní předpisy týkající 
se pesticidů a jejich použití, označení 
pesticidů a systému označování, 
terminologie pesticidů, bezpečnosti, toxicity 
a ekotoxicity pesticidů;

Or. en

Odůvodnění

Zlepšení programů odborné přípravy.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, 
Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 324
Příloha I bod 2 písm. a)

a) rizika pro lidi (provozovatelé, rezidenti, 
přítomné osoby, lidé vstupující do 
ošetřených oblastí a lidé, kteří nakládají 
s ošetřenými předměty nebo je požívají) a 
jak jsou tato rizika znásobena faktory jako 
např. kouření;

a) rizika pro lidi (provozovatelé, rezidenti, 
přítomné osoby, lidé vstupující do 
ošetřených oblastí a lidé, kteří nakládají 
s ošetřenými předměty nebo je požívají) a 
všechny potenciální akutní a chronické 
dlouhodobé nepříznivé účinky expozice na 
zdraví a jak jsou tato rizika znásobena 
faktory jako např. kouření;

Or. en

Odůvodnění

Uživatelé pesticidů si musí být plně vědomi rizik a potenciálních akutních a chronických 
dlouhodobých nepříznivých zdravotních účinků používání pesticidů. (Chris Davies, Dan 
Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio)

Kdokoli, kdo používá pesticidy, si musí být plně vědom rizik a potenciálních akutních a 
chronických dlouhodobých nepříznivých zdravotních účinků používání pesticidů (Caroline 
Lucas). 

Pozměňovací návrh, který předkládají Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 
Wijkman + Kathy Sinnott

Pozměňovací návrh 325
Příloha I bod 2 písm. a)

a) rizika pro lidi (provozovatelé, rezidenti, 
přítomné osoby, lidé vstupující do 
ošetřených oblastí a lidé, kteří nakládají 
s ošetřenými předměty nebo je požívají) a 
jak jsou tato rizika znásobena faktory jako 
např. kouření;

a) rizika pro lidi (provozovatelé, rezidenti, 
přítomné osoby, lidé vstupující do 
ošetřených oblastí a lidé, kteří nakládají 
s ošetřenými předměty nebo je požívají) a 
jak jsou tato rizika znásobena faktory jako 
např. kouření, požití nebo nepoužívání 
vhodného ochranného vybavení;

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k příloze I odst. 1.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 
Wijkman + Kathy Sinnott

Pozměňovací návrh 326
Příloha I bod 2 písm. b)

b) příznaky otravy pesticidy a první pomoc; b) příznaky otravy pesticidy a první pomoc a 
příznaky chronických účinků na zdraví

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k příloze I odst. 1.

Pozměňovací návrh, který předkládá Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 327
Příloha I bod 2 písm. c)

c) rizika pro necílové rostliny, užitečný 
hmyz, volně žijící zvířata, biologickou 
rozmanitost a životní prostředí obecně;

c) rizika pro necílové rostliny, užitečný 
hmyz, volně žijící zvířata, biologickou 
rozmanitost a životní prostředí obecně, se 
zvláštní pozorností věnovanou nepříznivým 
účinkům používání pesticidů v zemědělství, 
například ztrátě přirozených nepřátel a 
poklesu opylování hmyzem;

Or. en

Odůvodnění

Používání pesticidů je v zemědělství spojeno s různými vnějšími náklady, proto by měly být 
poslední poznatky o těchto nepříznivých účincích zařazeny do programů odborné přípravy.

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 328
Příloha I bod 3

3. představa o strategiích a technikách 
integrované ochrany před škůdci, 
strategiích a technikách integrované ochrany 

3. představa o strategiích a technikách 
integrované ochrany plodin, rozumné
aplikaci kombinace biologických, 
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plodin a zásady ekologického zemědělství; 
informace o obecných a plodinově 
specifických normách integrované ochrany 
před škůdci;

biotechnologických, chemických, 
kulturních nebo šlechtitelských opatření a 
zásady ekologického zemědělství; informace 
o obecných a plodinově specifických 
normách integrované ochrany před škůdci a 
podpora používání přírodních prostředků 
ochrany před škůdci;

Or. pl

Odůvodnění

Program odborné přípravy by měl zahrnovat materiály o dobrých zemědělských postupech 
v souladu se směrnicí 91/414/EHS (definice „integrované ochrany“) a nařízením ze dne 
23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech 
rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS.

Pozměňovací návrh, který předkládají Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, 
Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 329
Příloha I bod 3

3. představa o strategiích a technikách 
integrované ochrany před škůdci, strategiích 
a technikách integrované ochrany plodin a 
zásady ekologického zemědělství; informace 
o obecných a plodinově specifických 
normách integrované ochrany před škůdci;

3. představa o strategiích a technikách 
integrované ochrany před škůdci, strategiích 
a technikách integrované ochrany plodin a 
zásady ekologického zemědělství; informace 
o obecných a plodinově specifických 
normách, metodách a postupech 
nechemických alternativ ochrany rostlin, 
ochrany před škůdci a ochrany plodin;

Or. en

Odůvodnění

Někdy sleduje používání pesticidů čistě „kosmetické“ účely bez souvislosti s konkrétními 
škůdci či chorobami, a proto nejde o ochranu před škůdci nebo ochranu rostlin. Vzhledem 
k uznaným rizikům a akutním a chronickým nepříznivým vlivům na lidské zdraví, které 
upřesňuje hodnocení dopadu tematické strategie, musí členské státy podporovat a 
povzbuzovat široké přijetí nechemických alternativ ochrany rostlin a ochrany plodin. 
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Pozměňovací návrh, který předkládají Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 
Wijkman + Kathy Sinnott

Pozměňovací návrh 330
Příloha I bod 3

3. představa o strategiích a technikách 
integrované ochrany před škůdci, strategiích 
a technikách integrované ochrany plodin a 
zásady ekologického zemědělství; informace 
o obecných a plodinově specifických 
normách integrované ochrany před škůdci;

3. představa o strategiích a technikách 
integrované ochrany před škůdci, strategiích 
a technikách integrované ochrany plodin a 
zásady ekologického zemědělství a 
nechemické ochrany plodin, zejména 
preventivní metody a metody biologické 
ochrany; informace o obecných a plodinově 
specifických normách integrované ochrany 
před škůdci;

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k příloze I odst. 1.

Pozměňovací návrh, který předkládají Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 
Wijkman + Kathy Sinnott

Pozměňovací návrh 331
Příloha I bod 4

4. uvedení do srovnávacího posouzení na 
uživatelské úrovni, které profesionálním 
uživatelům pomůže vybírat nejvhodnější 
z povolených přípravků pro daný problém se 
škůdcem v konkrétní situaci;

4. uvedení do srovnávacího posouzení na 
uživatelské úrovni, které profesionálním 
uživatelům pomůže vybírat nejvhodnější 
z povolených přípravků pro daný problém se 
škůdcem v konkrétní situaci a zvolit 
přípravek nejméně nebezpečný pro lidské 
zdraví a životní prostředí;

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k příloze I odst. 1.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Caroline Lucas, Jill Evans

Pozměňovací návrh 332
Příloha I bod 5

5. opatření k minimalizaci rizik pro lidi, 
necílové druhy a životní prostředí: bezpečné 
pracovní postupy skladování, nakládání a 
míchání pesticidů a likvidaci prázdných 
obalů, dalších kontaminovaných materiálů a 
přebytečných pesticidů (včetně směsi 
v nádrži), ať se jedná o koncentrovanou 
nebo ředěnou formu; doporučené způsoby 
kontroly expozice provozovatele (osobní 
ochranné zařízení); 

5. opatření k minimalizaci rizik pro lidi, 
necílové druhy a životní prostředí: bezpečné 
pracovní postupy skladování, nakládání a 
míchání pesticidů a likvidaci prázdných 
obalů, dalších kontaminovaných materiálů a 
přebytečných pesticidů (včetně směsi 
v nádrži), ať se jedná o koncentrovanou 
nebo ředěnou formu; doporučené způsoby 
kontroly expozice provozovatele (osobní 
ochranné zařízení); znalost všech 
případných faktorů včetně dlouhodobé 
expozice pesticidům v ovzduší, expozice 
výparům po aplikaci, reaktivace, dešťových 
srážek, pesticidů unášených z aplikací 
v exteriéru a redistribuovaných do ovzduší 
v interiéru, expozice směsím, reziduí 
pesticidů unášených pyly nebo prachem 
z plodin (například při sklizni), rozšiřování 
kontaminované půdy a přeprava na velké 
vzdálenosti;

Or. en

Odůvodnění

Kdokoli, kdo používá pesticidy, si musí být plně vědom všech případných faktorů expozice a 
souvisejících rizik nejen pro své vlastní zdraví, ale i pro zdraví ostatních osob, které těmto 
faktorům mohou být vystaveny, zvláště rezidentů a komunit žijících v oblasti postřikovaných 
polí.

Pozměňovací návrh, který předkládají Dan Jørgensen, Glenis Willmott

Pozměňovací návrh 333
Příloha I bod 6

6. postupy přípravy aplikačního zařízení pro 
práci, včetně jeho kalibrace, a jeho obsluha 
s minimem rizik pro uživatele, další osoby, 
necílové živočišné a rostlinné druhy, 
biologickou rozmanitost a životní prostředí;

6. postupy přípravy aplikačního zařízení pro 
práci, včetně jeho kalibrace, a jeho obsluha 
s minimem rizik pro uživatele, další osoby, 
necílové živočišné a rostlinné druhy, 
biologickou rozmanitost, životní prostředí a 
vodní zdroje;
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Or. en

Odůvodnění

Je třeba posílit konkrétní odkazy na ochranu vodních zdrojů. Je rovněž nutné zajistit, aby byla 
přijata opatření v případě mimořádných povětrnostních okolností a potenciálního 
vyplavování pesticidů do vodních útvarů. Počasí má velmi významný vliv na úrovně 
kontaminace. Vlhké půdy znamenají daleko větší riziko stékání pesticidů. Intenzivní bouřky 
značně zvyšují rizika stékání ze zemědělských dvorů i polí.

Pozměňovací návrh, který předkládají Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 
Wijkman + Kathy Sinnott

Pozměňovací návrh 334
Příloha I bod 7

7. použití aplikačního zařízení, jeho údržba a 
zvláštní techniky postřiku (např. 
nízkoobjemový postřik, trysky s malým 
proudem) a rovněž cíle technické kontroly 
používaných postřikovačů a způsoby 
zlepšení kvality postřiku;

7. použití aplikačního zařízení, jeho údržba a 
zvláštní techniky postřiku pro snížení 
používání, unášení a rizik pesticidů (např. 
nízkoobjemový postřik, trysky s malým 
proudem) a rovněž cíle technické kontroly 
používaných postřikovačů a způsoby 
zlepšení kvality postřiku;

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k příloze I odst. 1.

Pozměňovací návrh, který předkládají Dan Jørgensen, Glenis Willmott

Pozměňovací návrh 335
Příloha I bod 8

nouzová činnost pro ochranu lidského zdraví 
a životního prostředí v případě náhodného 
rozlití a kontaminace;

8. nouzová činnost pro ochranu lidského 
zdraví, životního prostředí a vodních zdrojů 
v případě náhodného rozlití, kontaminace a 
mimořádných povětrnostních podmínek, 
které by vedly k riziku vyplavení pesticidů;

Or. en
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Odůvodnění

Je třeba posílit konkrétní odkazy na ochranu vodních zdrojů. Je rovněž nutné zajistit, aby byla 
přijata opatření v případě mimořádných povětrnostních okolností a potenciálního 
vyplavování pesticidů do vodních útvarů. Počasí má velmi významný vliv na úrovně 
kontaminace. Vlhké půdy znamenají daleko větší riziko stékání pesticidů. Intenzivní bouřky 
značně zvyšují rizika stékání ze zemědělských dvorů i polí.

Pozměňovací návrh, který předkládají Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 
Wijkman + Kathy Sinnott

Pozměňovací návrh 336
Příloha I bod 10 a (nový)

10a. konkrétní kategorie, pro které může 
mít provozovatel pracující s pesticidy 
povolení a které mohou zahrnovat:
a) ochranu před škůdci v zemědělství 
b) ochranu před škůdci v lesnictví
c) ošetření osiva
d) ochranu před škůdci ve vodním prostředí
e) ochranu před škůdci podél komunikací
f) ochranu před škůdci v zájmu veřejného 
zdraví
g) ochranu před škůdci omezující počet 
hlodavců

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k příloze I odst. 1.

Pozměňovací návrh, který předkládají Dan Jørgensen, Glenis Willmott

Pozměňovací návrh 337
Příloha I bod 10 a (nový)

10a. zvláštní péče v chráněných oblastech 
zřízených podle článků 6 a 7 rámcové 
směrnice o vodě
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Or. en

Odůvodnění

Podle rámcové směrnice o vodě vyžaduje zvláštní ochrana povrchových vod, podzemních vod 
a ochrana stanovišť a druhů přímo závisejících na vodě i vodních útvarů určených k odběru 
pitné vody zvláštní ochranu a péči. Je důležité to v programech odborné přípravy uvést, aby si 
profesionální uživatelé, distributoři a poradci byli těchto potřeb vědomi.

Pozměňovací návrh, který předkládají Dan Jørgensen, Glenis Willmott

Pozměňovací návrh 338
Příloha I bod 10b) (nový)

10b. přístupy založené na riziku, které 
zohledňují proměnné místního povodí, 
například klima, druhy půd a plodin, 
svažitost

Or. en

Odůvodnění

Programy by měly v rámci nejlepších postupů zahrnovat i rozvoj znalostí o posouzení rizik, 
které zohledňuje místní podmínky.

Pozměňovací návrh, který předkládá Werner Langen

Pozměňovací návrh 339
Příloha II

Tato příloha se vypouští.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládají Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, 
Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 340
Příloha IIa (nová)

Příloha IIa
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Minimální součásti vnitrostátní zprávy o 
situaci 

Část A: Prvky, které mají být zařazeny do 
úvodních vnitrostátních studií snižování 
používání pesticidů
Popis aktuálního stavu:
• známé údaje o výrobě, dovozu, vývozu, 
prodeji a distribuci pesticidů;
• aktuální vzorce spotřeby pesticidů 
(celková množství použitých účinných 
látek; konkrétní množství pesticidů 
použitých při konkrétních aplikacích na 
všechny hlavní plodiny a při použití mimo 
zemědělství, zejména ve veřejných 
prostorách; výpočet indexu četnosti 
ošetření);
• popis dopadů aktuálních vzorců používání 
pesticidů na životní prostředí, potravní 
řetězec a zdraví lidí na základě údajů 
shromážděných prostřednictvím stávajících 
monitorovacích programů;
• přehled aktuálních právních předpisů a 
nástrojů politik a jejich účinnosti;
• vyhodnocení potřeby pesticidů;
• zjištěné mezery v kterýchkoli z výše 
uvedených údajů. 
Scénáře snížení pesticidů:
• snížení používání o 30 % a 50 % měřené 
indexem četnosti ošetření.
Posouzení důsledků provádění jednotlivých 
scénářů:
• účinky na životní prostředí (včetně 
spotřeby energie, skleníkových plynů);
• účinky na veřejné zdraví (pracovníci, 
rezidenti, přítomné osoby, rezidua v 
potravinách);
• účinky na zemědělskou produkci;
• ekonomické náklady a přínosy 
jednotlivých scénářů (včetně snížení 
skrytých nákladů).
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Určení a posouzení prvků nutných ke 
splnění scénářů:
• dopad prvků specifikovaných ve směrnici 
na dosahování snížení používání;
• další potřebné vědecké údaje a způsoby 
jejich získání, např. další monitorovací 
kapacity, výzkumná zařízení;
• další kapacity potřebné pro realizaci 
snížení používání pesticidů, například 
doplňkové zemědělské služby, inspektoři 
pro kontrolu používání; 
• možné zdroje financování k provedení 
jednotlivých scénářů, včetně odvodů.
Závěry
• dosažitelné cíle snížení používání 
pesticidů pro konkrétní plodiny a situace 
ochrany před škůdci mimo zemědělství i 
v celostátním měřítku, které splňují alespoň 
cíle stanovené v článku 6 a které časem 
hodlají dosáhnout dalšího snížení 
používání.
Část B: Prvky, které mají být zařazeny do 
následných vnitrostátních studií snižování 
používání pesticidů
• hodnocení zkušeností z předešlých tří let 
v oblasti provádění programu snižování 
používání pesticidů.
• ostatní prvky viz výše.
Stanovení nových cílů pro příští období.

Or. en

Odůvodnění

Tato nová příloha je nezbytná jakožto pokyny pro členské státy ohledně přípravy vnitrostátní 
zprávy o situaci a pro zajištění homogenity mezi zprávami členských států a posouzení situace 
v celé EU ze strany Evropské komise.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, 
Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter 

Olajos, Anders Wijkman

Pozměňovací návrh 341
Příloha IIb (nová)

Příloha IIb
Minimální prvky národních akčních plánů 

snižování rizik a používání pesticidů 
Kvalitativní a kvantitativní cíle:
• prozatímní cíle pro snížení rizik a 
používání měřené indexem četnosti 
ošetření;
• cíle pro konkrétní cílové skupiny nebo 
uživatele, například veřejné orgány, 
zemědělce, dopravní komunikace;
• cíle pro snížení používání v oblastech 
citlivých na pesticidy;
• cíle pro postupné odstranění pesticidů a 
jejich reziduí z podzemních vod a jiných
součástí životního prostředí;
• cíle pro problematické plodiny a/nebo 
regiony. 

Opatření omezující používání:
• opatření, kterými se zajistí provádění 
postupů integrované ochrany před škůdci;

• omezující opatření, například zákazy 
aplikace pesticidů v blízkosti vodních 
zdrojů nebo v oblastech citlivých na 
pesticidy, například chráněných přírodních 
oblastech a nárazníkových pásmech;
• omezující opatření včetně zákazů aplikace 
pesticidů v oblastech s vysokým rizikem 
expozice, například oblastech škol, parků a 
jiných veřejných prostor, okrajů silnic atd.
Výzkum a rozšíření:
• výzkum nechemických alternativ 
pesticidů;
• ukázkové programy na téma, jak snížit 
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četnost aplikace použitím nechemických 
metod a systémů ochrany před škůdci;
• odborná příprava zemědělských poradců 
v oblasti nechemických metod a systémů 
ochrany před škůdci;
• výzkum možného snížení používání 
využitím lepšího zařízení, metod a technik 
postřiku. 
Informace, vzdělávání a odborná příprava:
• vzdělávání všech provozovatelů 
používajících pesticidy v oblasti zdravotních 
rizik, které pesticidy představují, i 
nechemických metod a systémů ochrany 
před škůdci;
• pokyny pro provozovatele používající 
pesticidy, například ohledně skladování a 
manipulace s pesticidy.

Aplikační zařízení pro pesticidy: 
• kontrola používaného zařízení.
Finanční nástroje:
• finanční podpora provádění norem a 
postupů integrované ochrany před škůdci; 
• finanční podpora ostatních opatření pro 
snížení používání pesticidů;
• větší uplatňování mechanismů křížového 
plnění.

Or. en

Odůvodnění

Tato nová příloha je nutná jako pokyny pro členské státy ohledně přípravy národních akčních 
plánů a pro zajištění homogenity mezi členskými státy.

Pozměňovací návrh, který předkládají Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, 
Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter 

Olajos, Anders Wijkman

Pozměňovací návrh 342
Příloha IIc (nová)
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Příloha IIc 

Prvky všeobecných a pro jednotlivé plodiny 
specifických kritérií integrované ochrany 

před škůdci 
Integrovaná ochrana před škůdci zahrnuje 
alespoň tato všeobecná kritéria:
a) dosažení nebo podpora prevence a/nebo 
potlačení škodlivých organismů by měly 
mimo jiné využívat zvláště:
• použití optimálního střídání plodin, které 
dosáhne vyváženého osídlení půdními 
organismy a udržení zdravé půdy, aby se 
předešlo propuknutí výskytu půdních 
škůdců a aby se vyloučilo používání 
prostředků pro desinfekci půd a ostatních 
chemických látek pro ošetření půd;
• vybudování půdní struktury, která může 
podporovat zdravé plodiny, například 
stimulací procenta organické hmoty, 
omezením hloubky orby, předcházení erozi, 
uplatněním optimálního sledu plodin;
• používání vhodných pěstitelských technik, 
například např. techniky přípravy seťového 
lože, doby a hustoty výsevu, přísevu, 
optimální vzdálenosti rostlin, 
konzervačního obdělávání půdy, 
hygienických opatření, prořezávání stromů;
• používání nejlepších dostupných 
odolných/tolerantních kultivarů a 
schválených/certifikovaných osiv a sadby;
• používání vyváženého hnojení na základě 
údajů o živinách již přítomných v půdě a 
o půdní struktuře, vápnění a 
zavlažování/meliorace pro snížení 
náchylnosti na škůdce a choroby. Pro 
zavlažování by neměly být používány 
podzemní vody; 
• prevence šíření škodlivých organismů 
prostřednictvím strojů a nářadí;
• ochrana a podpora důležitých 
prospěšných organismů, například využitím 
ekologických infrastruktur na pěstebních 



AM\662795CS.doc 179/183 PE 388.389v01-00
Externí překlad

CS

plochách nebo mimo ně, minimálním 
procentem celkové plodinou neoseté polní 
plochy, sadbou rostlinných druhů 
přitahujících přirozené nepřátele škůdců.
b) Škodlivé organismy musí být sledovány 
pomocí vhodných metod a nástrojů. Tyto 
nástroje by měly pokud možno zahrnovat 
systémy vědecky opodstatněného varování, 
prognózování a včasného diagnostikování i 
odborně kvalifikované poradce, například 
poradce, které zajistí stát a soukromé 
doplňkové služby.
c) Na základě výsledků sledování se 
profesionální uživatel musí rozhodnout, zda 
a jak uplatnit ochranná opatření. 
Nezbytnou součástí rozhodování jsou pevné 
a vědecky odůvodněné prahové hodnoty. 
U škodlivých organismů musí být před 
ošetřením pokud možno zváženy prahové 
úrovně definované pro daný region.
d) Před chemickými metodami musí být 
pokud možno dána přednost biologickým, 
fyzikálním a jiným nechemickým metodám. 
Proti plevelům by mělo být přednostně 
používáno mechanické pletí nebo jiné 
nechemické metody, například použití 
tepla. Výjimky by měly být povoleny pouze 
v případě dlouhodobě nepříznivých 
povětrnostních podmínek, které 
mechanické pletí neumožní.
e) Použitý přípravek na ochranu rostlin je 
pokud možno co nejkonkrétněji zaměřen na 
cílového škůdce a má co nejmenší vedlejší 
vlivy na lidské zdraví a životní prostředí, 
například extrakty z rostlin a stromů, 
minerální látky pro prevenci růstu hub.
f) Profesionální uživatel by měl používání 
přípravků na ochranu rostlin a jiných 
forem zásahů držet na nezbytných 
úrovních, například snížením dávkování, 
sníženou četností aplikace nebo částečnou 
aplikací, s ohledem na to, aby byla míra 
rizika pro rostlinstvo přijatelná a aby se 
nezvýšilo vzniku rezistence škodlivých 
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organismů. 
g) Pokud je známo riziko rezistence vůči 
opatření na ochranu rostlin a pokud 
úroveň škodlivých organismů vyžaduje 
opakovanou aplikaci přípravků na ochranu 
rostlin na plodiny, měly by být uplatněny 
dostupné strategie k zabránění rezistence, 
aby se zachovala účinnost přípravků. To 
může zahrnovat použití více přípravků na 
ochranu rostlin s různými způsoby 
působení.
h) Profesionální uživatelé by měli vést 
záznamy o všech použitých přípravcích na 
ochranu rostlin podle jednotlivých polí. Na 
základě záznamů o použití přípravků na 
ochranu rostlin a sledování škodlivých 
organismů by měl profesionální uživatel 
ověřit úspěch aplikovaných opatření na 
ochranu rostlin.

Or. en

Odůvodnění

Definice integrované ochrany před škůdci.

Pozměňovací návrh, který předkládá Kathy Sinnott

Pozměňovací návrh 343
Příloha IId (nová)

Příloha IId
Minimální požadavky na normy 

integrované ochrany před škůdci specifické 
pro jednotlivé plodiny

Při přípravě norem integrované ochrany 
před škůdci pro jednotlivé plodiny je třeba 
přihlédnout k těmto deseti hlavním 
prvkům:
1. Metody budování půdní struktury, která 
bude sloužit jako přiměřený nárazníkový 
systém zemědělství, například stimulace 
procenta organické hmoty, omezení 
hloubky orby, předcházení erozi, sled 
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plodin atd.
2. Četnost střídání plodin, které má 
dosáhnout vyváženého osídlení půdními 
organismy a udržení zdravé půdy, aby se 
předešlo propuknutí výskytu půdních 
škůdců a aby se vyloučilo používání 
prostředků pro desinfekci půd a ostatních 
chemických látek pro ošetření půd.
3. Použití nejlepších dostupných odrůd 
plodin odolných škůdcům. Pro každou 
plodinu musí být určena kombinace 
plodiny a škůdce, která vede k nejvyššímu 
používání pesticidů, a nejodolnější odrůda 
zvolená pro danou kombinaci plodiny a 
škůdce.
4. Použití optimální vzdálenosti rostlin pro 
každou plodinu a jiné techniky ochrany 
plodin předcházející růstu hub a jiných 
škodlivých organismů; pro sledování 
houbových chorob všechny dostupné 
systémy včetně předpovědí počasí a zařízení 
pro zjišťování listových chorob.
5. Zajištění vhodných útočišť pro přirozené 
nepřátele škůdců, například minimálního 
procenta celkové plochy pole ponechaného 
pro pěstování jiných rostlin než plodin, 
včetně rostlin přitahujících přirozené 
nepřátele škůdců. Jako přechodné opatření 
biologická ochrana využívající (průmyslově 
chované) přirozené nepřátele škůdců, 
zejména pro ochranu před škůdci ve 
sklenících.
6. Optimální správa živin pro snížení 
náchylnosti na škůdce a choroby na 
základě údajů o živinách již přítomných 
v půdě a o struktuře půdy.
7. V zásadě pouze mechanické pletí nebo 
jiné nechemické metody, například využití 
tepla, s výjimkou dlouhodobě nepříznivých 
povětrnostních podmínek, kdy by mohl být 
použit herbicid.
8. V případě, že po aplikaci prvků 1 až 7 
přetrvávají problémy s ochranou před 
škůdci, použití environmentálně méně 
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škodlivých pesticidů, například extraktů 
z rostlin a stromů a jiných látek působících 
proti škůdcům, například minerálních látek 
pro prevenci růstu hub.
9. Aplikace pesticidů
a) pouze v případě, že využití prvků 1 až 8 
nepovede k situaci, kdy bude plodina 
přiměřeně chráněna, 
b) pouze na základě informací o výskytu 
škůdců (průzkumu, senzorů, on-line 
služeb), které prokáží nutnost aplikace 
pesticidů; a 
c) použití pouze selektivních (užitečné 
organismy nepoškozujících) pesticidů po 
omezenou dobu.
10. Minimální vstup ostatních 
materiálových zdrojů, například využití 
energie z fosilních zdrojů snížené na 
minimum a nepoužívání materiálů jako
rašelina, volně rostoucí květiny a cibule.
Systém integrované ochrany před škůdci se 
provádí podle těchto požadavků:
– plán integrované ochrany před škůdci na 
úrovni zemědělského podniku, který má 
snížit používání pesticidů,
– soulad se všemi existujícími právními 
předpisy na úrovni EU a vnitrostátními 
právními předpisy pro používání pesticidů,
– registr všech použití pesticidů podle 
jednotlivých polí na úrovni zemědělského 
podniku,
– registr všech opatření přijatých pro 
prevenci a snížení úniků pesticidů do 
životního prostředí na úrovni zemědělského 
podniku.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k různorodosti definicí a norem integrované ochrany před škůdci existujících 
v Evropě je k zajištění homogenity nutný minimální soubor prvků jako pokyny pro členské 
státy.
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