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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předkládá Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 150
Bod odůvodnění 6

(6) Rostlinná výroba zaujímá ve 
Společenství velmi důležité místo. Jedním 
z nejdůležitějších způsobů ochrany rostlin a 
rostlinných produktů před škodlivými 
organismy včetně plevelů a zlepšení 
zemědělské výroby je používání přípravků 
na ochranu rostlin.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Hlavní prioritou tohoto nařízení je ochrana zdraví lidí i zvířat, která tak musí absolutně 
převážit nad veškerými finančními, ekonomickými a jinými ohledy.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 151
Bod odůvodnění 7

(7) Přípravky na ochranu rostlin mohou 
rovněž mít nežádoucí účinky na rostlinnou 
výrobu. Jejich používání může přinášet 
rizika a nebezpečí pro člověka, zvířata 
a životní prostředí, zejména jsou-li uvedeny 
na trh bez úředních zkoušek a povolení 
a jsou-li nesprávně používány. Proto by 
měla být přijata harmonizovaná pravidla pro 
uvádění přípravků na ochranu rostlin na 
trh.

(7) Pesticidy mohou rovněž mít nežádoucí 
účinky na rostlinnou výrobu. Jejich 
používání může přinášet rizika, nebezpečí 
a krátkodobé i dlouhodobé nepříznivé 
účinky pro člověka, zvířata a životní 
prostředí, zejména, ale nikoliv pouze, jsou-li 
uvedeny na trh bez úředních zkoušek 
a povolení a jsou-li nesprávně používány. 
Proto by měla být přijata harmonizovaná 
pravidla pro uvádění pesticidů na trh.

Or. en

Odůvodnění

Pojem „přípravky na ochranu rostlin“ používaný v návrhu, včetně názvu, je nevhodný, neboť 
velká část veřejnosti nebude tuto terminologii znát. Jeho další používání by proto mohlo vést 
ke zmatení veřejnosti/spotřebitelů. Slovo „pesticidy“ je tím správným slovem, které by mělo 
být používáno. Pojem „přípravky na ochranu rostlin“ by měly být nahrazeny pojmem 
„pesticidy“ a na příslušných místech pojmem „pesticidní přípravky“.

Pozměňovací návrh, který předkládá Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 152
Bod odůvodnění 7

(7) Přípravky na ochranu rostlin mohou 
rovněž mít nežádoucí účinky na rostlinnou 
výrobu. Jejich používání může přinášet 
rizika a nebezpečí pro člověka, zvířata a 
životní prostředí, zejména jsou-li uvedeny na 
trh bez úředních zkoušek a povolení a jsou-li 
nesprávně používány. Proto by měla být 
přijata harmonizovaná pravidla pro uvádění 
přípravků na ochranu rostlin na trh.

(7) Přípravky na ochranu rostlin mohou 
rovněž mít nežádoucí účinky na rostlinnou 
výrobu. Jejich používání může přinášet
poškození, rizika, nebezpečí a krátkodobé 
i dlouhodobé nepříznivé účinky pro 
člověka, zvířata a životní prostředí, zejména, 
ale nikoliv pouze, jsou-li uvedeny na trh bez 
úředních zkoušek a povolení a jsou-li 
nesprávně používány. Proto by měla být 
přijata harmonizovaná pravidla pro uvádění 
přípravků na ochranu rostlin na trh.

Or. en
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Odůvodnění

Přípravky na ochranu rostlin nezahrnují pouze rizika a nebezpečí pro člověka, zvířata 
a životní prostředí. Mají za následek také poškození lidí, zvířat a životního prostředí 
a podstatná nebezpečí.

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 153
Bod odůvodnění 8

(8) Cílem tohoto nařízení je zajistit vysokou 
úroveň ochrany jak zdraví lidí, tak zdraví 
zvířat a životního prostředí. Obzvláštní 
důraz by měl být kladen na ochranu 
zranitelných skupin populace včetně 
těhotných žen, kojenců a dětí. Měla by být 
uplatňována zásada předběžné opatrnosti, 
aby se zaručilo, že průmyslové odvětví 
prokáže, že látky nebo přípravky vyráběné 
a uváděné na trh nemají nepříznivý dopad na 
zdraví lidí nebo na životní prostředí.

(8) Cílem tohoto nařízení je zajistit vysokou 
úroveň ochrany jak zdraví lidí, tak zdraví 
zvířat a životního prostředí. Obzvláštní 
důraz by měl být kladen na ochranu 
zranitelných skupin populace včetně 
těhotných a kojících žen, nenarozených 
dětí, kojenců a dětí. Měla by být 
uplatňována zásada předběžné opatrnosti, 
aby se zaručilo, že průmyslové odvětví 
prokáže, že látky nebo přípravky vyráběné 
a uváděné na trh nemají nepříznivý dopad na 
zdraví lidí nebo na životní prostředí.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 154
Bod odůvodnění 8

(8) Cílem tohoto nařízení je zajistit vysokou 
úroveň ochrany jak zdraví lidí, tak zdraví 
zvířat a životního prostředí. Obzvláštní 
důraz by měl být kladen na ochranu 
zranitelných skupin populace včetně 
těhotných žen, kojenců a dětí. Měla by být 
uplatňována zásada předběžné opatrnosti, 
aby se zaručilo, že průmyslové odvětví 
prokáže, že látky nebo přípravky vyráběné 
a uváděné na trh nemají nepříznivý dopad na 
zdraví lidí nebo na životní prostředí.

(8) Cílem tohoto nařízení je zajistit vysokou 
úroveň ochrany jak zdraví lidí, tak zdraví 
zvířat a životního prostředí. Obzvláštní 
důraz by měl být kladen na ochranu 
zranitelných skupin populace včetně 
těhotných žen, kojenců a dětí, starších osob
a osob na zotavené. Měla by být 
uplatňována zásada předběžné opatrnosti, 
aby se zaručilo, že průmyslové odvětví 
prokáže, že látky nebo přípravky vyráběné 
a uváděné na trh nemají nepříznivý dopad na 
zdraví lidí nebo na životní prostředí.
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Or. pl

Odůvodnění

Mezi zvláště zranitelné skupiny by měly být zahrnuty osoby na zotavené, neboť potřebují být 
v čistém prostředí, které neobsahuje přípravky na ochranu rostlin, aby znovu získaly své 
zdraví.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ioannis Gklavakis

Pozměňovací návrh 155
Bod odůvodnění 8

(8) Cílem tohoto nařízení je zajistit vysokou 
úroveň ochrany jak zdraví lidí, tak zdraví 
zvířat a životního prostředí. Obzvláštní 
důraz by měl být kladen na ochranu 
zranitelných skupin populace včetně 
těhotných žen, kojenců a dětí. Měla by být 
uplatňována zásada předběžné opatrnosti, 
aby se zaručilo, že průmyslové odvětví 
prokáže, že látky nebo přípravky vyráběné 
a uváděné na trh nemají nepříznivý dopad na 
zdraví lidí nebo na životní prostředí.

(8) Cílem tohoto nařízení je zajistit vysokou 
úroveň ochrany jak zdraví lidí, tak zdraví 
zvířat a životního prostředí a zároveň zajistit 
konkurenceschopnost evropského 
zemědělství. Obzvláštní důraz by měl být 
kladen na ochranu zranitelných skupin 
populace včetně těhotných žen, kojenců 
a dětí. Měla by být uplatňována zásada 
předběžné opatrnosti, aby se zaručilo, že 
průmyslové odvětví prokáže, že látky nebo 
přípravky vyráběné a uváděné na trh nemají 
nepříznivý dopad na zdraví lidí nebo na 
životní prostředí.

Or. el

Odůvodnění

Přijatá opatření a rozhodnutí se nesmí ukázat jako škodlivá pro konkurenceschopnost 
zemědělství Společenství na světovém trhu.

Pozměňovací návrh, který předkládají Erna Hennicot-Schoepges a Péter Olajos + Dan 
Jørgensen, Chris Davies a Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 156
Bod odůvodnění 8

(8) Cílem tohoto nařízení je zajistit vysokou 
úroveň ochrany jak zdraví lidí, tak zdraví 

(8) Cílem tohoto nařízení je zajistit vysokou 
úroveň ochrany jak zdraví lidí, tak zdraví 
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zvířat a životního prostředí. Obzvláštní 
důraz by měl být kladen na ochranu 
zranitelných skupin populace včetně 
těhotných žen, kojenců a dětí. Měla by být 
uplatňována zásada předběžné opatrnosti, 
aby se zaručilo, že průmyslové odvětví 
prokáže, že látky nebo přípravky vyráběné 
a uváděné na trh nemají nepříznivý dopad na 
zdraví lidí nebo na životní prostředí.

zvířat a životního prostředí. Obzvláštní 
důraz by měl být kladen na ochranu 
zranitelných skupin populace včetně 
těhotných žen, kojenců a dětí. Měla by být 
uplatňována zásada předběžné opatrnosti, 
aby se zaručilo, že průmyslové odvětví 
prokáže, že látky nebo přípravky vyráběné 
a uváděné na trh nemají nepříznivý dopad na 
zdraví lidí nebo na životní prostředí a že 
vůči nim ani neexistuje takové podezření.

Or. en

Odůvodnění

V současnosti platí přísné požadavky na prokázání, že pesticid nemá dopad na zdraví lidí a na 
životní prostředí. Namísto toho by měly být požadovány důkazy, prostřednictvím kterých by se 
prokázalo, že pesticid nemá dopad na zdraví lidí a na životní prostředí a že vůči němu ani 
neexistuje takové podezření.

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 157
Bod odůvodnění 9

(9) V přípravcích na ochranu rostlin by měly 
být používány pouze látky, u nichž bylo 
prokázáno, že mají na rostlinnou výrobu 
výhradně příznivé účinky a že se u nich 
neočekává, že budou mít škodlivé účinky na 
zdraví lidí nebo zvířat či nepřijatelný vliv na 
životní prostředí. Aby se dosáhlo stejné
úrovně ochrany ve všech členských státech, 
měla by se rozhodnutí o přijatelnosti či 
nepřijatelnosti takových látek přijímat na 
úrovni Společenství.

(9) V přípravcích na ochranu rostlin by měly 
být používány pouze látky, u nichž bylo 
prokázáno, že mají na rostlinnou výrobu 
výhradně příznivé účinky, a je potvrzeno, že 
nebudou mít škodlivé účinky na zdraví lidí 
nebo zvířat či nepřijatelný vliv na životní 
prostředí. Aby se dosáhlo vysoké a stejné 
úrovně ochrany ve všech členských státech, 
měla by se rozhodnutí o přijatelnosti či 
nepřijatelnosti takových látek přijímat na 
úrovni Společenství.

Or. de
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Pozměňovací návrh, který předkládají Christa Klaß a Anja Weisgerber + Erna Hennicot-
Schoepges a Péter Olajos

Pozměňovací návrh 158
Bod odůvodnění 9a (nový)

(9a) Za účelem uplatnění zásady 
„znečišťovatel platí“ by Komise měla 
přezkoumat, jak by výrobci přípravků na 
ochranu rostlin nebo účinných látek, které 
obsahují, měli být vhodně zapojeni do 
otázky poškození nebo nápravy poškození 
zdraví lidí nebo životního prostředí, jež 
může vyplynout z používání přípravků na 
ochranu rostlin.

Or. de

Odůvodnění

Stejně jako v jiných oblastech evropské zdravotní a environmentální politiky by se měla 
odpovědnost výrobce uplatnit také na přípravky na ochranu rostlin a jejich účinné látky. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 159
Bod odůvodnění 11a (nový)

(11a) Měl by být podporován rozvoj 
zkušebních metod in vitro (ve zkumavce), 
při nichž se nepoužívají zvířata, a to za 
účelem získání více spolehlivých údajů se 
vztahem k člověku, než vyplývá ze studií na 
zvířatech, které jsou v současnosti 
používány.

Or. en

Odůvodnění

Velká většina zkušebních metod, při nichž se používají zvířata, nikdy nebyla uznána za 
moderní standardy a v mnoha případech je jejich relevantnost a spolehlivost sporná. Podpora 
zkušebních metod, při nichž se nepoužívají zvířata, je důležitá pro ochranu lidského zdraví, 
ale i pro zamezení utrpení zvířat.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Erna Hennicot-Schoepges a Péter Olajos +Dan 
Jørgensen, Chris Davies a Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 160
Bod odůvodnění 13

(13) V zájmu bezpečnosti by mělo být 
období schválení účinné látky omezené. 
Období schválení by mělo být úměrné 
možným rizikům spojeným s používáním 
takových látek. Při rozhodování o obnovení 
určitého povolení by měly být vzaty v úvahu 
zkušenosti získané během skutečného 
používání přípravků na ochranu obsahujících 
příslušné látky a rovněž vědeckotechnický 
rozvoj. Po prvním obnovení by dané látky 
měly být dále zkoumány pouze tehdy, 
existuje-li podezření, že již nesplňují 
požadavky tohoto nařízení.

(13) V zájmu bezpečnosti by mělo být 
období schválení účinné látky omezené. 
Období schválení by mělo být úměrné 
možným rizikům spojeným s používáním 
takových látek a mělo by být omezeno na 
nejvýše 15 let pro nízkorizikové látky, 5 let 
pro látky, které lze použít jako náhradu, 
a 10 let pro ostatní látky. Při rozhodování 
o obnovení určitého povolení by měly být 
vzaty v úvahu zkušenosti získané během 
skutečného používání přípravků na ochranu 
obsahujících příslušné látky a rovněž 
vědeckotechnický rozvoj. 

Or. en

Odůvodnění

Látky by měly být pravidelně přezkoumávány, aby byly zohledněny aktuální vědecké poznatky.

Pozměňovací návrh, který předkládají Erna Hennicot-Schoepges a Péter Olajos

Pozměňovací návrh 161
Bod odůvodnění 16

(16) Některé látky, jež jsou používány 
především jinak než jako přípravky na 
ochranu rostlin, mohou mít pro ochranu 
rostlin určitý význam, avšak 
z ekonomického hlediska může mít podání 
žádosti o povolení omezený význam. Proto 
by specifická ustanovení měla zaručovat, že 
tyto látky mohou být rovněž schváleny pro 
použití v přípravcích na ochranu rostlin, je-li 
riziko, jež představují, přijatelné.

(16) Některé látky, jež jsou používány 
především jinak než jako přípravky na 
ochranu rostlin, mohou mít pro ochranu 
rostlin určitý význam, avšak 
z ekonomického hlediska může mít podání 
žádosti o povolení omezený význam. Proto 
by specifická ustanovení měla zaručovat, že 
tyto látky mohou být rovněž schváleny pro 
použití v přípravcích na ochranu rostlin, je-li 
riziko, jež představují, přijatelné pro 
všechny relevantní zúčastněné strany.

Or. en
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Odůvodnění

Má se za to, že určuje společnost, co je „přijatelným rizikem“, a tedy pokud společnost cítí, že 
riziko přijatelné není, pak to, co je považováno za přijatelné, je předefinováno a riziko 
posouzeno podle toho. Proto může být riziko považováno za přijatelné pouze všemi 
relevantními zúčastněnými stranami. K nim musí náležet venkovské obyvatelstvo a obce, 
farmářské skupiny, environmentální a spotřebitelské skupiny, ale i veřejnost obecně.

Pozměňovací návrh, který předkládají Dan Jørgensen + Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 162
Bod odůvodnění 16

(16) Některé látky, jež jsou používány 
především jinak než jako přípravky na 
ochranu rostlin, mohou mít pro ochranu 
rostlin určitý význam, avšak 
z ekonomického hlediska může mít podání 
žádosti o povolení omezený význam. Proto 
by specifická ustanovení měla zaručovat, že 
tyto látky mohou být rovněž schváleny pro 
použití v přípravcích na ochranu rostlin, je-li 
riziko, jež představují, přijatelné.

(16) Některé látky, jež jsou používány 
především jinak než jako přípravky na 
ochranu rostlin, mohou mít pro ochranu 
rostlin určitý význam, avšak 
z ekonomického hlediska může mít podání 
žádosti o povolení omezený význam. Proto 
by specifická ustanovení měla zaručovat, že 
tyto látky mohou být rovněž schváleny pro 
použití v přípravcích na ochranu rostlin, je-li 
riziko, jež představují, považováno za
přijatelné pro všechny zúčastněné strany.

Or. en

Odůvodnění

Má se za to, že určuje společnost, co je „přijatelným rizikem“, a tedy pokud společnost cítí, že 
riziko přijatelné není, pak to, co je považováno za přijatelné, je předefinováno a riziko 
posouzeno podle toho. Proto může být riziko považováno za přijatelné pouze všemi 
relevantními zúčastněnými stranami. K nim musí náležet venkovské obyvatelstvo a obce, 
skupiny zemědělců (organické i tradiční), environmentální a spotřebitelské skupiny, ale 
i veřejnost obecně.

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 163
Bod odůvodnění 17

(17) Některé účinné látky mohou být 
přijatelné pouze tehdy, jsou-li učiněna 
rozsáhlá opatření ke zmírnění rizika. Tyto 

(17) Některé účinné látky, které obzvláště 
vzbuzují obavy a jež jsou aktuálně 
schváleny, by měly být identifikovány na 
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látky by měly být identifikovány na úrovni 
Společenství. Členské státy by měly 
pravidelně zkoumat, zda přípravky na 
ochranu rostlin, které obsahují tyto účinné 
látky, nelze nahradit přípravky na ochranu 
rostlin obsahujícími účinné látky, jež 
vyžadují méně intenzivní opatření ke 
zmírnění rizika.

úrovni Společenství jako látky, jež lze použít 
jako náhradu. Členské státy by měly 
pravidelně zkoumat, zda přípravky na 
ochranu rostlin, které obsahují tyto účinné 
látky, nelze nahradit přípravky na ochranu 
rostlin obsahujícími účinné látky, jež 
vyžadují méně intenzivní nebo žádná
opatření ke zmírnění rizika, nebo 
alternativními způsoby pěstování a ochrany 
rostlin. Při pozitivním výsledku přezkumu 
by měly být účinné látky okamžitě 
nahrazeny.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládají Erna Hennicot-Schoepges a Péter Olajos

Pozměňovací návrh 164
Bod odůvodnění 17

(17) Některé účinné látky mohou být 
přijatelné pouze tehdy, jsou-li učiněna 
rozsáhlá opatření ke zmírnění rizika. Tyto 
látky by měly být identifikovány na úrovni 
Společenství. Členské státy by měly 
pravidelně zkoumat, zda přípravky na 
ochranu rostlin, které obsahují tyto účinné 
látky, nelze nahradit přípravky na ochranu 
rostlin obsahujícími účinné látky, jež 
vyžadují méně intenzivní opatření ke 
zmírnění rizika.

(17) Některé účinné látky mohou být 
přijatelné pouze tehdy, jsou-li učiněna 
rozsáhlá opatření ke zmírnění rizika. Tyto 
látky by měly být identifikovány na úrovni 
Společenství i na vnitrostátní úrovni. 
Členské státy by měly pravidelně zkoumat, 
zda přípravky na ochranu rostlin, které 
obsahují tyto účinné látky, nelze nahradit 
přípravky na ochranu rostlin obsahujícími 
účinné látky, jež vyžadují méně intenzivní 
opatření ke zmírnění rizika, nebo 
alternativními nechemickými způsoby 
a metodami pěstování a ochrany rostlin.

Or. en

Odůvodnění

Látky, které lze použít jako náhradu, by měly být přezkoumány a nahrazeny bezpečnějšími 
alternativami. Takto se zabrání tomu, aby produkty obsahující látky, které lze použít jako 
náhradu, zůstávaly na trhu nekonečně dlouho. Měla by existovat možnost, jak produkty 
nahradit nechemickými alternativami.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Dan Jørgensen, Chris Davies a Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 165
Bod odůvodnění 17

(17) Některé účinné látky mohou být 
přijatelné pouze tehdy, jsou-li učiněna 
rozsáhlá opatření ke zmírnění rizika. Tyto 
látky by měly být identifikovány na úrovni 
Společenství. Členské státy by měly 
pravidelně zkoumat, zda přípravky na 
ochranu rostlin, které obsahují tyto účinné 
látky, nelze nahradit přípravky na ochranu 
rostlin obsahujícími účinné látky, jež 
vyžadují méně intenzivní opatření ke 
zmírnění rizika.

(17) Některé účinné látky mohou být 
přijatelné pouze tehdy, jsou-li učiněna 
rozsáhlá opatření ke zmírnění rizika. Tyto 
látky by měly být identifikovány na úrovni 
Společenství i na vnitrostátní úrovni.
Členské státy by měly přezkoumat
přípravky na ochranu rostlin, které obsahují 
tyto účinné látky, s cílem nahradit je
přípravky na ochranu rostlin obsahujícími 
účinné látky, jež vyžadují výrazně méně 
intenzivní opatření ke zmírnění rizika, nebo 
alternativními nechemickými způsoby 
a metodami pěstování a ochrany rostlin.

Or. en

Odůvodnění

Látky, které lze použít jako náhradu, by měly být přezkoumány a nahrazeny bezpečnějšími 
alternativami. Takto se zabrání tomu, aby produkty obsahující látky, které lze použít jako 
náhradu, zůstávaly na trhu nekonečně dlouho. Měla by existovat možnost, jak produkty 
nahradit nechemickými alternativami.

Pozměňovací návrh, který předkládá Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 166
Bod odůvodnění 17a (nový)

(17a) Vědecký výbor pro vznikající a nově 
zjištěná zdravotní rizika (SCENIHR) ve 
svém stanovisku ze dne 10. března 2006 
ke vhodnosti stávajících metodik pro 
posuzování potenciálních rizik spojených se 
záměrně vytvořenými i náhodnými 
produkty nanotechnologií poukázal na 
hlavní mezery ve znalostech nezbytných 
k posuzování rizik, včetně charakteristiky 
nanočástic, jejich detekce a měření, dávky 
a odpovědi, rozkladu a perzistence 
v lidském těle a životním prostředí, a na 
všechny aspekty toxikologie 
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a environmentální toxikologie se vztahem 
k nanočásticím. Výbor dospěl k závěru, že 
stávající metodiky pro posuzování rizik 
vyžadují určité změny, aby poskytovaly 
ochranu před nebezpečím spojeným 
s nanotechnologií, a zejména že stávající 
toxikologické a ekotoxikologické metody 
možná nejsou dostatečné pro řešení všech 
otázek, které s nanočásticemi vyvstávají.
Ustanovení tohoto nařízení by měla zajistit 
přiměřené posouzení bezpečnosti 
nanočástic jakožto předběžné podmínky pro 
jejich schválení jako účinných látek.

Or. en

Odůvodnění

Hlavní mezery ve znalostech posouzení rizik nanočástic, tak jak je uvedl SCENIHR, a také 
jeho závěry uvádějící potřebu změny stávajících metod, je třeba výslovně určit. To má 
důsledky pro posuzování bezpečnosti nanočástic a mělo by to vést ke zvláštním ustanovením 
o nanočásticích v souvislosti s tímto nařízením.

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 167
Bod odůvodnění 17b (nový)

(17b) Pokud by opatření uvedená v bodu 
odůvodnění 17a (nový) měla způsobit 
soutěžní znevýhodnění v důsledku 
diskriminace tuzemských zúčastněných 
stran členským státem, musí dotyčný 
členský stát zajistit přiměřenou náhradu.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Dan Jørgensen

Pozměňovací návrh 168
Bod odůvodnění 19

(19) Přípravky na ochranu rostlin mohou 
rovněž obsahovat formulační přísady. Měl 

(19) Přípravky na ochranu rostlin mohou 
rovněž obsahovat formulační přísady. Měl 
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by být vypracován seznam formulačních 
přísad, které by neměly být obsaženy 
v přípravcích na ochranu rostlin.

by být vypracován seznam formulačních 
přísad, které by neměly být obsaženy 
v přípravcích na ochranu rostlin a důvody 
pro toto opatření. Tyto informace by měly 
být přístupné veřejnosti. Podrobnosti 
o všech formulačních přísadách, které jsou 
obsaženy v přípravcích na ochranu rostlin, 
musí být přístupné veřejnosti.

Or. en

Odůvodnění

Veřejnost má právo znát informace o rizicích a možných nepříznivých účincích formulačních 
přísad, neboť i když nejsou obsaženy v pesticidních přípravcích, mohou být obsaženy 
v nepesticidních přípravcích na trhu.  Proto by informace o tom, které formulační přísady by 
neměly být obsaženy v pesticidních přípravcích, a příslušné důvody měly být veřejně 
přístupné. Všechny formulační přísady, které jsou obsaženy v pesticidních přípravcích, musí 
být také veřejně přístupné a nesmí být předmětem obchodního tajemství.

Pozměňovací návrh, který předkládá Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 169
Bod odůvodnění 19

(19) Přípravky na ochranu rostlin mohou 
rovněž obsahovat formulační přísady. Měl 
by být vypracován seznam formulačních 
přísad, které by neměly být obsaženy 
v přípravcích na ochranu rostlin.

(19) Přípravky na ochranu rostlin mohou 
rovněž obsahovat formulační přísady. Měl 
by být vypracován seznam formulačních 
přísad, které by neměly být obsaženy 
v přípravcích na ochranu rostlin a důvody 
pro toto opatření. Tato informace by měla 
být veřejně přístupná. Podrobnosti o všech 
formulačních přísadách, které jsou 
obsaženy v pesticidních přípravcích, musí
být rovněž přístupné veřejnosti.

Or. en

Odůvodnění

Veřejnost má právo znát informace o rizicích a možných nepříznivých účincích formulačních 
přísad, neboť mohou být obsaženy v nepesticidních přípravcích na trhu. Proto by informace 
o tom, které formulační přísady by neměly být obsaženy v pesticidních přípravcích, 
a příslušné důvody měly být veřejně přístupné.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Erna Hennicot-Schoepges a Péter Olajos

Pozměňovací návrh 170
Bod odůvodnění 19

(19) Přípravky na ochranu rostlin mohou 
rovněž obsahovat formulační přísady. Měl 
by být vypracován seznam formulačních 
přísad, které by neměly být obsaženy 
v přípravcích na ochranu rostlin.

(19) Přípravky na ochranu rostlin mohou 
rovněž obsahovat formulační přísady. Měl 
by být vypracován zúčastněným stranám 
přístupný seznam formulačních přísad, které 
by neměly být obsaženy v přípravcích na 
ochranu rostlin a důvody pro toto opatření.

Or. en

Odůvodnění

Veřejnost má právo znát informace o tom, které formulační přísady by neměly být obsaženy 
v pesticidních přípravcích, a příslušné důvody by měly být veřejně přístupné, jak je tomu 
u účinných látek.

Pozměňovací návrh, který předkládá Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 171
Bod odůvodnění 19

(19) Přípravky na ochranu rostlin mohou 
rovněž obsahovat formulační přísady. Měl
by být vypracován seznam formulačních 
přísad, které by neměly být obsaženy 
v přípravcích na ochranu rostlin.

(19) Přípravky na ochranu rostlin mohou 
rovněž obsahovat formulační přísady. Měl 
by být schválen a veřejně zpřístupněn
pozitivní seznam formulačních přísad, které 
mohou být obsaženy v přípravcích na 
ochranu rostlin.

Or. en

Odůvodnění

Veřejnost má právo znát informace o rizicích a možných nepříznivých účincích formulačních 
přísad. Všechny formulační přísady, které jsou obsaženy v pesticidních přípravcích, proto 
musí být veřejně přístupné a nesmí být předmětem obchodního tajemství.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Chris Davies

Pozměňovací návrh 172
Bod odůvodnění 19

(19) Přípravky na ochranu rostlin mohou 
rovněž obsahovat formulační přísady. Měl 
by být vypracován seznam formulačních 
přísad, které by neměly být obsaženy 
v přípravcích na ochranu rostlin.

(19) Přípravky na ochranu rostlin mohou 
rovněž obsahovat formulační přísady. Měl 
by být vypracován seznam formulačních 
přísad, které by neměly být obsaženy 
v přípravcích na ochranu rostlin a důvody 
pro toto opatření.

Or. en

Odůvodnění

Veřejnost by měla mít přístup k hlavním informacím o důvodech, proč by formulační přísada 
neměla být obsažena v přípravcích na ochranu rostlin, jak to v současné době platí pro 
účinné látky.

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 173
Bod odůvodnění 20

(20) Přípravky na ochranu rostlin obsahující 
účinné látky mohou být mnoha způsoby 
formulovány a používány u řady plodin 
v různých zemědělských, ekologických 
a klimatických podmínkách. Povolení 
přípravků na ochranu rostlin by proto měly 
udělovat členské státy.

(20) Přípravky na ochranu rostlin obsahující 
účinné látky mohou být mnoha způsoby 
formulovány a používány u řady plodin 
v různých zemědělských, ekologických 
a klimatických podmínkách. Povolení 
přípravků na ochranu rostlin by proto měly 
udělovat členské státy a tato povolení by 
měla platit v celé EU.

Or. de

Odůvodnění

Střednědobým a dlouhodobým cílem musí být zavedení skutečného povolení EU, tzn. že 
povolení vydané jedním členským státem bude platné ve všech ostatních členských státech. To 
je jediný způsob, jak může být vytvořen fungující vnitřní trh s přípravky na ochranu rostlin.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Dan Jørgensen a Chris Davies

Pozměňovací návrh 174
Bod odůvodnění 21

(21) Ustanovení upravující povolování 
musejí zaručovat vysokou úroveň ochrany. 
Konkrétně by při udělování povolení 
přípravků na ochranu rostlin měla být 
upřednostněna ochrana zdraví lidí a zvířat 
a životního prostředí, nikoli zlepšování 
rostlinné výroby. Proto by před uvedením 
přípravků na ochranu rostlin na trh mělo být 
jasně prokázáno, že jsou pro rostlinou 
výrobu důležité a že nemají nepříznivý 
účinek na zdraví lidí či zvířat nebo 
nepřijatelný vliv na životní prostředí.

(21) Ustanovení upravující povolování 
musejí zaručovat vysokou úroveň ochrany. 
Konkrétně by při udělování povolení 
přípravků na ochranu rostlin měla být 
upřednostněna ochrana zdraví lidí a zvířat,
životního prostředí a vodních zdrojů, nikoli 
zlepšování rostlinné výroby. Proto by před 
uvedením přípravků na ochranu rostlin na 
trh mělo být jasně prokázáno, že jsou pro 
rostlinou výrobu důležité a že nemají 
nepříznivý účinek na zdraví lidí či zvířat 
nebo nepřijatelný vliv na životní prostředí 
a vodní zdroje.

Or. en

Odůvodnění

Účelem je zajištění ochrany vodních zdrojů.

Pozměňovací návrh, který předkládá Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 175
Bod odůvodnění 21

(21) Ustanovení upravující povolování 
musejí zaručovat vysokou úroveň ochrany. 
Konkrétně by při udělování povolení 
přípravků na ochranu rostlin měla být 
upřednostněna ochrana zdraví lidí a zvířat 
a životního prostředí, nikoli zlepšování 
rostlinné výroby. Proto by před uvedením 
přípravků na ochranu rostlin na trh mělo být 
jasně prokázáno, že jsou pro rostlinou 
výrobu důležité a že nemají nepříznivý 
účinek na zdraví lidí či zvířat nebo 
nepřijatelný vliv na životní prostředí.

(21) Ustanovení upravující povolování 
musejí zaručovat vysokou úroveň ochrany. 
Konkrétně by při udělování povolení 
přípravků na ochranu rostlin měla být 
upřednostněna ochrana zdraví lidí a zvířat 
a životního prostředí, nikoli zlepšování 
rostlinné výroby. Proto by před uvedením 
přípravků na ochranu rostlin na trh mělo být 
jasně prokázáno, že nemají nepříznivý 
účinek na zdraví lidí, včetně zranitelných 
skupin, či zvířat nebo nepřijatelný vliv na 
životní prostředí.

Or. en
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Odůvodnění

Prioritou tohoto nařízení je zajištění vysokého standardu ochrany zdraví lidí i zvířat 
a životního prostředí, který tak musí absolutně převážit nad veškerými finančními, 
ekonomickými a jinými úvahami.

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 176
Bod odůvodnění 24

(24) Aby se zabránilo zdvojování práce, 
snížila správní zátěž průmyslového odvětví 
a členských států a zaručila 
harmonizovanější dostupnost přípravků na 
ochranu rostlin, měla by být povolení 
udělená jedním členským státem přijímána 
i v dalších členských státech, pokud v nich 
panují srovnatelné ekologické a klimatické 
podmínky. Aby se takovéto vzájemné 
uznávání usnadnilo, měla by být Evropská 
unie rozdělena do zón, v nichž je přípravek 
povolen a v nichž panují srovnatelné 
podmínky.

(24) Aby se zabránilo zdvojování práce, 
snížila správní zátěž průmyslového odvětví 
a členských států a zaručila 
harmonizovanější dostupnost přípravků na 
ochranu rostlin, měla by být povolení 
udělená jedním členským státem přijímána 
i v dalších členských státech, pokud v nich 
panují srovnatelné ekologické a klimatické 
podmínky. Aby se dosáhlo skutečného 
vzájemného uznávání, měla by být Evropská 
unie rozdělena do zón, v nichž je přípravek 
povolen a v nichž panují srovnatelné 
podmínky.

Or. de

Odůvodnění

Povolení platné pro celou EU je konečně požadováno pro vytvoření fungujícího vnitřního trhu 
s přípravky na ochranu rostlin. Povolovací řízení by mělo také zohlednit další podmínky 
a omezení používání (omezení vzdáleností, zákaz používaní v určitou dobu atd.)

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 177
Bod odůvodnění 24

(24) Aby se zabránilo zdvojování práce, 
snížila správní zátěž průmyslového odvětví 
a členských států a zaručila 
harmonizovanější dostupnost přípravků na 
ochranu rostlin, měla by být povolení 
udělená jedním členským státem přijímána 
i v dalších členských státech, pokud v nich 

(24) Aby se zabránilo zdvojování práce, 
snížila správní zátěž průmyslového odvětví 
a členských států a zaručila 
harmonizovanější dostupnost přípravků na 
ochranu rostlin, měla by být povolení 
udělená jedním členským státem přijímána 
i v dalších členských státech, pokud v nich 
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panují srovnatelné ekologické a klimatické
podmínky. Aby se takovéto vzájemné 
uznávání usnadnilo, měla by být Evropská 
unie rozdělena do zón, v nichž je přípravek 
povolen a v nichž panují srovnatelné 
podmínky.

panují srovnatelné geografické podmínky.
Aby se takovéto vzájemné uznávání 
usnadnilo, měla by být Evropská unie 
rozdělena do zón, v nichž je přípravek 
povolen a v nichž panují srovnatelné 
podmínky.

Or. pl

Odůvodnění

Vyjasnění. Klimatické podmínky nejsou ve stejné rovině s ekologickými podmínkami, 
vzhledem k tomu, že druhé jmenované jsou nástrojem pro vytváření těch prvních.
Ekosystém, ve kterém existují specifické ekologické podmínky určující rozvoj lokalit pro život 
organismů, je vytvářen podmínkami, které jsou dány v rámci geografického prostředí, jež je 
souborem vzájemně propojených prvků (litosféra, atmosféra, hydrosféra, pedosféra, 
antroposféra).

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 178
Bod odůvodnění 24a (nový)

(24a) Rozdělení členských států do zón, 
v nichž je přípravek povolen, je považováno 
za první krok směrem k vytvoření 
integrovaného vnitřního trhu s přípravky 
na ochranu rostlin, na kterém je povolení 
přípravku na ochranu rostlin platné v celé 
EU. Komise bude pravidelně vydávat zprávy 
o pokroku ve vytváření vnitřního trhu 
s přípravky na ochranu rostlin. Bude 
předkládat návrhy opatření pro co 
nejrychlejší dosažení vnitřního trhu.

Or. de

Odůvodnění

Povolení platné pro celou EU je konečně požadováno pro vytvoření fungujícího vnitřního trhu 
s přípravky na ochranu rostlin. Povolení platné pro zónu, na základě kterého by povolení 
přípravku na ochranu rostlin v jednom členském státě v rámci konkrétní zóny bylo platné pro 
všechny členské státy v této zóně, může být prvním krokem k jeho dosažení.

Cílem je vnitřní trh s přípravky na ochranu rostlin. To znamená, že by přípravek na ochranu 
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rostlin povolený v jednom členském státě EU byl automaticky povolen v celé EU.

Pozměňovací návrh, který předkládá Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 179
Bod odůvodnění 26

(26) Ve výjimečných případech by mělo být 
členským státům umožněno povolovat 
přípravky na ochranu rostlin, jež nesplňují 
podmínky tohoto nařízení, pokud je to 
nezbytné z důvodu ohrožení rostlinné 
výroby, jemuž nelze zabránit jinými 
prostředky. Tato povolení by měla být 
přezkoumána na úrovni Společenství.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění by měl být vypuštěn, neboť je velmi obtížné definovat ohrožení, a tato 
odchylka by vedla k nárůstu nejrůznějších výjimek, kterému by mělo být zabráněno.

Pozměňovací návrh, který předkládá Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 180
Bod odůvodnění 26

(26) Ve výjimečných případech by mělo být 
členským státům umožněno povolovat 
přípravky na ochranu rostlin, jež nesplňují 
podmínky tohoto nařízení, pokud je to 
nezbytné z důvodu ohrožení rostlinné 
výroby, jemuž nelze zabránit jinými 
prostředky. Tato povolení by měla být 
přezkoumána na úrovni Společenství.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Zdá se, že nemá smysl mít nařízení s vysokými standardy, pokud toto dává možnost se od 
těchto standardů odchýlit, bez ohledu na to, zda se jedná o výjimečné případy či nikoli. Proto 
by tento bod odůvodnění měl být vypuštěn.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 181
Bod odůvodnění 26

(26) Ve výjimečných případech by mělo být 
členským státům umožněno povolovat 
přípravky na ochranu rostlin, jež nesplňují 
podmínky tohoto nařízení, pokud je to 
nezbytné z důvodu ohrožení rostlinné 
výroby, jemuž nelze zabránit jinými 
prostředky. Tato povolení by měla být 
přezkoumána na úrovni Společenství.

(26) Ve výjimečných případech by mělo být 
umožněno povolovat přípravky na ochranu 
rostlin, jež nesplňují podmínky tohoto 
nařízení, pokud je to nezbytné z důvodu 
ohrožení rostlinné výroby a ekosystému, 
jemuž nelze zabránit jinými prostředky. Tato 
dočasná povolení by měla být přezkoumána 
na úrovni Společenství.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 182
Bod odůvodnění 28

(28) Ve snaze zajistit vysokou úroveň 
ochrany lidského zdraví a životního 
prostředí by přípravky na ochranu rostlin 
měly být správně používány s ohledem na 
zásady integrované ochrany proti škůdcům. 
Rada zahrne do požadavků podle předpisů 
v oblasti řízení uvedených v příloze III 
nařízení (ES) č. 1782/2003 zásady 
integrované ochrany proti škůdcům, včetně 
zásad správné rostlinolékařské praxe 
a správné praxe v oblasti životního 
prostředí. Je tudíž třeba počítat 
s přechodným obdobím, během kterého by 
členské státy mohly zavést nezbytné 
struktury, které by uživatelům přípravků na 
ochranu rostlin umožnily uplatnit zásady 
integrované ochrany proti škůdcům.

(28) Ve snaze zajistit vysokou úroveň 
ochrany lidského zdraví a životního 
prostředí by přípravky na ochranu rostlin 
měly být správně používány s ohledem na 
zásady integrované ochrany proti škůdcům. 
Je tudíž třeba počítat s přechodným 
obdobím, během kterého by členské státy 
mohly zavést nezbytné struktury, které by 
uživatelům přípravků na ochranu rostlin 
umožnily uplatnit zásady integrované 
ochrany proti škůdcům.

Or. de
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Odůvodnění

Zavedení nových povinností souvisejících s podmíněností se zamítá.

Pozměňovací návrh, který předkládají Erna Hennicot-Schoepges a Péter Olajos

Pozměňovací návrh 183
Bod odůvodnění 28

(28) Ve snaze zajistit vysokou úroveň 
ochrany lidského zdraví a životního 
prostředí by přípravky na ochranu rostlin 
měly být správně používány s ohledem na 
zásady integrované ochrany proti škůdcům. 
Rada zahrne do požadavků podle předpisů 
v oblasti řízení uvedených v příloze III 
nařízení (ES) č. 1782/2003 zásady 
integrované ochrany proti škůdcům, včetně 
zásad správné rostlinolékařské praxe a 
správné praxe v oblasti životního prostředí. 
Je tudíž třeba počítat s přechodným 
obdobím, během kterého by členské státy 
mohly zavést nezbytné struktury, které by 
uživatelům přípravků na ochranu rostlin 
umožnily uplatnit zásady integrované 
ochrany proti škůdcům.

(28) Ve snaze zajistit vysokou úroveň 
ochrany lidského zdraví a životního 
prostředí by přípravky na ochranu rostlin 
měly být správně používány s ohledem na 
zásady integrované ochrany proti škůdcům 
a měly by upřednostňovat nechemické 
a přírodní alternativy tam, kde to bude 
možné. Rada zahrne do požadavků podle 
předpisů v oblasti řízení uvedených v příloze 
III nařízení (ES) č. 1782/2003 zásady 
integrované ochrany proti škůdcům, včetně 
zásad správné rostlinolékařské praxe, 
nechemických metod ochrany rostlin, 
ochrany plodin a ochrany proti škůdcům. 
Je tudíž třeba počítat s přechodným 
obdobím, během kterého by členské státy 
mohly zavést nezbytné struktury, které by 
uživatelům přípravků na ochranu rostlin 
umožnily uplatnit zásady integrované 
ochrany proti škůdcům, nechemické 
alternativy ochrany rostlin, ochrany plodin 
a ochrany proti škůdcům.

Or. en

Odůvodnění

Měly by se vždy upřednostňovat nechemické metody ochrany proti škůdcům, jakožto jediné 
opravdu preventivní a udržitelné řešení, které je více v souladu s cíli udržitelné ochrany 
rostlin, než spoléhání se na soubor chemických látek určených k hubení rostlin, hmyzu nebo 
jiných forem života, které nemůže být považováno za udržitelné. Je třeba, aby členské státy 
podněcovaly a podporovaly široké přijímání nechemických alternativ ochrany rostlin, 
ochrany plodin a ochrany proti škůdcům.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Dan Jørgensen a Chris Davies

Pozměňovací návrh 184
Bod odůvodnění 28

(28) Ve snaze zajistit vysokou úroveň 
ochrany lidského zdraví a životního 
prostředí by přípravky na ochranu rostlin 
měly být správně používány s ohledem na 
zásady integrované ochrany proti škůdcům.
Rada zahrne do požadavků podle předpisů 
v oblasti řízení uvedených v příloze III 
nařízení (ES) č. 1782/2003 zásady 
integrované ochrany proti škůdcům, včetně 
zásad správné rostlinolékařské praxe 
a správné praxe v oblasti životního 
prostředí. Je tudíž třeba počítat 
s přechodným obdobím, během kterého by 
členské státy mohly zavést nezbytné 
struktury, které by uživatelům přípravků na 
ochranu rostlin umožnily uplatnit zásady 
integrované ochrany proti škůdcům.

(28) Ve snaze zajistit vysokou úroveň 
ochrany lidského zdraví a životního 
prostředí by přípravky na ochranu rostlin 
měly být používány v souladu s jejich 
povolením, a tam, kde to bude možné, by 
měly být upřednostňovány nechemické a 
přírodní alternativy. Rada zahrne do 
požadavků podle předpisů v oblasti řízení 
uvedených v příloze III nařízení (ES) 
č. 1782/2003 zásady nechemických metod 
ochrany rostlin, ochrany plodin a ochrany 
proti škůdcům. Je tudíž třeba počítat 
s přechodným obdobím, během kterého by 
členské státy mohly zavést nezbytné 
struktury, které by uživatelům pesticidů
umožnily uplatnit zásady nechemických 
alternativ ochrany rostlin, ochrany plodin 
a ochrany proti škůdcům.

Or. en

Odůvodnění

Měly by se vždy upřednostňovat nechemické metody ochrany proti škůdcům, jakožto jediné 
opravdu preventivní a udržitelné řešení, které je více v souladu s cíli udržitelné ochrany 
rostlin, než spoléhání se na soubor chemických látek určených k hubení rostlin, hmyzu nebo 
jiných forem života, které nemůže být považováno za udržitelné. Je třeba, aby členské státy 
podněcovaly a podporovaly široké přijímání nechemických alternativ ochrany rostlin, 
ochrany plodin a ochrany proti škůdcům.

Pozměňovací návrh, který předkládá Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 185
Bod odůvodnění 28

(28) Ve snaze zajistit vysokou úroveň 
ochrany lidského zdraví a životního 
prostředí by přípravky na ochranu rostlin 
měly být správně používány s ohledem na 
zásady integrované ochrany proti škůdcům.
Rada zahrne do požadavků podle předpisů 
v oblasti řízení uvedených v příloze III 
nařízení (ES) č. 1782/2003 zásady 

(28) Ve snaze zajistit vysokou úroveň 
ochrany lidského zdraví a životního 
prostředí by přípravky na ochranu rostlin 
měly být používány v souladu s jejich 
povolením a pouze v krajním případě, 
a tam, kde to bude možné, by měly být 
upřednostňovány nechemické a přírodní 
alternativy. Rada zahrne do požadavků 
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integrované ochrany proti škůdcům, včetně 
zásad správné rostlinolékařské praxe 
a správné praxe v oblasti životního 
prostředí. Je tudíž třeba počítat 
s přechodným obdobím, během kterého by 
členské státy mohly zavést nezbytné 
struktury, které by uživatelům přípravků na 
ochranu rostlin umožnily uplatnit zásady 
integrované ochrany proti škůdcům.

podle předpisů v oblasti řízení uvedených 
v příloze III nařízení (ES) č. 1782/2003 
zásady nechemických metod ochrany 
rostlin, ochrany plodin a ochrany proti 
škůdcům. Je tudíž třeba počítat 
s přechodným obdobím, během kterého by 
členské státy mohly zavést nezbytné 
struktury, které by uživatelům přípravků na 
ochranu rostlin umožnily uplatnit zásady 
nechemických metod ochrany rostlin, 
ochrany plodin a ochrany proti škůdcům.

Or. en

Odůvodnění

Měly by se vždy upřednostňovat nechemické metody ochrany proti škůdcům, jakožto jediné 
opravdu preventivní a udržitelné řešení, které je více v souladu s cíli udržitelné ochrany 
rostlin, než spoléhání se na soubor chemických látek určených k hubení rostlin, hmyzu nebo 
jiných forem života, které nemůže být považováno za udržitelné. Je třeba, aby členské státy 
podněcovaly a podporovaly široké přijímání nechemických alternativ ochrany rostlin, 
ochrany plodin a ochrany proti škůdcům.

Pozměňovací návrh, který předkládá Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 186
Bod odůvodnění 28

(28) Ve snaze zajistit vysokou úroveň 
ochrany lidského zdraví a životního 
prostředí by přípravky na ochranu rostlin 
měly být správně používány s ohledem na 
zásady integrované ochrany proti škůdcům. 
Rada zahrne do požadavků podle předpisů 
v oblasti řízení uvedených v příloze III 
nařízení (ES) č. 1782/2003 zásady 
integrované ochrany proti škůdcům, včetně 
zásad správné rostlinolékařské praxe 
a správné praxe v oblasti životního prostředí. 
Je tudíž třeba počítat s přechodným 
obdobím, během kterého by členské státy 
mohly zavést nezbytné struktury, které by 
uživatelům přípravků na ochranu rostlin 
umožnily uplatnit zásady integrované 
ochrany proti škůdcům.

(28) Ve snaze zajistit vysokou úroveň 
ochrany lidského zdraví a životního 
prostředí by přípravky na ochranu rostlin 
měly být správně používány v souladu 
s jejich povolením a s ohledem na zásady 
integrované ochrany proti škůdcům a měly 
by upřednostňovat nechemické a přírodní 
alternativy tam, kde to bude možné. Rada 
zahrne do požadavků podle předpisů 
v oblasti řízení uvedených v příloze III 
nařízení (ES) č. 1782/2003 zásady 
integrované ochrany proti škůdcům, včetně 
zásad správné rostlinolékařské praxe 
a správné praxe v oblasti životního prostředí. 
Je tudíž třeba počítat s přechodným 
obdobím, během kterého by členské státy 
mohly zavést nezbytné struktury, které by 
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uživatelům přípravků na ochranu rostlin 
umožnily uplatnit zásady integrované 
ochrany proti škůdcům.

Or. en

Odůvodnění

Pesticidy by se měly používat podle jejich nového přísného povolení. Měly by se vždy 
upřednostňovat nechemické metody ochrany proti škůdcům.

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 187
Bod odůvodnění 31

(31) Výraznou investici představují studie. 
Tuto investici je za účelem podnícení 
výzkumu třeba chránit. Z tohoto důvodu by 
studie předkládané žadatelem v členském 
státě měly být chráněny před tím, aby je 
použil jiný žadatel. Tato ochrana by nicméně 
měla být časově omezená, aby umožňovala 
hospodářskou soutěž. Rovněž by se měla 
omezit na studie, které jsou opravdu 
nezbytné pro účely regulace, aby se 
žadatelům zabránilo uměle prodlužovat 
období ochrany předkládáním nových studií, 
které již nejsou nutné. 

(31) Výraznou investici představují studie.
Tuto investici je za účelem podnícení 
výzkumu třeba chránit. které nezahrnují 
zkoušky na obratlovcích, a jiné studie, které 
nemohou zamezit zkouškám na zvířatech,
předkládané žadatelem v členském státě,
měly být chráněny před tím, aby je použil 
jiný žadatel. Tato ochrana by nicméně měla 
být časově omezená, aby umožňovala 
hospodářskou soutěž. Rovněž by se měla 
omezit na studie, které jsou opravdu 
nezbytné pro účely regulace, aby se 
žadatelům zabránilo uměle prodlužovat 
období ochrany předkládáním nových studií, 
které již nejsou nutné.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 188
Bod odůvodnění 32

(32) Měla by být stanovena pravidla 
zabraňující zdvojování zkoušek a studií. 
Konkrétně by mělo být zakázáno zdvojování 
studií týkajících se obratlovců. V této 
souvislosti by měla existovat povinnost 

(32) Měla by být stanovena pravidla 
zabraňující zdvojování zkoušek a studií. 
Konkrétně by mělo být zakázáno zdvojování 
studií týkajících se obratlovců. V této 
souvislosti by měla existovat povinnost 
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umožnit za rozumných podmínek přístup ke 
studiím o obratlovcích. Aby hospodářské 
subjekty byly schopné zjistit, které studie již 
byly provedeny jinými hospodářskými 
subjekty, měly by členské státy vést seznam 
takovýchto studií, a to i v případech, kdy se 
na studie nevztahuje výše zmíněný systém 
povinného umožnění přístupu. 

umožnit přístup ke studiím o obratlovcích 
a jiným studiím, jež zamezují zkouškám na 
zvířatech. Aby hospodářské subjekty byly 
schopné zjistit, které studie již byly 
provedeny jinými hospodářskými subjekty, 
měly by členské státy zaslat úřadu 
udělujícímu povolení veškeré takovéto 
studie, a to i v případech, kdy se na studie 
nevztahuje výše zmíněný systém povinného 
umožnění přístupu. Úřad udělující povolení 
povede centralizovanou databázi uvedených 
studií.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládají Dan Jørgensen a Chris Davies + Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 189
Bod odůvodnění 34

(34) 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 přípravků 
se vztahuje na klasifikaci, balení 
a označování pesticidů. Aby se však ještě 
více zlepšila ochrana uživatelů přípravků na 
ochranu rostlin, spotřebitelů rostlin 
a rostlinných produktů a životního prostředí, 
měla by být stanovena další zvláštní 
pravidla, která zohledňují konkrétní 
podmínky použití přípravků na ochranu 
rostlin.

(34) 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 přípravků 
se vztahuje na klasifikaci, balení 
a označování pesticidů. Aby se však ještě 
více zlepšila ochrana uživatelů přípravků na 
ochranu rostlin, ale i obyvatel dané oblasti a 
těch, kteří by mohli být vystaveni 
přípravkům na ochranu rostlin z postřiku 
plodin, spotřebitelů rostlin a rostlinných 
produktů a životního prostředí, měla by být 
stanovena další zvláštní pravidla, která 
zohledňují konkrétní podmínky použití 
přípravků na ochranu rostlin.

Or. en

Odůvodnění

Všechny podskupiny populace, které jsou vystaveny riziku expozice pesticidů, musí být 
chráněny. Patří sem profesionální či neprofesionální uživatelé, osoby s trvalým bydlištěm, 
kolemjdoucí, pracovníci, zvláště zranitelné skupiny nebo spotřebitelé, přímo či nepřímo 
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vystavení prostřednictvím vzduchu, potravin, krmiv, vody či životního prostředí. Pokud se 
provádí posouzení expozice a rizik, musí být do výpočtů expozic pro každou skupinu zahrnuty 
všechny relevantní faktory expozice.

Pozměňovací návrh, který předkládá Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 190
Bod odůvodnění 34

(34) 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 přípravků 
se vztahuje na klasifikaci, balení 
a označování pesticidů. Aby se však ještě 
více zlepšila ochrana uživatelů přípravků na 
ochranu rostlin, spotřebitelů rostlin 
a rostlinných produktů a životního prostředí, 
měla by být stanovena další zvláštní 
pravidla, která zohledňují konkrétní 
podmínky použití přípravků na ochranu 
rostlin.

(34) 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 přípravků 
se vztahuje na klasifikaci, balení 
a označování pesticidů. Aby se však ještě 
více zlepšila ochrana uživatelů přípravků na 
ochranu rostlin, obyvatel dané oblasti 
a těch, kteří by mohli být vystaveni 
pesticidům z postřiku plodin, spotřebitelů 
rostlin a rostlinných produktů a životního 
prostředí, je žádoucí přijmout zvláštní 
právní předpis na základě legislativního 
návrhu Komise, který zohlední konkrétní 
podmínky použití přípravků na ochranu 
rostlin.

Or. en

Odůvodnění

Všechny podskupiny populace, které jsou vystaveny riziku expozice pesticidů, musí být 
chráněny. Patří sem profesionální či neprofesionální uživatelé, osoby s trvalým bydlištěm, 
kolemjdoucí, pracovníci, zvláště zranitelné skupiny nebo spotřebitelé, přímo či nepřímo 
vystavení prostřednictvím vzduchu, potravin, krmiv, vody či životního prostředí. Pokud se 
provádí posouzení expozice a rizik, musí být do výpočtů expozic pro každou skupinu zahrnuty 
všechny relevantní faktory expozice.

Pozměňovací návrh, který předkládají Erna Hennicot-Schoepges a Péter Olajos + Gyula 
Hegyi a Christa Klaß

Pozměňovací návrh 191
Bod odůvodnění 35

(35) Aby reklama nebyla pro uživatele 
přípravků na ochranu rostlin zavádějící, 

(35) Aby reklama nebyla pro uživatele 
přípravků na ochranu rostlin nebo pro 
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měla by být stanovena pravidla pro reklamu 
na tyto přípravky.

veřejnost zavádějící, měla by být stanovena 
pravidla pro reklamu na tyto přípravky.

Or. en

Odůvodnění

Toto riziko pesticidů znamená nebezpečí nejen pro uživatele, ale také pro veřejnost, a proto 
reklama nesmí být, pokud jde o pesticidy a pesticidní přípravky, pro uživatele nebo veřejnost 
zavádějící.

Pozměňovací návrh, který předkládají Dan Jørgensen a Chris Davies

Pozměňovací návrh 192
Bod odůvodnění 35

(35) Aby reklama nebyla pro uživatele 
přípravků na ochranu rostlin zavádějící, 
měla by být stanovena pravidla pro reklamu 
na tyto přípravky.

(35) Aby reklama nebyla pro veřejnost ani
uživatele přípravků na ochranu rostlin 
zavádějící, měla by být stanovena pravidla 
pro reklamu na tyto přípravky.

Or. en

Odůvodnění

Reklama nesmí být, pokud jde o pesticidy a pesticidní přípravky, pro uživatele nebo veřejnost 
zavádějící.

Pozměňovací návrh, který předkládá Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 193
Bod odůvodnění 36

(36) Měla by být stanovena pravidla pro 
vedení záznamů a pro informace o použití 
přípravků na ochranu rostlin, aby se 
zajištěním sledovatelnosti možné expozice 
zvýšila úroveň ochrany zdraví lidí a zvířat a 
životního prostředí, zvýšila účinnost 
monitorování a kontroly a snížily náklady 
na monitorování jakosti vody.

vypouští se

Or. de
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Odůvodnění

Toto nespadá do oblasti působnosti nařízení. Kontroly a pořizování záznamů nadále spadá 
pod tematickou strategii pro udržitelné používání pesticidů.

Pozměňovací návrh, který předkládají Dan Jørgensen a Chris Davies

Pozměňovací návrh 194
Bod odůvodnění 36

(36) Měla by být stanovena pravidla pro 
vedení záznamů a pro informace o použití 
přípravků na ochranu rostlin, aby se 
zajištěním sledovatelnosti možné expozice 
zvýšila úroveň ochrany zdraví lidí a zvířat a 
životního prostředí, zvýšila účinnost 
monitorování a kontroly a snížily náklady na 
monitorování jakosti vody.

(36) Měla by být stanovena a veřejně 
zpřístupněna pravidla pro vedení záznamů 
specifikovaných podle rozlohy a druhu 
plodiny a pro veřejně dostupné informace 
o použití přípravků na ochranu rostlin, aby 
se zajištěním sledovatelnosti možné 
expozice zvýšila úroveň ochrany zdraví lidí 
a zvířat a životního prostředí, zvýšila 
účinnost monitorování a kontroly a snížily 
náklady na monitorování jakosti vody.
Získané informace budou rovněž použity 
pro účely „průkazu pesticidu“ k zajištění 
sledovatelnosti použití pesticidu 
v potravinovém řetězci a ve vodních 
zdrojích.

Or. en

Odůvodnění

Tento způsob zvýší transparentnost. Zpřístupněním údajů ve formě průkazu pesticidu, který 
obsahuje informace o veškerých pesticidech použitých pro daný produkt, vytvoří dodatečnou 
pobídku pro omezení použití pesticidů. Takový průkaz požadují některé velké maloobchodní 
řetězce, aby byly schopny uspokojit požadavky spotřebitele. Tento pozměňovací návrh 
k pozměňovacímu návrhu zpravodaje pouze přidává „vodní zdroje“.

Pozměňovací návrh, který předkládá Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 195
Bod odůvodnění 36

(36) Měla by být stanovena pravidla pro 
vedení záznamů a pro informace o použití 
přípravků na ochranu rostlin, aby se 

(36) Měla by být stanovena a přímo na 
žádost zúčastněných stran, jako jsou osoby 
se stálým bydlištěm a kolemjdoucí, 
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zajištěním sledovatelnosti možné expozice 
zvýšila úroveň ochrany zdraví lidí a zvířat 
a životního prostředí, zvýšila účinnost 
monitorování a kontroly a snížily náklady na 
monitorování jakosti vody.

zpřístupněna pravidla pro vedení záznamů 
a pro informace o použití přípravků na 
ochranu rostlin, aby se zajištěním 
sledovatelnosti možné expozice zvýšila 
úroveň ochrany zdraví lidí a zvířat 
a životního prostředí, zvýšila účinnost 
monitorování a kontroly a snížily náklady na 
monitorování jakosti vody. Vzhledem 
k možnosti chronických dlouhodobých 
zdravotních účinků by tyto záznamy měly 
být uchovávány po dobu alespoň 30 let.

Or. en

Odůvodnění

Dostupnost této informace je zásadní pro správné posouzení a léčbu kohokoli, kdo trpí 
nepříznivými účinky na zdraví, a proto by občané měli být, stejně jako jejich lékaři nebo jiní 
lékařští poradci, oprávněni k přístupu k informacím o chemických látkách, kterým jsou 
vystaveni. Vzhledem ke chronickým dlouhodobým zdravotním účinkům je třeba tyto záznamy 
uchovávat po dobu alespoň 30 let.

Pozměňovací návrh, který předkládají Erna Hennicot-Schoepges a Péter Olajos

Pozměňovací návrh 196
Bod odůvodnění 36

(36) Měla by být stanovena pravidla pro 
vedení záznamů a pro informace o použití 
přípravků na ochranu rostlin, aby se 
zajištěním sledovatelnosti možné expozice 
zvýšila úroveň ochrany zdraví lidí a zvířat 
a životního prostředí, zvýšila účinnost 
monitorování a kontroly a snížily náklady na 
monitorování jakosti vody.

(36) Měla by být stanovena pravidla pro 
vedení záznamů a pro informace o použití 
přípravků na ochranu rostlin, aby se 
zajištěním sledovatelnosti možné expozice 
zvýšila úroveň ochrany zdraví lidí a zvířat 
a životního prostředí, zvýšila účinnost 
monitorování a kontroly a snížily náklady na 
monitorování jakosti vody. Vzhledem 
k možnosti chronických dlouhodobých 
zdravotních účinků by tyto záznamy měly 
být uchovávány po dobu alespoň 20 let.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem ke chronickým dlouhodobým zdravotním účinkům je třeba tyto záznamy informací 
uchovávat po dobu alespoň 20 let.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Chris Davies

Pozměňovací návrh 197
Bod odůvodnění 37

(37) Ustanovení o kontrolních a 
inspekčních režimech pro uvádění 
přípravků na ochranu rostlin na trh a jejich 
používání by měla zaručit správné, 
bezpečné a harmonizované provádění 
požadavků stanovených tímto nařízením, 
čímž by mělo být dosaženo vysoké úrovně 
ochrany zdraví lidí i zvířat a životního 
prostředí.

(37) Členské státy by měly provádět 
kontroly a inspekce uvádění přípravků na 
ochranu rostlin na trh a jejich používání za 
účelem zaručení souladu s požadavky 
stanovenými tímto nařízením, čímž by mělo 
být dosaženo vysoké úrovně ochrany zdraví 
lidí i zvířat a životního prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 198
Bod odůvodnění 38

(38) Nařízení Evropského Parlamentu 
a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 
2004 o úředních kontrolách za účelem 
ověření dodržování právních předpisů 
týkajících se krmiv a potravin a pravidel 
o zdraví zvířat a dobrých životních 
podmínkách zvířat stanoví kontrolní opatření 
ohledně používání přípravků na ochranu 
rostlin ve všech fázích výroby potravin, 
včetně vedení záznamů o používání 
přípravků na ochranu rostlin. Obdobná 
pravidla by se měla vztahovat na skladování 
a používání přípravků na ochranu rostlin, 
na které se nevztahuje nařízení (ES) 
č. 882/2004.

(38) Nařízení Evropského Parlamentu 
a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 
2004 o úředních kontrolách za účelem 
ověření dodržování právních předpisů 
týkajících se krmiv a potravin a pravidel 
o zdraví zvířat a dobrých životních 
podmínkách zvířat stanoví kontrolní opatření 
ohledně používání přípravků na ochranu 
rostlin ve všech fázích výroby potravin, 
pokud jsou tyto přípravky používány přímo 
při výrobě potravin, včetně vedení záznamů 
o používání přípravků na ochranu rostlin.

Or. de

Odůvodnění

Nařízení (ES) č. 882/2004 nemá nic společného s přípravky na ochranu rostlin.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Dan Jørgensen a Chris Davies

Pozměňovací návrh 199
Bod odůvodnění 39

(39) Měla by být zaručena úzká 
provázanost s ostatními právními předpisy 
Společenství, zejména s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 396/2005 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 
a s právními předpisy o ochraně pracovníků 
a všech, kteří se podílí na uzavřeném 
nakládání s geneticky modifikovanými 
mikroorganismy či na jejich záměrném 
uvolňování.

(39) Opatření uvedená v tomto nařízení by 
se měla uplatnit, aniž jsou dotčeny stávající 
předpisy Společenství, zejména směrnice 
[...] Evropského parlamentu a Rady ze dne 
..., kterou se stanoví rámec pro akci 
Společenství k dosažení udržitelného 
využívání pesticidů1, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 
23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro 
činnost Společenství v oblasti vodní 
politiky2, nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 396/2005 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 a s právními předpisy o ochraně 
pracovníků a všech, kteří se podílí na 
uzavřeném nakládání s geneticky 
modifikovanými mikroorganismy či na 
jejich záměrném uvolňování.
1 Úř. věst. L ...

2 Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1. Směrnice ve znění 
rozhodnutí č. 2455/2001/ES (Úř. věst. L 331, 
15.12.2001, s. 1).

Or. en

Odůvodnění

Účelem je zajištění koherence všech souvisejících právních předpisů. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 200
Bod odůvodnění 44

(44) Členské státy by měly určit nezbytné (44) Členské státy by měly určit nezbytné 
vnitrostátní orgány pro účely provedení této 
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vnitrostátní orgány. směrnice.

Or. pl

Odůvodnění

Původní znění nestanoví, proč tyto orgány musí být určeny členskými státy. Článek 72 
směrnice uvádí povinnosti těchto orgánů, které zahrnují shromažďování informací, kontrolu 
provádění směrnice, podávání zpráv a legislativní koordinaci.

Pozměňovací návrh, který předkládají Erna Hennicot-Schoepges a Péter Olajos

Pozměňovací návrh 201
Článek 1

Předmět Předmět a účel
Tímto nařízením se stanoví pravidla pro 
povolování přípravků na ochranu rostlin 
v obchodní formě a pro jejich uvádění na 
trh, používání a kontrolu ve Společenství.

1. Tímto nařízením se stanoví pravidla pro 
povolování přípravků na ochranu rostlin 
v obchodní formě a pro jejich uvádění na 
trh, používání a kontrolu ve Společenství.

Tímto nařízením se stanoví jak pravidla pro 
schvalování účinných látek, safenerů 
a synergentů, které jsou obsaženy 
v přípravcích na ochranu rostlin nebo 
z nichž jsou tyto přípravky složeny, tak 
pravidla týkající se pomocných látek 
a formulačních přísad.

2. Tímto nařízením se stanoví jak pravidla 
pro schvalování účinných látek, safenerů 
a synergentů, které jsou obsaženy 
v přípravcích na ochranu rostlin nebo 
z nichž jsou tyto přípravky složeny, tak 
pravidla týkající se pomocných látek 
a formulačních přísad.

3. Cílem tohoto nařízení je zajistit vysokou 
úroveň ochrany jak zdraví lidí, tak zdraví 
zvířat a životního prostředí.
4. Toto nařízení je založeno na zásadě 
předběžné opatrnosti s cílem zajistit, že 
látky nebo přípravky uvedené na trh nemají 
nepříznivý dopad na zdraví lidí a životní 
prostředí.
5. Cílem tohoto nařízení je dále 
harmonizovat pravidla o uvádění přípravků 
na ochranu rostlin na trh za účelem 
harmonizace dostupnosti přípravků na 
ochranu rostlin pro zemědělce v různých 
členských státech.

Or. en
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Odůvodnění

Účel, cíl a hlavní zásady nařízení by měly být uvedeny v článku 1, nikoliv pouze v bodech 
odůvodnění nařízení.

Pozměňovací návrh, který předkládají Jens-Peter Bonde a Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 202
Článek 1

Tímto nařízením se stanoví pravidla pro 
povolování přípravků na ochranu rostlin 
v obchodní formě a pro jejich uvádění na 
trh, používání a kontrolu ve Společenství.

1. Tímto nařízením se stanoví pravidla pro 
povolování přípravků na ochranu rostlin 
v obchodní formě a pro jejich uvádění na 
trh, používání a kontrolu ve Společenství.

Tímto nařízením se stanoví jak pravidla pro 
schvalování účinných látek, safenerů 
a synergentů, které jsou obsaženy 
v přípravcích na ochranu rostlin nebo 
z nichž jsou tyto přípravky složeny, tak 
pravidla týkající se pomocných látek 
a formulačních přísad.

2. Tímto nařízením se stanoví jak pravidla 
pro schvalování účinných látek, safenerů 
a synergentů, které jsou obsaženy 
v přípravcích na ochranu rostlin nebo 
z nichž jsou tyto přípravky složeny, tak 
pravidla týkající se pomocných látek 
a formulačních přísad.

3. Členským státům se nesmí bránit 
v uplatňování zásady předběžné opatrnosti 
při omezování nebo zakazování pesticidů.
4. Členské státy mohou založit jakékoli 
zóny bez použití pesticidů, které uznají za 
nezbytné pro ochranu zdrojů pitné vody. 
Tyto zóny bez použití pesticidů mohou 
pokrývat celé členské státy.
5. Členské státy mohou uložit zákaz 
používání a uvádění pesticidů povolených 
v EU na trh, pokud jsou nalezeny 
v měřitelných množstvích mimo kmenovou 
zónu.

Or. da

Odůvodnění

Odstavec 3 činí z ustanovení tohoto nařízení minimální pravidla a umožňuje tak jednotlivým 
členským státům učinit další pokrok ve vývoji pesticidů.

Odstavce 4 a 5 jsou důležité pro zajištění přenesení cílů zaručených směrnicí o podzemních 
vodách do tohoto nařízení za účelem ochrany pitné vody.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Erna Hennicot-Schoepges a Péter Olajos

Pozměňovací návrh 203
Čl. 2 odst. 2

2. Toto nařízení se vztahuje na látky včetně 
mikroorganismů a virů, které mají obecný 
nebo specifický účinek proti škodlivým 
organismům či na rostliny, části rostlin nebo 
rostlinné produkty, dále jen „účinné látky“.

2. Toto nařízení se vztahuje na látky včetně 
mikroorganismů a virů, které mají obecný 
nebo specifický účinek proti škodlivým 
organismům či na rostliny, části rostlin nebo 
rostlinné produkty, dále jen „účinné látky“.
Nařízení pozbude platnosti pro 
mikroorganismy, viry, feromony a produkty 
biologické povahy, jakmile budou přijata 
zvláštní nařízení týkající se přípravků 
biologické kontroly.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být zdůrazněno, že ustanovení předpokládaná v současném nařízení jsou určena 
k omezení škodlivých dopadů syntetických přípravků na ochranu rostlin a nejsou ve všech 
případech vhodná pro posouzení rizik a možného účinku látek biologické kontroly. S cílem 
zohlednit specifické vlastnosti takových produktů by mělo být předpokládáno nařízení týkající 
se biologické kontroly.

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 204
Čl. 2 odst. 2

2. Toto nařízení se vztahuje na látky včetně 
mikroorganismů a virů, které mají obecný 
nebo specifický účinek proti škodlivým 
organismům či na rostliny, části rostlin nebo 
rostlinné produkty, dále jen „účinné látky“.

2. Toto nařízení se vztahuje na látky včetně 
mikroorganismů a virů, včetně geneticky 
modifikovaných mikroorganismů (GMM),
které mají obecný nebo specifický účinek 
proti škodlivým organismům či na rostliny, 
části rostlin nebo rostlinné produkty, dále 
jen „účinné látky“.

Or. pl

Odůvodnění

Ačkoli je výzkum zahrnující GMM vyloučen čl. 51 odst. 3 směrnice, neznamená to, že 
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geneticky modifikované látky nebudou v budoucnosti používány. 
Komise může v budoucnosti rozhodnout o povolení výzkumu geneticky modifikovaných 
organismů na základě směrnice 2001/18/ES.
Článek 47 směrnice se zabývá uváděním přípravků na ochranu rostlin, které obsahují 
geneticky modifikované mikroorganismy, na trh.

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 205
Čl. 3 bod 2

(2) „látkami“ (2) „látkami“

rozumí chemické prvky a jejich sloučeniny 
tak, jak se přirozeně vyskytují nebo jak jsou 
vyráběny, včetně jakýchkoli nečistot, které 
jsou nevyhnutelným důsledkem výrobního 
procesu;

rozumí chemické prvky a jejich sloučeniny 
tak, jak se přirozeně vyskytují nebo jak jsou 
vyráběny, včetně jakýchkoli nečistot, které 
jsou nevyhnutelným důsledkem použitého
výrobního procesu;

Or. pl

Odůvodnění

Vyjasnění.

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 206
Čl. 3 bod 2a (nový)

(2a) „účinnými látkami“
rozumí látky, včetně veškerých jejich 
metabolitů přítomných během fáze 
používání, mikroorganismů a virů, které 
mají obecný nebo specifický účinek na 
cílové organismy nebo rostliny, části rostlin 
nebo rostlinné produkty; 

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 207
Čl. 3 bod 3
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(3) „přípravky“ (3) „přípravky“
rozumí směsi složené ze dvou nebo více 
látek a určené pro použití jako přípravky na 
ochranu rostlin či pomocné látky;

rozumí směsi nebo roztoky složené ze dvou 
nebo více látek, z nichž alespoň jedna je 
účinnou látkou, a určené pro použití jako 
přípravky na ochranu rostlin či pomocné 
látky;

Or. pl

Odůvodnění

Definice pojmu „přípravky“ by se neměla vztahovat pouze na směsi (složené látky, které 
mohou být snadno rozděleny na původní složky pouze fyzickými prostředky (za použití 
filtračního papíru, mechanického oddělení, odstředění)), ale také na roztoky (homogenní 
látky), které mají jiné vlastnosti.

Pozměňovací návrh, který předkládá Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 208
Čl. 3 bod 4

(4) „sledovanou látkou“ (4) „sledovanou látkou“
rozumí každá látka, která může svými 
vlastnostmi nepříznivě působit na lidi, 
zvířata nebo životní prostředí a je přítomna 
nebo vzniká v přípravku na ochranu rostlin 
v dostatečné koncentraci, aby způsobovala 
takový účinek.

rozumí každá látka, která může svými 
vlastnostmi nepříznivě působit na lidi, 
zvířata nebo životní prostředí.

Tyto látky zahrnují, avšak nejsou omezeny 
na látky klasifikované jako nebezpečné 
v souladu se směrnicí Rady 67/548/EHS 
a přítomné v přípravku na ochranu rostlin 
v koncentraci, která vede k tomu, že je 
přípravek považován za nebezpečný ve 
smyslu článku 3 směrnice 1999/45/ES;

Tyto látky zahrnují, avšak nejsou omezeny 
na látky klasifikované jako nebezpečné 
v souladu se směrnicí Rady 67/548/EHS 
a považované za nebezpečné ve smyslu 
článku 3 směrnice 1999/45/ES;

Jakákoli látka, která má potenciální 
karcinogenní, mutagenní, neurotoxické, 
imunotoxické, reprotoxické či genotoxické 
schopnosti nebo schopnosti narušovat 
činnost žláz s vnitřní sekrecí nebo dráždit 
pokožku schopnosti, by měla být 
považována za sledovanou látku;

Or. en
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Odůvodnění

Sledované látky musí zahrnout jakékoli látky, které mohou potenciálně nepříznivě působit na 
zdraví lidí nebo zvířat či životní prostředí. Patří sem látky, které mají karcinogenní, 
mutagenní, neurotoxické, imunotoxické, reprotoxické či genotoxické schopnosti nebo 
schopnosti narušovat činnost žláz s vnitřní sekrecí nebo dráždit pokožku.

Pozměňovací návrh, který předkládá Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 209
Čl. 3 bod 4a (nový)

(4a) „předmětem“
rozumí předmět, který během výroby 
získává určitý tvar, povrch nebo vzhled 
určující jeho funkci ve větší míře než jeho 
chemické složení; 

Or. en

Odůvodnění

Toto nařízení by se nemělo zabývat pouze účinnými látkami a přípravky na ochranu rostlin 
jako takovými, ale mělo by rovněž obsahovat ustanovení o „předmětech“, které by mohly 
obsahovat takové látky (např. textil). Navrhovaná definice je shodná s definicí přijatou na 
základě REACH.

Pozměňovací návrh, který předkládá Chris Davies

Pozměňovací návrh 210
Čl. 3 bod 4a (nový)

(4a) „reklamou“
rozumí prostředek podpory prodeje nebo 
používání přípravků na ochranu rostlin 
jinou osobou, než je držitel povolení nebo 
osoba uvádějící přípravek na ochranu 
rostlin na trh a jejich zástupci, tištěnými 
nebo elektronickými médii; 

Or. en
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Odůvodnění

Nutné pro účely vymáhání.

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 211
Čl. 3 bod 5

(5) „rostlinami“ (5) „rostlinami“
rozumí živé rostliny a živé části rostlin, 
včetně čerstvých plodů, zelenina a semena;

rozumí živé rostliny a živé části rostlin, 
společně se semeny určeními k setí, 
zejména: čerstvé plody, zelenina, květiny, 
listy, výhonky, živý pyl, sazenice, hlízy 
a kořeny;

Or. pl

Odůvodnění

Vyjasnění.

Pozměňovací návrh, který předkládá Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 212
Čl. 3 bod 5

(5) „rostlinami“ (5) „rostlinami“

rozumí živé rostliny a živé části rostlin, 
včetně čerstvých plodů, zelenina a semena;

rozumí živé rostliny a živé části rostlin, 
včetně čerstvých plodů, zelenina, kořeny
a semena;

Or. en

Odůvodnění

V definici by se mělo vyjasnit, že kořen je částí rostliny.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Glenis Willmott + Dan Jørgensen, Chris Davies a 
Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 213
Čl. 3 bod 7a (nový)

(7a) „nízkým rizikem“
rozumí povaha, u které se předpokládá, že 
je nepravděpodobné, že by mohla 
nepříznivě působit na lidi, zvířata nebo 
životní prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Je zde nezbytná definice pro vyjasnění ustanovení ohledně nízkorizikových účinných látek 
a přípravků na ochranu rostlin.

Pozměňovací návrh, který předkládá Erna Hennicot-Schoepges a Péter Olajos

Pozměňovací návrh 214
Čl. 3 bod 9

(9) „uvedením na trh“ (9) „uvedením na trh“

rozumí držení přípravku na ochranu rostlin 
za účelem prodeje ve Společenství, včetně 
nabízení k prodeji nebo jakékoli jiné formy 
převodu, zdarma nebo za úplatu, jakož 
i prodej, distribuce a další formy převodu 
jako takové. Propuštění přípravků na 
ochranu rostlin do volného oběhu na území 
Společenství se pro účely tohoto nařízení 
považuje za uvedení na trh;

rozumí držení přípravku na ochranu rostlin 
za účelem prodeje ve Společenství, včetně 
nabízení k prodeji nebo jakékoli jiné formy 
převodu, zdarma nebo za úplatu, jakož 
i prodej, distribuce a další formy převodu 
jako takové. Dovoz přípravků na ochranu 
rostlin na území Společenství se pro účely 
tohoto nařízení považuje za uvedení na trh;

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění: Druhá část tohoto ustanovení se týká pouze dovozů, a nikoli obecně propuštění do 
volného oběhu.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Erna Hennicot-Schoepges a Péter Olajos

Pozměňovací návrh 215
Čl. 3 bod 9a (nový)

(9a) „paralelním obchodem“
rozumí dovoz přípravku na ochranu rostlin 
z členského státu, kde byl přípravek 
povolen na základě podmínek směrnice 
91/414/EHS nebo tohoto nařízení 
s úmyslem uvést ho na trh v členském státě 
dovozu, ve kterém byl přípravek na 
ochranu rostlin nebo shodný referenční 
přípravek povolen na základě podmínek 
směrnice 91/414/EHS nebo tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba jasně definovat a stanovit minimální soubor harmonizovaných pravidel Společenství 
regulujících uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh prostřednictvím paralelního 
obchodu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Glenis Willmott

Pozměňovací návrh 216
Čl. 3 bod 9a (nový)

(9a) „reklamou“
rozumí prostředek podpory prodeje nebo 
používání přípravků na ochranu rostlin 
(jinou osobou, než je držitel povolení nebo 
osoba uvádějící přípravek na ochranu 
rostlin na trh a jejich zástupci) tištěnými 
nebo elektronickými médii;

Or. en

Odůvodnění

Definice je potřebná pro účely vymáhání.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Erna Hennicot-Schoepges a Péter Olajos

Pozměňovací návrh 217
Čl. 3 bod 9b (nový)

(9b) „totožnými“
rozumí přípravky na ochranu rostlin, které:
• mají společný původ,
• byly vyrobeny stejným nebo přidruženým 
podnikem nebo na základě licence 
(„totožnost výrobce“) a
• byly přinejmenším vyrobeny podle 
stejného složení, za použití stejných 
účinných složek a mají stejný účinek, 
s přihlédnutím zejména k rozdílům, které 
mohou existovat v podmínkách týkajících 
se zemědělství, zdraví lidí, zdraví rostlin 
a životního prostředí, zejména 
v klimatických podmínkách.

Or. en

Odůvodnění

Týká se pravidel paralelního obchodu: zjednodušené postupy pro uvedení přípravku na 
ochranu rostlin na trh prostřednictvím paralelního obchodu by se měly uplatnit pouze 
v případě, že je dovážený výrobek totožný s povolených výrobkem. To je důvodem navrhované 
definice.

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 218
Čl. 3 bod 10

(10) „povolením přípravku na ochranu 
rostlin“

(10) „povolením přípravku na ochranu 
rostlin“

rozumí správní úkon, jímž příslušný orgán 
členského státu povoluje uvedení přípravku 
na ochranu rostlin na trh na svém území;

rozumí správní úkon, jímž příslušný orgán 
členského státu povoluje uvedení přípravku 
na ochranu rostlin na trh v rámci zóny;

Or. de
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Odůvodnění

Povolení platné pro celou EU je konečně požadováno pro vytvoření fungujícího vnitřního trhu 
s přípravky na ochranu rostlin.

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 219
Čl. 3 bod 11a (nový)

(11a) „dovozci“
rozumí osoby, které přípravky na ochranu 
rostlin dovážejí pro obchodní účely. 

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 220
Čl. 3 bod 13

(13) „životním prostředím“ (13) „životním prostředím“

rozumí voda (podzemní, povrchová, 
brakická, pobřežní) půda, vzduch, volně 
žijící druhy živočichů a planě rostoucí druhy 
rostlin, jakož i všechny jejich vzájemné 
vztahy a jakýkoliv vztah s jinými živými 
organismy;

rozumí geologické a topografické vlastnosti,
voda (podzemní, povrchová, brakická, 
pobřežní) půda, vzduch, volně žijící druhy 
živočichů a planě rostoucí druhy rostlin, 
jakož i všechny jejich vzájemné vztahy 
a jakýkoliv vztah s jinými živými 
organismy;

Or. pl

Odůvodnění

Koncepční pozměňovací návrh. Životní prostředí nezahrnuje pouze vodu, vzduch a půdu, ale 
také horninové útvary (geologie) a plochu krajiny (topografie). Hloubka, do jaké látky 
pokryté touto směrnicí pronikají do země, je závislá na druhu podloží a jeho vlastnostech 
(např. propustnost). Přípravky na ochranu rostlin proniknou hlouběji a rychleji do písku 
a vysoce propustné horniny (žula, čedič atd.). Topografie také ovlivňuje pohyb rozpuštěných 
přípravků na ochranu rostlin, k němuž nedochází stejným způsobem v oblastech rovinatých 
nížin (např.v deltách řek) jako v oblastech strmých svahů, kde je odtok značný. 
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Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 221
Čl. 3 bod 13a (nový)

(13a) rozumí stav celkového tělesného 
a mentálního zdraví, a nikoliv pouze 
absence nemocí nebo vad;

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 222
Čl. 3 bod 14

(14) „integrovanou ochranou proti 
škůdcům“

vypouští se

rozumí pečlivé zvažování veškerých 
dostupných metod ochrany proti škůdcům 
a následná integrace vhodných opatření, 
která potlačují rozvoj populací škůdců 
a udržují používání přípravků na ochranu 
rostlin a jiných forem zásahu na úrovních, 
které lze z hospodářského hlediska 
odůvodnit a které snižují či minimalizují 
ohrožení zdraví lidí či životního prostředí. 
Integrovaná ochrana proti škůdcům klade 
důraz na růst zdravých plodin při co 
nejmenším narušení agro-ekosystémů 
a podporuje mechanismy přirozené 
ochrany proti škůdcům;

Or. pl

Odůvodnění

Integrovaná ochrana proti škůdcům se výše uvedeným způsobem uplatňuje v USA, avšak není 
standardizovaná a není závazná nikde ve světě.

Definice „integrované ochrany proti škůdcům“ je založena na normách kvality řady 
ISO 9000 a normách environmentálního řízení ISO 14000. Výše uvedená definice však 
neobsahuje zásadní detaily standardizace, jako je účel, metody a postupy, na které se 
podrobně vztahují normy ISO. Dokud nebude vytvořen relevantní normativní dokument 
obsahující všechny tyto informace, nemá smysl tuto definici začleňovat.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 223
Čl. 3 bod 14

(14) „integrovanou ochranou proti škůdcům“ (14) „integrovanou ochranou proti škůdcům“
rozumí pečlivé zvažování veškerých 
dostupných metod ochrany proti škůdcům 
a následná integrace vhodných opatření, 
která potlačují rozvoj populací škůdců 
a udržují používání přípravků na ochranu 
rostlin a jiných forem zásahu na úrovních, 
které lze z hospodářského hlediska 
odůvodnit a které snižují či minimalizují 
ohrožení zdraví lidí či životního prostředí. 
Integrovaná ochrana proti škůdcům klade 
důraz na růst zdravých plodin při co 
nejmenším narušení agro-ekosystémů 
a podporuje mechanismy přirozené 
ochrany proti škůdcům;

rozumí pečlivé zvažování veškerých 
dostupných metod ochrany proti škůdcům 
a následná integrace vhodných opatření, 
která potlačují rozvoj populací škůdců 
a udržují používání přípravků na ochranu 
rostlin a jiných forem zásahu na úrovních, 
které lze z hospodářského a ekologického
hlediska odůvodnit a které snižují či 
minimalizují ohrožení zdraví lidí či 
životního prostředí. Integrovaná ochrana 
proti škůdcům klade důraz na růst zdravých 
plodin při co nejmenším narušení agro-
ekosystémů přiměřeným zohledněním 
preventivních rostlinolékařských opatření 
a používáním modifikovaných odrůd 
a nechemických metod při ochraně rostlin 
a ochraně plodin;

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 224
Čl. 3 bod 14

(14) „integrovanou ochranou proti škůdcům“ (14) „integrovanou ochranou proti škůdcům“

rozumí pečlivé zvažování veškerých 
dostupných metod ochrany proti škůdcům 
a následná integrace vhodných opatření, 
která potlačují rozvoj populací škůdců a 
udržují používání přípravků na ochranu 
rostlin a jiných forem zásahu na úrovních, 
které lze z hospodářského hlediska 
odůvodnit a které snižují či minimalizují 
ohrožení zdraví lidí či životního prostředí. 
Integrovaná ochrana proti škůdcům klade 
důraz na růst zdravých plodin při co 

rozumí pečlivé zvažování veškerých 
dostupných metod ochrany proti škůdcům 
a následná integrace vhodných opatření, 
která potlačují rozvoj populací škůdců 
a udržují používání přípravků na ochranu 
rostlin a jiných forem zásahu na úrovních, 
které lze z hospodářského hlediska 
odůvodnit a které snižují či minimalizují 
ohrožení zdraví lidí či životního prostředí. 
Integrovaná ochrana proti škůdcům klade 
důraz na růst zdravých plodin při co 
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nejmenším narušení agro-ekosystémů 
a podporuje mechanismy přirozené ochrany 
proti škůdcům;

nejmenším narušení agro-ekosystémů 
a podporuje mechanismy přirozené ochrany 
proti škůdcům upřednostněním 
nechemických metod při ochraně rostlin, 
ochraně plodin a ochraně proti škůdcům;

Or. en

Odůvodnění

Integrovaná ochrana proti škůdcům by měla být systémem, který upřednostní nechemické 
metody ochrany rostlin, ochrany plodin a ochrany proti škůdcům.

Pozměňovací návrh, který předkládají Erna Hennicot-Schoepges a Péter Olajos + Dan 
Jørgensen a Chris Davies, Roberto Musacchio + Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 225
Čl. 3 bod 14a (nový)

(14a) „nechemickými metodami ochrany 
rostlin, ochrany plodin a ochrany proti 
škůdcům“
rozumí používání technik ochrany proti 
škůdcům, které nemají chemické vlastnosti. 
Nechemické metody ochrany rostlin, 
ochrany plodin a ochrany proti škůdcům 
zahrnují koloběh, fyzickou a mechanickou 
kontrolu a řízení přírodních predátorů.

Or. en

Odůvodnění

Přednost by měla vždy být dána nechemickým metodám ochrany proti škůdcům, jakožto 
jedinému opravdu preventivnímu a udržitelnému řešení, které je více v souladu s cíli 
udržitelné ochrany rostlin, než spoléhání se na soubor chemických látek určených k hubení 
rostlin, hmyzu nebo jiných forem života, které nemůže být považováno za udržitelné. Je třeba, 
aby členské státy podporovaly a povzbuzovaly široké přijímání nechemických alternativ 
ochrany rostlin, ochrany plodin a ochrany proti škůdcům.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Lambert van Nistelrooij a Esther De Lange

Pozměňovací návrh 226
Čl. 3 bod 17

(17) „zónou“ (17) „zónou“

rozumí skupina členských států podle 
přílohy I, u nichž se předpokládá, že v nich 
panují poměrně podobné zemědělské 
a rostlinolékařské podmínky a podmínky 
v oblasti životního prostředí (včetně 
klimatických);

rozumí skupina členských států podle 
přílohy I, u nichž se předpokládá, že v nich 
panují poměrně podobné zemědělské 
a rostlinolékařské podmínky a podmínky 
v oblasti životního prostředí (včetně 
klimatických); metody hodnocení musí být 
dostatečně harmonizovány a musí být 
dostatečně zohledňovány specifické 
vnitrostátní okolnosti;

Or. nl

Odůvodnění

Současná definice zón je příliš široká a není dosud dostatečně harmonizována. Navíc se příliš 
málo zohledňují specifické vnitrostátní okolnosti. Specifické vnitrostátní okolnosti musí být 
v rámci zón uznávány.

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 227
Čl. 3 bod 17

(17) „zónou“ (17) „zónou“
rozumí skupina členských států podle 
přílohy I, u nichž se předpokládá, že v nich 
panují poměrně podobné zemědělské 
a rostlinolékařské podmínky a podmínky 
v oblasti životního prostředí (včetně 
klimatických);

rozumí skupina členských států stejné 
klimatické zóny podle přílohy I, u nichž se 
předpokládá, že v nich panují poměrně 
podobné zemědělské a rostlinolékařské 
a geografické podmínky;

Or. pl

Odůvodnění

Vyjasnění.

Klimatické podmínky jsou rozhodujícím faktorem při vymezování zón stanovených ve 
směrnici. Jiné geografické vlastnosti (geologie, povrch, vody, půda) mají pro vytváření 
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přírodních podmínek požadovaných pro rozvoj zemědělství a rostlinolékařství sekundární 
význam.

Pozměňovací návrh, který předkládají Erna Hennicot-Schoepges a Péter Olajos

Pozměňovací návrh 228
Čl. 3 bod 18

(18) „správnou rostlinolékařskou praxí“ (18) „správnou rostlinolékařskou praxí“
rozumí praxe, při níž se ošetření dané 
plodiny pomocí přípravků na ochranu rostlin 
v souladu s podmínkami jejich povoleného 
použití volí, dávkuje a časuje tak, aby byla 
zaručena co největší účinnost při 
minimálním nezbytném množství a aby byly 
zohledněny místní podmínky a možnosti 
kulturní a biologické kontroly;

rozumí praxe, při níž se ošetření dané 
plodiny pomocí přípravků na ochranu rostlin 
v souladu s podmínkami jejich povoleného 
použití volí, dávkuje a časuje tak, aby byla 
zaručena co největší účinnost při 
minimálním nezbytném množství, aby byly 
zohledněny místní podmínky a možnosti 
kulturní a biologické kontroly a, pokud je to 
možné, aby byly upřednostňovány 
nechemické metody ochrany rostlin, 
ochrany plodin a ochrany proti škůdcům;

Or. en

Odůvodnění

Pokud je to možně, měly by se upřednostnit nechemické metody ochrany proti škůdcům,
jakožto opravdové preventivní a udržitelné řešení, které je více v souladu s cíli udržitelné 
ochrany rostlin, než se spoléhat na soubor chemických látek určených k hubení rostlin, hmyzu 
nebo jiných forem života, které nemůže být považováno za udržitelné. Je třeba, aby členské 
státy podněcovaly a podporovaly přijímání nechemických alternativ ochrany rostlin, 
obdělávání půdy a ochrany proti škůdcům.

Pozměňovací návrh, který předkládají Dan Jørgensen, Chris Davies a Roberto Musacchio + 
Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 229
Čl. 3 bod 18

(18) „správnou rostlinolékařskou praxí“ (18) „správnou rostlinolékařskou praxí“

rozumí praxe, při níž se ošetření dané 
plodiny pomocí přípravků na ochranu rostlin 
v souladu s podmínkami jejich povoleného 
použití volí, dávkuje a časuje tak, aby byla 

rozumí praxe, při níž se ošetření dané 
plodiny pomocí přípravků na ochranu rostlin 
v souladu s podmínkami jejich povoleného 
použití volí, dávkuje a časuje tak, aby byla 
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zaručena co největší účinnost při 
minimálním nezbytném množství a aby byly 
zohledněny místní podmínky a možnosti 
kulturní a biologické kontroly;

zaručena co největší účinnost při 
minimálním nezbytném množství, aby byly 
zohledněny místní podmínky a možnosti 
kulturní a biologické kontroly a aby byly 
upřednostňovány nechemické metody 
ochrany rostlin, ochrany plodin a ochrany 
proti škůdcům;

Or. en

Odůvodnění

Jediným reálným řešením pro zabránění nepříznivým účinkům pesticidů na zdraví lidí, zvířat, 
divoké zvěře a širšího životního prostředí je zaujmout preventivní a opravdu udržitelný 
přístup upřednostňováním nechemických metod ochrany rostlin, ochrany plodin a ochrany 
proti škůdcům. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 230
Čl. 3 bod 18

(18) „správnou rostlinolékařskou praxí“ (18) „správnou rostlinolékařskou praxí pro 
využívání prostředků na ochranu rostlin“

rozumí praxe, při níž se ošetření dané 
plodiny pomocí přípravků na ochranu rostlin 
v souladu s podmínkami jejich povoleného 
použití volí, dávkuje a časuje tak, aby byla 
zaručena co největší účinnost při 
minimálním nezbytném množství a aby byly 
zohledněny místní podmínky a možnosti 
kulturní a biologické kontroly;

rozumí praxe, při níž se ošetření dané 
plodiny pomocí přípravků na ochranu rostlin 
v souladu s podmínkami jejich povoleného 
použití volí, dávkuje a časuje tak, aby byla 
zaručena co největší účinnost při 
minimálním nezbytném množství a aby byla 
zohledněna kulturní a biologická kontrola;

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládají Christa Klaß a Anja Weisgerber + Anja Weisgerber, 
Karl-Heinz Florenz a Christa Klaß

Pozměňovací návrh 231
Čl. 3 bod 19

(19) „správnou praxí v oblasti životního 
prostředí“

vypouští se
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rozumí rostlinolékařská praxe, jež zahrnuje 
manipulaci s přípravky na ochranu rostlin 
a jejich používání způsobem, kterým je 
životní prostředí kontaminováno v co 
nejmenším možném rozsahu;

Or. de

Odůvodnění

Správná praxe v oblasti životního prostředí je součástí správné rostlinolékařské praxe. 
(Christa Klaß a Anja Weisgerber)

Definice dobré rostlinolékařské praxe již zahrnuje požadavek dosažení optimální účinnosti 
s minimálním nezbytným množstvím. Zavedení další definice by pouze zdvojovalo aspekty, na 
které je odkazováno, a vedlo k větší právní nejistotě, avšak s žádnou podstatnou nebo 
technickou přidanou hodnotu. (Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz a Christa Klaß)

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 232
Čl. 3 bod 21

(21) „ochranou údajů“ (21) „ochranou údajů“
rozumí skutečnost, že se na protokol 
o zkoušce či studii vztahuje ochrana údajů a 
jejich majitel má právo nepovolit jiným 
osobám jejich využití. 

rozumí skutečnost, že se na protokol 
o zkoušce či studii, která nezahrnuje 
zkoušky na obratlovcích nebo která nemůže 
jinak zamezit zkouškám na zvířatech,
vztahuje ochrana údajů a jejich majitel má 
právo nepovolit jiným osobám jejich využití.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládají Erna Hennicot-Schoepges a Péter Olajos

Pozměňovací návrh 233
Čl. 3 bod 21a (nový)

(21a) „zkouškami a studiemi“ 
rozumí zkoumání nebo pokus, jehož účelem 
je určit vlastnosti a chování účinných látek 
nebo přípravků na ochranu rostlin, 
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předpovídat expozice účinným látkám 
a/nebo jejich relevantní metabolity, určit 
přijatelné míry expozice a stanovit 
podmínky bezpečného používání přípravků 
na ochranu rostlin. 

Or. en

Odůvodnění

Terminologie „zkoušek a studií“ je v tomto nařízení opakovaně používána. Je potřeba vložit 
definici, která nezahrnuje pouze protokoly o studiích, ale také jiné informace týkající se 
posuzování rizik.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ioannis Gklavakis

Pozměňovací návrh 234
Čl. 3 bod 21a (nový)

(21a) „Zpravodajským členským státem“
rozumí členský stát, který souhlasí 
s převzetím odpovědnosti za posuzování 
účinných látek, safenerů nebo synergentů. 
Je po něm požadováno profesionální 
provedení tohoto úkolu a zveřejnění zprávy 
o posouzení do stanovené doby.

Or. el

Odůvodnění

Měla by existovat definice zpravodajského členského státu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 235
Čl. 4 bod 1

1. Účinná látka se schválí v souladu 
s přílohou II, pokud lze na základě 
současných vědeckotechnických poznatků 
očekávat, že s ohledem na kritéria pro 
schválení stanovená v bodech 2 a 3 uvedené 
přílohy splní přípravky na ochranu rostlin 
obsahující danou účinnou látku podmínky 
stanovené v odstavcích 2 a 3.

1. Účinná látka nebo metabolit ve fázi 
použití se schválí v souladu s přílohou II, 
pokud lze na základě současných 
vědeckotechnických poznatků prokázat, že 
s ohledem na kritéria pro schválení 
stanovená v bodech 2 a 3 uvedené přílohy 
splní přípravky na ochranu rostlin obsahující 
danou účinnou látku podmínky stanovené 
v odstavcích 2 a 3. Tyto podmínky se musí 
použít jako omezovací kritéria a není 
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možno je měnit jakýmikoli výpočty nebo 
opatřeními ke zmírnění rizika.

Or. en

Odůvodnění

Omezovací kritéria se uplatní pro vyloučení účinných látek a pokud opatření ke zmírnění 
rizika nejsou přiměřená pro ochranu lidského zdraví a životního prostředí vůči podstatnému 
nebezpečí určitých látek. To uvede nařízení do souladu s pokročilými nástroji pro posuzování 
politiky ohledně chemických látek, jako je úmluva o perzistentních organických znečišťujících 
látkách. Mimoto by metabolity měly být posuzovány na stejném základě jako účinné látky, 
neboť lidé jsou těmto možná velmi toxickým metabolitům vystavováni. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Erna Hennicot-Schoepges a Péter Olajos

Pozměňovací návrh 236
Čl. 4 odst. 2 písm. a)

a) nemají škodlivý účinek na zdraví lidí, a to 
ani na zranitelné skupiny, nebo na zdraví 
zvířat, přičemž se vezmou v úvahu známé 
kumulativní a synergické účinky, jsou-li 
k dispozici metody pro jejich posouzení,
nebo na podzemní vody; 

a) nemají škodlivý účinek na zdraví lidí, a to 
ani na osoby se stálým bydlištěm, 
kolemjdoucí nebo zranitelné skupiny, nebo 
na zdraví zvířat, přičemž se vezmou v úvahu 
známé kumulativní a synergické účinky, 
nebo na podzemní vody;

Or. en

Odůvodnění

Všechny podskupiny populace, které jsou vystaveny riziku expozice pesticidů, musí být 
chráněny.

Pozměňovací návrh, který předkládá Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 237
Čl. 4 odst. 2 písm. a)

a) nemají škodlivý účinek na zdraví lidí, a to 
ani na zranitelné skupiny, nebo na zdraví 
zvířat, přičemž se vezmou v úvahu známé 
kumulativní a synergické účinky, jsou-li 
k dispozici metody pro jejich posouzení,

a) nemají škodlivý účinek na zdraví lidí, a to 
ani na osoby se stálým bydlištěm, 
kolemjdoucí nebo zranitelné skupiny, jako 
jsou kojenci, děti, těhotné ženy, starší lidé, 
osoby nemocné a užívající léky, nebo na 
zdraví zvířat, přičemž se vezmou v úvahu 
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nebo na podzemní vody; známé kumulativní a synergické účinky, 
nebo na podzemní vody;

Or. en

Odůvodnění

Musí se chránit všechny podskupiny populace, které jsou vystaveny riziku expozice pesticidů:
patří sem profesionální či neprofesionální uživatelé, osoby s trvalým bydlištěm, kolemjdoucí,
pracovníci, zvláště zranitelné skupiny nebo spotřebitelé, přímo či nepřímo vystavení 
prostřednictvím vzduchu, potravin, krmiv, vody či životního prostředí. Vzhledem k tomu, že 
jsou pesticidy často používány ve směsích, musí být možné nepříznivé účinky směsí na zdraví 
před povolením posouzeny, a to včetně synergických účinků.

Pozměňovací návrh, který předkládá Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 238
Čl. 4 odst. 2 písm. a)

a) nemají škodlivý účinek na zdraví lidí, a to 
ani na zranitelné skupiny, nebo na zdraví 
zvířat, přičemž se vezmou v úvahu známé 
kumulativní a synergické účinky, jsou-li
k dispozici metody pro jejich posouzení, 
nebo na podzemní vody; 

a) nemají škodlivý účinek na zdraví lidí, a to 
ani na zranitelné skupiny, nebo na zdraví 
zvířat, přičemž se vezmou v úvahu známé 
kumulativní a synergické účinky. Nejsou-li
k dispozici metody pro jejich posouzení 
nebo pokud panuje nejistota ohledně těchto 
účinků, měl by být v posouzení rizik použit 
zvláštní faktor alespoň v hodnotě 10;

Or. en

Odůvodnění

Zásada předběžné opatrnosti vyžaduje přijetí opatření orgány v případě očekávaných rizik 
a nejistoty ohledně celého rozsahu těchto účinků. Nečinnost znamená, že je společnost 
vystavena neznámým a možná výrazně škodlivým účinkům na zdraví. Aby se tato rizika 
snížila, měl by být použit faktor. To souhlasí s faktorem uvedeným v příloze IV odst. 2 návrhu 
Komise.

Pozměňovací návrh, který předkládá Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 239
Čl. 4 odst. 2 písm. a)

a) nemají škodlivý účinek na zdraví lidí, a to 
ani na zranitelné skupiny, nebo na zdraví 
zvířat, přičemž se vezmou v úvahu známé 

a) nemají škodlivý účinek na zdraví lidí, 
zejména na osoby se stálým bydlištěm 
a kolemjdoucí a na zranitelné skupiny, jako 
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kumulativní a synergické účinky, jsou-li 
k dispozici metody pro jejich posouzení,
nebo na podzemní vody;

např. těhotné a kojící ženy, zárodky a plody, 
kojence a děti, nebo na zdraví zvířat, 
přičemž se vezmou v úvahu známé 
kumulativní a synergické účinky, nebo na 
podzemní vody;

Or. en

Odůvodnění

Musí se chránit všechny podskupiny populace, které jsou vystaveny riziku expozice pesticidů. 
Patří sem profesionální či neprofesionální uživatelé, osoby s trvalým bydlištěm, kolemjdoucí, 
pracovníci, zvláště zranitelné skupiny nebo spotřebitelé, přímo či nepřímo vystavení 
prostřednictvím vzduchu, potravin, krmiv, vody či životního prostředí. Vzhledem k tomu, že 
jsou zemědělské pesticidy často používány ve směsích, musí být možné nepříznivé účinky 
směsí na zdraví před povolením posouzeny, a to včetně synergických účinků.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dan Jørgensen

Pozměňovací návrh 240
Čl. 4 odst. 2 písm. a)

a) nemají škodlivý účinek na zdraví lidí, a to 
ani na zranitelné skupiny, nebo na zdraví 
zvířat, přičemž se vezmou v úvahu známé 
kumulativní a synergické účinky, jsou-li 
k dispozici metody pro jejich posouzení,
nebo na podzemní vody; 

a) nemají škodlivý účinek na zdraví lidí, a to 
ani na osoby se stálým bydlištěm, 
kolemjdoucí a zranitelné skupiny, nebo na 
zdraví zvířat, přičemž se vezmou v úvahu 
známé kumulativní a synergické účinky, 
nebo na podzemní vody;

Or. en

Odůvodnění

Musí se chránit všechny podskupiny populace, které jsou vystaveny riziku expozice pesticidů. 
Patří sem profesionální či neprofesionální uživatelé, osoby s trvalým bydlištěm, kolemjdoucí, 
pracovníci, zvláště zranitelné skupiny nebo spotřebitelé, přímo či nepřímo vystavení 
prostřednictvím vzduchu, potravin, krmiv, vody či životního prostředí. Vzhledem k tomu, že 
jsou zemědělské pesticidy často používány ve směsích, musí být možné nepříznivé účinky 
směsí na zdraví před povolením posouzeny, a to včetně synergických účinků. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 241
Čl. 4 odst. 2 písm. a)
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a) nemají škodlivý účinek na zdraví lidí, a to 
ani na zranitelné skupiny, nebo na zdraví 
zvířat, přičemž se vezmou v úvahu známé 
kumulativní a synergické účinky, jsou-li 
k dispozici metody pro jejich posouzení, 
nebo na podzemní vody; 

a) nemají škodlivý účinek na zdraví lidí, a to 
ani na zranitelné skupiny, nebo na zdraví 
zvířat, přičemž se vezmou v úvahu známé 
kumulativní a synergické účinky, nebo na 
podzemní vody. Nejsou-li k dispozici 
metody pro jejich posouzení, nebo pokud 
panuje nejistota ohledně těchto účinků, měl 
by být v posouzení rizik použit zvláštní 
faktor;

Or. en

Odůvodnění

Zásada předběžné opatrnosti vyžaduje přijetí opatření orgány v případě očekávaných rizik 
a nejistoty ohledně celého rozsahu těchto účinků. Aby se tato rizika snížila, měl by být použit 
faktor.

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 242
Čl. 4 odst. 2 písm. c)

c) pro měření toxikologicky 
a environmentální významných reziduí 
existují obecně používané metody.

c) pro měření reziduí veškerých povolených 
látek existují standardizované metody 
obecně používané v každém členském státě,
které jsou dostatečně citlivé, pokud jde 
o limity sledovaných látek v různých 
přírodních a biologických substancích.
Rezidua jsou zjistitelná pomocí obecných 
metod, které používají referenční 
laboratoře EU.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládají Erna Hennicot-Schoepges a Péter Olajos

Pozměňovací návrh 243
Čl. 4 odst. 2 písm. c)

c) pro měření toxikologicky a 
environmentální významných reziduí 
existují obecně používané metody.

c) pro měření toxikologicky, 
ekotoxikologicky a environmentálně 
významných reziduí existují obecně 
používané metody, které jsou dostatečně 



PE 390.401v02-00 54/62 AM\672325CS.doc
Externí překlad

CS

citlivé, co se týká veškerých technicky 
zjistitelných úrovní, které by mohly být 
přítomné ve všech přírodních a 
biologických substancích.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k rizikům a nepříznivým účinkům používání pesticidů by měly být obecně používány 
metody pro měření toxikologicky, ekotoxikologicky a environmentálně významných reziduí. Je 
třeba, aby tyto metody byly dostatečně citlivé, aby zjistily veškeré technicky zjistitelné úrovně 
přítomné v přírodních a biologických substancích. Patří sem částice, kapénky a výpary, které 
se vyskytují ve vzduchu jako důsledek postřiku plodin, rezidua přenášená pylem/prachem 
z plodin, rozšiřování kontaminované půdy, přenosy pesticidů na velké vzdálenosti, rezidua ve 
vodě, potravinách a krmivu. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Dan Jørgensen

Pozměňovací návrh 244
Čl. 4 odst. 2 písm. c)

c) pro měření toxikologicky a 
environmentální významných reziduí 
existují obecně používané metody.

c) pro měření veškerých povolených látek
existují obecně používané metody, které 
jsou dostatečně citlivé, co se týká veškerých 
technicky zjistitelných úrovní, které by 
mohly být přítomné ve všech přírodních 
a biologických substancích.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k rizikům a nepříznivým účinkům používání pesticidů by měly být obecně používány 
metody pro měření reziduí všech povolených látek. Je třeba, aby tyto metody byly dostatečně 
citlivé, aby zjistily veškeré technicky zjistitelné úrovně, které mohou být přítomné v jakýchkoli 
přírodních a biologických substancích. Patří sem veškeré částice, kapénky a výpary, které se 
vyskytují ve vzduchu jako důsledek postřiku plodin, rezidua přenášená pylem nebo prachem 
z plodin (např. při sklizni), rozšiřování kontaminované půdy, přenosy pesticidů na velké 
vzdálenosti, jakož i rezidua ve vodě, potravinách a krmivu.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 245
Čl. 4 odst. 2 písm. c)

c) pro měření toxikologicky 
a environmentální významných reziduí 
existují obecně používané metody.

c) pro měření veškerých schválených látek
existují standardizované obecně používané 
metody, které jsou dostatečně citlivé, co se 
týká veškerých technicky zjistitelných 
úrovní, které by mohly být přítomné ve 
všech přírodních a biologických 
substancích.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k rizikům a nepříznivým účinkům používání pesticidů by se měly obecně používat 
metody pro měření reziduí všech povolených látek. Je třeba, aby tyto metody byly dostatečně 
citlivé na veškeré technicky zjistitelné úrovně, které mohou být přítomné v jakýchkoli 
přírodních a biologických substancích. Patří sem veškeré částice, kapénky a výpary, které se 
vyskytují ve vzduchu, rezidua přenášená pylem nebo prachem z plodin (např. při sklizni), 
rozšiřování kontaminované půdy, přenosy pesticidů na velké vzdálenosti, jakož i rezidua ve 
vodě, potravinách a krmivu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 246
Čl. 4 odst. 2 písm. ca) (nové)

ca) nemají žádné škodlivé účinky na 
podzemní vody;

Or. en

Odůvodnění

Bylo by lepší rozlišovat škodlivé účinky na zdraví a podzemní vody. Současná formulace 
zdůrazňuje škodlivé účinky na zdraví, zatímco účinky na podzemní vody do této formulace 
nespadají.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Erna Hennicot-Schoepges a Péter Olajos

Pozměňovací návrh 247
Čl. 4 odst. 3 písm. b)

b) nemá žádný bezprostřední ani zpožděný 
škodlivý účinek na zdraví lidí či zvířat, ať 
přímý či nepřímý prostřednictvím pitné 
vody, potravin, krmiv či ovzduší, nebo 
následky na pracovišti nebo prostřednictvím 
jiných nepřímých účinků, přičemž se 
vezmou v úvahu známe kumulativní 
a synergické účinky, jsou-li k dispozici 
metody pro jejich posouzení, nebo na 
podzemní vody; 

b) nemá žádný bezprostřední ani zpožděný 
škodlivý účinek na zdraví lidí, včetně osob 
se stálým bydlištěm, kolemjdoucích 
a zranitelných skupin, či na zdraví zvířat, ať 
přímý či nepřímý prostřednictvím pitné 
vody, potravin, krmiv či ovzduší, včetně 
míst, která jsou vzdálená od místa jeho 
použití po přenosu na velkou vzdálenost, 
nebo následky na pracovišti nebo 
prostřednictvím jiných nepřímých účinků, 
přičemž se vezmou v úvahu známe 
kumulativní a synergické účinky, nebo na 
podzemní vody;

Or. en

Odůvodnění

Látky schválené na základě tohoto nařízení by neměly mít žádný negativní účinek na zdraví 
lidí, včetně obyvatel dané oblasti a těch, kteří mohou být běžně vystaveni expozici pesticidů, 
a zranitelných skupin, které jsou více citlivé k expozici pesticidů.

Pozměňovací návrh, který předkládají Dan Jørgensen a Chris Davies

Pozměňovací návrh 248
Čl. 4 odst. 3 písm. b)

b) nemá žádný bezprostřední ani zpožděný 
škodlivý účinek na zdraví lidí či zvířat, ať 
přímý či nepřímý prostřednictvím pitné 
vody, potravin, krmiv či ovzduší, nebo 
následky na pracovišti nebo prostřednictvím 
jiných nepřímých účinků, přičemž se 
vezmou v úvahu známe kumulativní 
a synergické účinky, jsou-li k dispozici 
metody pro jejich posouzení, nebo na 
podzemní vody; 

b) nemá žádný bezprostřední ani zpožděný 
škodlivý účinek na zdraví lidí, včetně osob 
se stálým bydlištěm, kolemjdoucích 
a zranitelných skupin, či na zdraví zvířat, ať 
přímý či nepřímý prostřednictvím pitné 
vody, potravin, krmiv či ovzduší, včetně 
míst, která jsou vzdálená od místa jeho 
použití po přenosu na velkou 
vzdálenost,nebo následky na pracovišti nebo 
prostřednictvím jiných nepřímých účinků, 
přičemž se vezmou v úvahu známe 
kumulativní a synergické účinky, nebo na
podzemní vody;
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Or. en

Odůvodnění

Musí se chránit všechny podskupiny populace, které jsou vystaveny riziku expozice pesticidů, 
zejména osoby s trvalým bydlištěm, které mohou být pravidelně vystavovány pesticidům 
z různých zdrojů. Patří sem dlouhodobá expozice letecky rozprašovaným pesticidům, 
výparům, ke kterým dochází dny, týdny a dokonce měsíce po aplikaci, reaktivaci, srážkám, 
pesticidům přenášeným z venkovních zařízení a rozšiřovaným v uzavřených prostorách, ale i 
přenosy na dlouhou vzdálenost, neboť pesticidy mohou být vzduchem přenášeny kilometry 
daleko.

Pozměňovací návrh, který předkládá Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 249
Čl. 4 odst. 3 písm. b)

b) nemá žádný bezprostřední ani zpožděný 
škodlivý účinek na zdraví lidí či zvířat, ať 
přímý či nepřímý prostřednictvím pitné 
vody, potravin, krmiv či ovzduší, nebo 
následky na pracovišti nebo prostřednictvím 
jiných nepřímých účinků, přičemž se 
vezmou v úvahu známe kumulativní 
a synergické účinky, jsou-li k dispozici 
metody pro jejich posouzení, nebo na 
podzemní vody;

b) nemá žádný bezprostřední ani zpožděný 
škodlivý účinek na zdraví lidí, zejména osob 
s trvalým bydlištěm, kolemjdoucích a 
zranitelných skupin, jako jsou těhotné a 
kojící ženy, zárodky a plody, kojenci a děti,
či zvířat, ať přímý či nepřímý 
prostřednictvím pitné vody, potravin, krmiv 
či ovzduší, rovněž v místech, která jsou 
vzdálená od místa jeho použití po přenosu 
na velkou vzdálenost, nebo následky na 
pracovišti nebo prostřednictvím jiných 
nepřímých účinků, přičemž se vezmou 
v úvahu kumulativní a synergické účinky, 
nebo na podzemní vody;

Or. en

Odůvodnění

Musí se chránit všechny podskupiny populace, které jsou vystaveny riziku expozice pesticidů, 
zejména osoby s trvalým bydlištěm, které mohou být pravidelně vystavovány pesticidům 
z různých zdrojů. Patří sem dlouhodobá expozice letecky rozprašovaným pesticidům, 
výparům, ke kterým dochází dny, týdny a dokonce měsíce po aplikaci, reaktivaci, srážkám, 
pesticidům přenášeným z venkovních zařízení a roznášeným v uzavřených prostorách, ale 
i přenosy na dlouhou vzdálenost, neboť pesticidy mohou být vzduchem přenášeny kilometry 
daleko.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 250
Čl. 4 odst. 3 písm. b)

b) nemá žádný bezprostřední ani zpožděný 
škodlivý účinek na zdraví lidí či zvířat, ať 
přímý či nepřímý prostřednictvím pitné 
vody, potravin, krmiv či ovzduší, nebo 
následky na pracovišti nebo prostřednictvím 
jiných nepřímých účinků, přičemž se 
vezmou v úvahu známe kumulativní 
a synergické účinky, jsou-li k dispozici 
metody pro jejich posouzení, nebo na 
podzemní vody;

b) nemá žádný bezprostřední ani zpožděný 
škodlivý účinek na zdraví lidí či zvířat, ať 
přímý či nepřímý prostřednictvím pitné 
vody, potravin, krmiv či ovzduší, nebo 
následky na pracovišti nebo prostřednictvím 
jiných nepřímých účinků, nebo na podzemní 
vody, přičemž se vezmou v úvahu 
kumulativní a synergické účinky. Nejsou-li
k dispozici metody pro jejich posouzení, 
nebo pokud panuje nejistota ohledně těchto 
účinků, měl by být v posouzení rizik použit 
zvláštní faktor;

Or. en

Odůvodnění

Zásada předběžné opatrnosti vyžaduje přijetí opatření orgány v případě očekávaných rizik 
a nejistoty ohledně celého rozsahu těchto účinků. Aby se tato rizika snížila, měl by být použit 
faktor.

Pozměňovací návrh, který předkládá Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 251
Čl. 4 odst. 3 písm. b)

b) nemá žádný bezprostřední ani zpožděný 
škodlivý účinek na zdraví lidí či zvířat, ať 
přímý či nepřímý prostřednictvím pitné 
vody, potravin, krmiv či ovzduší, nebo 
následky na pracovišti nebo prostřednictvím 
jiných nepřímých účinků, přičemž se 
vezmou v úvahu známe kumulativní 
a synergické účinky, jsou-li k dispozici 
metody pro jejich posouzení, nebo na 
podzemní vody; 

b) nemá žádný bezprostřední ani zpožděný 
škodlivý účinek na zdraví lidí, včetně osob 
se stálým bydlištěm, kolemjdoucích a 
zranitelných skupin, jako jsou kojenci, děti, 
těhotné ženy, starší lidé, osoby nemocné 
a užívající léky, či na zdraví zvířat, ať přímý 
či nepřímý prostřednictvím pitné vody, 
potravin, krmiv či ovzduší, včetně míst, 
která jsou vzdálená od místa jeho použití po 
přenosu na velkou vzdálenost,nebo 
následky na pracovišti nebo prostřednictvím 
jiných nepřímých účinků, přičemž se 
vezmou v úvahu známé nebo podezřelé
kumulativní a synergické účinky, nebo na 
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podzemní vody;

Or. en

Odůvodnění

V souladu se zásadou předběžné opatrnosti by látky neměly mít žádný negativní účinek na 
zdraví lidí, zejména na osoby s trvalým bydlištěm, kolemjdoucí a zranitelné osoby. To je 
v souladu s usnesením Evropského parlamentu P5_TA(2002)0276 a odpovědí Rady na 
sdělení Komise o revizi směrnice 91/414. Tyto dokumenty zahrnují dlouhodobé expozice 
letecky rozprašovaným pesticidům, výparům, pesticidům přenášeným z venkovních zařízení
a roznášeným v uzavřených prostorách, ale i přenosy na dlouhou vzdálenost.

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 252
Čl. 4 odst. 3 písm. b)

b) nemá žádný bezprostřední ani zpožděný 
škodlivý účinek na zdraví lidí či zvířat, ať 
přímý či nepřímý prostřednictvím pitné 
vody, potravin, krmiv či ovzduší, nebo 
následky na pracovišti nebo prostřednictvím 
jiných nepřímých účinků, přičemž se 
vezmou v úvahu známe kumulativní 
a synergické účinky, jsou-li k dispozici 
metody pro jejich posouzení, nebo na 
podzemní vody;

b) nemá žádný bezprostřední ani zpožděný 
škodlivý účinek na zdraví lidí či zvířat, ať 
přímý či nepřímý prostřednictvím pitné 
vody, potravin, krmiv či ovzduší, nebo 
následky na pracovišti nebo prostřednictvím 
jiných nepřímých účinků, přičemž se 
vezmou v úvahu známé kumulativní 
a synergické účinky, jsou-li k dispozici 
metody pro jejich posouzení, nebo na 
povrchové a podzemní vody;

Or. pl

Odůvodnění

Používání samotného pojmu podzemních vod znesnadňuje zohledňování kumulativních 
účinků.

Každé posouzení stavu povrchové vody, které podstoupí přípravek na ochranu rostlin, by měl 
pokrýt veškerou hydrosféru, tj. povrchovou i podzemní vodu.

Déšť, a zejména prudký déšť, způsobuje pronikání různých látek obsažených v půdě, včetně 
přípravků na ochranu rostlin. V důsledku povrchového odtoku tyto látky pronikají do 
povrchových vod a procesem infiltrace do podzemních vod.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 253
Čl. 4 odst. 3 písm. b)

b) nemá žádný bezprostřední ani zpožděný 
škodlivý účinek na zdraví lidí či zvířat, ať 
přímý či nepřímý prostřednictvím pitné 
vody, potravin, krmiv či ovzduší, nebo 
následky na pracovišti nebo prostřednictvím 
jiných nepřímých účinků, přičemž se 
vezmou v úvahu známe kumulativní 
a synergické účinky, jsou-li k dispozici 
metody pro jejich posouzení, nebo na 
podzemní vody;

b) nemá žádný bezprostřední ani zpožděný 
škodlivý účinek na zdraví lidí, zejména 
zranitelných skupin, či na zdraví zvířat, ať 
přímý či nepřímý prostřednictvím pitné 
vody, potravin, krmiv či ovzduší, nebo 
následky na pracovišti nebo prostřednictvím 
jiných nepřímých účinků, přičemž se 
vezmou v úvahu známé kumulativní 
a synergické účinky, jsou-li k dispozici 
metody pro jejich posouzení, nebo na 
podzemní vody;

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Ioannis Gklavakis

Pozměňovací návrh 254
Čl. 4 odst. 3 písm. e) bod iii)

iii) jeho dopad na biologickou rozmanitost. iii) jeho dlouhodobý dopad na biologickou 
rozmanitost a ekosystém.

Or. el

Odůvodnění

Prověření dlouhodobého dopadu na biologickou rozmanitost by mělo být jedním z okamžitých 
cílů nařízení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 255
Čl. 4 odst. 3 písm. e) bod iiia) (nový)

iiia) jeho ničivý dopad na druhy ohrožené 
vyhubením.

Or. pl
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Odůvodnění

Lokality druhů ohrožených vyhubením, které jsou uvedeny na červeném seznamu, lze najít 
v mnohých částech Evropy.

Pesticidy a ostatní přípravky na ochranu rostlin jsou hrozbou zejména pro ptáky, vzhledem 
k tomu, že migrují a hledají potravu v mnoha různých oblastech, ve kterých mohou být 
prováděny postřiky a jiné ošetřování zahrnující mimo jiných látek pesticidy. Přijímání potravy 
vzácnými druhy zvířat v kontaminovaných oblastech by mohlo vést k vyhubení těchto druhů.

Pozměňovací návrh, který předkládá Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 256
Čl. 4 odst. 4

4. Pro účely schválení účinné látky se 
odstavce 1, 2 a 3 považují za splněné, pokud 
je splňují jedno či více reprezentativních 
použití alespoň jednoho přípravku na 
ochranu rostlin obsahujícího účinnou látku. 

4. Pro účely schválení účinné látky se 
odstavce 1, 2 a 3 považují za splněné, pokud 
je splňují plný rozsah reprezentativních 
použití všech přípravků a preparátů na 
ochranu rostlin obsahujících účinnou látku.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že přípravky na ochranu rostlin často obsahují mnoho různých látek a že by 
synergenty, formulující přísady a jiné látky mohly změnit účinek účinné látky v rámci 
preparátu, nelze se domnívat, že žádný z různých přípravků a preparátů, které obsahují 
účinnou látku, nebude mít škodlivé účinky na člověka pouze proto, že tato látka je součástí 
jednoho přípravku. Možné nepříznivé účinky všech přípravků a formulací, včetně 
synergických účinků, musí být posouzeny před schválením těchto přípravků a formulací, aby 
bylo prokázáno, že nebudou mít žádné škodlivé účinky.

Pozměňovací návrh, který předkládá Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 257
Čl. 4 odst. 4

4. Pro účely schválení účinné látky se 
odstavce 1, 2 a 3 považují za splněné, pokud 
je splňují jedno či více reprezentativních 
použití alespoň jednoho přípravku na 
ochranu rostlin obsahujícího účinnou látku.

4. Pro účely schválení účinné látky se 
odstavce 1, 2 a 3 považují za splněné, pokud 
je splňují plný rozsah reprezentativních 
použití alespoň pěti přípravků na ochranu 
rostlin obsahujících účinnou látku.

Or. en
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Odůvodnění

Látky by měly být schváleny, pokud jsou splněny podmínky pro plný rozsah reprezentativních 
použití, a ne pouze pro jedno. Podobně je posuzován pouze jeden nebo dva přípravky, pokud 
je látka obsažena ve více přípravcích v různých koncentracích v kombinaci s různými 
přídatnými látkami.

Pozměňovací návrh, který předkládá Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 258
Článek 4a (nový)

Zkoušky na zvířatech
S cílem zamezit zkouškám na zvířatech se 
pro účely tohoto nařízení uskuteční 
zkoušky na obratlovcích pouze v krajním 
případě. Bude podporováno provádění 
zkoušek, při nichž se nepoužívají zvířata, 
a inteligentní strategie zkoušek. Dvojité 
zkoušky na obratlovcích budou zakázány.

Or. en

Odůvodnění

Podpora inteligentních strategií zkoušek a povinné sdílení údajů může významně omezit počet 
používaných zvířat.


