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Uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh 

Návrh nariadenia (KOM(2006)0388 – C6-0245/2006 – 2006/0136(COD))

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Roberto Musacchio

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 150
Odôvodnenie 6

(6) Rastlinná výroba má v Spoločenstve 
veľmi dôležité miesto. Jedným z 
najdôležitejších spôsobov ochrany rastlín a 
rastlinných výrobkov proti škodlivým 
organizmom vrátane buriny, ako aj 
zlepšenia poľnohospodárskej výroby je 
používanie prípravkov na ochranu rastlín.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Hlavnou prioritou tohto nariadenia je ochrana zdravia ľudí a zvierat, ktorá musí mať 
absolútnu prednosť pred všetkými finančnými, hospodárskymi a inými otázkami.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 151
Odôvodnenie 7

(7) Prípravky na ochranu rastlín môžu mať 
aj nepriaznivé účinky na rastlinnú výrobu. 
Ich používanie môže predstavovať riziko a 
nebezpečenstvo pre ľudí, zvieratá a životné 
prostredie, najmä ak sa uvádzajú na trh bez 
úradného testovania a povolenia, a ak sa 
používajú nesprávnym spôsobom. Mali by 
sa preto prijať harmonizované pravidlá 
uvádzania prípravkov na ochranu rastlín na 
trh.

(7) Pesticídy môžu mať aj nepriaznivé 
účinky na rastlinnú výrobu. Ich používanie 
môže predstavovať riziko a nebezpečenstvo
a môže mať krátkodobé a dlhodobé 
nepriaznivé dôsledky na ľudí, zvieratá a 
životné prostredie, najmä ale nielen v 
prípade, ak sa uvádzajú na trh bez úradného 
testovania a povolenia, a ak sa používajú 
nesprávnym spôsobom. Mali by sa preto 
prijať harmonizované pravidlá uvádzania 
pesticídov na trh. 

Or. en

Odôvodnenie

Termín „prípravky na ochranu rastlín“, ktorý sa používa v návrhu a aj v jeho názve, je 
nevhodný. Verejnosť často nepozná tento termín. Jeho ďalšie používanie by mohlo viesť k 
nejasnostiam v radoch verejnosti/spotrebiteľov. Správnym slovom je „pesticídy“. „Prípravky 
na ochranu rastlín“ by sa mali nahradiť„ pesticídmi“ a na príslušných miestach  
„pesticídnymi výrobkami“ v celom texte nariadenia. (pozn. prekladateľa: PDN sa 
pravdepodobne týka len EN verzie, pretože v SK je termín „prípravky na ochranu rastlín“ v 
poriadku.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Roberto Musacchio

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 152
Odôvodnenie 7

(7) Prípravky na ochranu rastlín môžu mať 
aj nepriaznivé účinky na rastlinnú výrobu. 
Ich používanie môže predstavovať riziko a 
nebezpečenstvo pre ľudí, zvieratá a životné 
prostredie, najmä ak sa uvádzajú na trh bez 
úradného testovania a povolenia, a ak sa 
používajú nesprávnym spôsobom. Mali by 
sa preto prijať harmonizované pravidlá 
uvádzania prípravkov na ochranu rastlín na 
trh.

(7) Prípravky na ochranu rastlín môžu mať 
aj nepriaznivé účinky na rastlinnú výrobu. 
Ich používanie môže spôsobiť poškodenia, 
riziko a podstatné nebezpečenstvo a 
krátkodobé a dlhodobé nepriaznivé 
dôsledky na ľudí, zvieratá a životné 
prostredie, najmä ak sa uvádzajú na trh bez 
úradného testovania a povolenia, a ak sa 
používajú nesprávnym spôsobom. Mali by 
sa preto prijať harmonizované pravidlá 
uvádzania prípravkov na ochranu rastlín na 
trh.

Or. en
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Odôvodnenie

Prípravky na ochranu rastlín nepredstavujú len riziko pre ľudí, zvieratá a životné prostredie. 
Prinášajú so sebou aj poškodenie organizmov ľudí a zvierat, životného prostredia, ako aj 
podstatné nebezpečenstvá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Thomas Ulmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 153
Odôvodnenie 8

(8) Účelom tohto nariadenia je zabezpečiť 
vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí, zvierat 
a životného prostredia. Osobitná pozornosť 
by sa mala venovať ochrane zraniteľných 
skupín obyvateľstva vrátane tehotných žien, 
dojčiat a detí. Zásada predbežnej opatrnosti 
by sa mala uplatňovať a mala by zabezpečiť, 
aby priemysel preukázal, že látky alebo 
prípravky vyrobené alebo uvedené na trh 
neovplyvňujú nepriaznivo ľudské zdravie 
alebo životné prostredie.

(8) Účelom tohto nariadenia je zabezpečiť 
vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí, zvierat 
a životného prostredia. Osobitná pozornosť 
by sa mala venovať ochrane zraniteľných 
skupín obyvateľstva vrátane tehotných a 
dojčiacich žien, nenarodených detí, dojčiat 
a detí. Zásada predbežnej opatrnosti by sa 
mala uplatňovať a mala by zabezpečiť, aby 
priemysel preukázal, že látky alebo 
prípravky vyrobené alebo uvedené na trh 
neovplyvňujú nepriaznivo ľudské zdravie 
alebo životné prostredie.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 154
Odôvodnenie 8

(8) Účelom tohto nariadenia je zabezpečiť 
vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí, zvierat 
a životného prostredia. Osobitná pozornosť 
by sa mala venovať ochrane zraniteľných 
skupín obyvateľstva vrátane tehotných žien, 
dojčiat a detí. Zásada predbežnej opatrnosti 
by sa mala uplatňovať a mala by zabezpečiť, 
aby priemysel preukázal, že látky alebo 
prípravky vyrobené alebo uvedené na trh 
neovplyvňujú nepriaznivo ľudské zdravie 
alebo životné prostredie.

(8) Účelom tohto nariadenia je zabezpečiť 
vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí, zvierat 
a životného prostredia. Osobitná pozornosť 
by sa mala venovať ochrane zraniteľných 
skupín obyvateľstva vrátane tehotných žien, 
dojčiat a detí, starším občanom a 
rekonvalescentom. Zásada predbežnej 
opatrnosti by sa mala uplatňovať a mala by 
zabezpečiť, aby priemysel preukázal, že 
látky alebo prípravky vyrobené alebo 
uvedené na trh neovplyvňujú nepriaznivo 
ľudské zdravie alebo životné prostredie.
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Or. pl

Odôvodnenie

Medzi zraniteľné skupiny by sa mali začleniť aj rekonvalescenti, ktorí potrebujú byť v čistom 
prostredí bez prípravkov na ochranu rastlín, aby tak opäť získali svoje zdravie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ioannis Gklavakis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 155
Odôvodnenie 8

(8) Účelom tohto nariadenia je zabezpečiť 
vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí, zvierat 
a životného prostredia. Osobitná pozornosť 
by sa mala venovať ochrane zraniteľných 
skupín obyvateľstva vrátane tehotných žien, 
dojčiat a detí. Zásada predbežnej opatrnosti 
by sa mala uplatňovať a mala by zabezpečiť, 
aby priemysel preukázal, že látky alebo 
prípravky vyrobené alebo uvedené na trh 
neovplyvňujú nepriaznivo ľudské zdravie 
alebo životné prostredie.

Účelom tohto nariadenia je zabezpečiť 
vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí, zvierat 
a životného prostredia a zároveň zabezpečiť 
konkurencieschopnosť európskeho 
poľnohospodárstva. Osobitná pozornosť by 
sa mala venovať ochrane zraniteľných 
skupín obyvateľstva vrátane tehotných žien, 
dojčiat a detí. Zásada predbežnej opatrnosti 
by sa mala uplatňovať a mala by zabezpečiť, 
aby priemysel preukázal, že látky alebo 
prípravky vyrobené alebo uvedené na trh 
neovplyvňujú nepriaznivo ľudské zdravie 
alebo životné prostredie.

Or. el

Odôvodnenie

Prijaté opatrenia a rozhodnutia nesmú mať nepriaznivý vplyv na konkurencieschopnosť 
poľnohospodárstva Spoločenstva na svetovom trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Erna Hennicot-Schoepges a Péter Olajos 
+Dan Jørgensen, Chris Davies a Roberto Musacchio

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 156
Odôvodnenie 8

(8) Účelom tohto nariadenia je zabezpečiť 
vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí, zvierat 
a životného prostredia. Osobitná pozornosť 
by sa mala venovať ochrane zraniteľných 
skupín obyvateľstva vrátane tehotných žien, 
dojčiat a detí. Zásada predbežnej opatrnosti 

(8) Účelom tohto nariadenia je zabezpečiť 
vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí, zvierat 
a životného prostredia. Osobitná pozornosť 
by sa mala venovať ochrane zraniteľných 
skupín obyvateľstva vrátane tehotných žien, 
dojčiat a detí. Zásada predbežnej opatrnosti 
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by sa mala uplatňovať a mala by zabezpečiť, 
aby priemysel preukázal, že látky alebo 
prípravky vyrobené alebo uvedené na trh 
neovplyvňujú nepriaznivo ľudské zdravie 
alebo životné prostredie.

by sa mala uplatňovať a mala by zabezpečiť, 
aby priemysel preukázal, že látky alebo 
prípravky vyrobené alebo uvedené na trh 
neovplyvňujú nepriaznivo ľudské zdravie 
alebo životné prostredie a neexistuje 
podozrenie, že by ho mohli nepriaznivo 
ovplyvňovať.

Or. en

Odôvodnenie

V súčasnosti je potrebné predložiť dôkazy na vysokej úrovni o tom, že pesticíd nemá vplyv na 
ľudské zdravie a životné prostredie. Úroveň dôkazov by mala byť namiesto toho taká, aby 
bolo potrebné dokázať, že pesticíd neovplyvňuje ľudské zdravie alebo životné prostredie, 
alebo že neexistuje podozrenie, že by ho mohol nepriaznivo ovplyvňovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Thomas Ulmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 157
Odôvodnenie 9

(9) Prípravky na ochranu rastlín by mali 
obsahovať iba látky, pri ktorých sa 
preukázalo, že prinášajú zjavný úžitok pre 
rastlinnú výrobu a neočakáva sa pri nich
žiadny škodlivý účinok na zdravie ľudí alebo 
zvierat alebo akýkoľvek neprijateľný účinok 
na životné prostredie. S cieľom dosiahnuť 
rovnakú úroveň ochrany vo všetkých 
členských štátoch by sa rozhodnutie o 
prijateľnosti alebo neprijateľnosti takýchto 
látok malo prijímať na úrovni Spoločenstva.

(9) Prípravky na ochranu rastlín by mali 
obsahovať iba látky, pri ktorých sa 
preukázalo, že prinášajú zjavný úžitok pre 
rastlinnú výrobu a bolo zistené, že nebudú 
mať žiadny škodlivý účinok na zdravie ľudí 
alebo zvierat alebo akýkoľvek neprijateľný 
účinok na životné prostredie. S cieľom 
dosiahnuť vysokú a identickú úroveň 
ochrany vo všetkých členských štátoch by sa 
rozhodnutie o prijateľnosti alebo 
neprijateľnosti takýchto látok malo prijímať
na úrovni Spoločenstva.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Christa Klaß a Anja Weisgerber + Erna 
Hennicot-Schoepges a Péter Olajos

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 158
Odôvodnenie 9a (nové)

9a) Na uplatnenie zásady „znečisťovateľ 
platí“ by Komisia mala preskúmať spôsob, 
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akým by sa výrobcovia prípravkov na 
ochranu rastlín alebo ich účinných látok 
mohli primerane zúčastniť na liečbe alebo 
náprave poškodenia ľudského zdravia 
alebo životného prostredia, ktoré by mohli 
byť dôsledkom použitia prípravkov na 
ochranu rastlín. 

Or. de

Odôvodnenie

Podobne ako v iných oblastiach európskej politiky zdravia a životného prostredia by sa 
zodpovednosť výrobcu mala uplatňovať aj na prípravky na ochranu rastlín a ich účinné látky. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 159
Odôvodnenie 11a (nové)

(11a) Mal by sa podporovať vývoj 
testovacích metód in vitro (v skúmavke) 
nerealizovaných na zvieratách, aby sa 
vypracovalo viac bezpečnostných údajov 
ktoré by boli pre ľudí relevantnejšie ako 
výsledky štúdií na zvieratách, ktoré sa 
používajú v súčasnosti.  

Or. en

Odôvodnenie

Prevažná väčšina metód testovania na zvieratách nebola nikdy aktualizovaná na moderné 
štandardy. Preto je ich relevantnosť a spoľahlivosť často spochybňovaná. Podpora 
testovacích metód nerealizovaných na zvieratách je dôležitá na ochranu ľudského zdravia a 
na zabránenie utrpeniu zvierat.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Erna Hennicot-Schoepges a Péter Olajos 
+ Dan Jørgensen, Chris Davies a Roberto Musacchio

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 160
Odôvodnenie 13

(13) V záujme bezpečnosti by sa mala doba 
schvaľovania účinnej látky časovo 

(13) V záujme bezpečnosti by sa mala doba 
schvaľovania účinnej látky časovo 
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obmedziť. Schvaľovacie obdobie by malo 
byť úmerné možným rizikám spojeným s 
použitím týchto látok. Skúsenosti získané pri 
samotnom používaní prípravkov na ochranu 
rastlín, ktoré obsahujú príslušné látky, 
a vývoj v oblasti vedy a techniky by sa mali 
vziať do úvahy pri rozhodovaní o 
opakovanom schválení. Po prvom obnovení 
by sa takéto látky mali len vtedy ďalej 
preskúmať, ak existujú náznaky, že už viac 
nespĺňajú požiadavky tohto nariadenia.

obmedziť. Schvaľovacie obdobie by malo 
byť úmerné možným rizikám spojeným s 
použitím týchto látok a malo by byť 
obmedzené na najviac 15 rokov v prípade 
nízkorizikových účinných látok, 5 rokov v 
prípade látok, ktoré sa majú nahradiť, a 10 
rokov v prípade iných látok. Skúsenosti 
získané pri samotnom používaní prípravkov 
na ochranu rastlín, ktoré obsahujú príslušné 
látky, a vývoj v oblasti vedy a techniky by sa 
mali vziať do úvahy pri rozhodovaní o 
opakovanom schválení. 

Or. en

Odôvodnenie

Látky by sa mali pravidelne prehodnocovať s cieľom zohľadniť najnovšie vedecké znalosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Erna Hennicot-Schoepges a Péter Olajos

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 161
Odôvodnenie 16

(16) Niektoré látky, ktoré sa prevažne 
nepoužívajú ako prípravky na ochranu 
rastlín, môžu byť hodnotné z hľadiska 
ochrany rastlín, ale hospodársky záujem 
požiadať o ich schválenie môže byť 
obmedzený. Špecifickými ustanoveniami by 
sa preto malo zabezpečiť, aby sa aj takéto 
látky, pokiaľ je ich riziko prijateľné, mohli 
schváliť na používanie pri ochrane rastlín.

(16) Niektoré látky, ktoré sa prevažne 
nepoužívajú ako prípravky na ochranu 
rastlín, môžu byť hodnotné z hľadiska 
ochrany rastlín, ale hospodársky záujem 
požiadať o ich schválenie môže byť 
obmedzený. Špecifickými ustanoveniami by 
sa preto malo zabezpečiť, aby sa aj takéto 
látky, pokiaľ je ich riziko prijateľné pre 
všetky dotknuté zainteresované strany, 
mohli schváliť na používanie pri ochrane 
rastlín.

Or. en

Odôvodnenie

Spoločnosť by mala rozhodovať o tom, čo je „prijateľným rizikom“ a v prípade, ak sa 
domnieva, že riziko nie je prijateľné, potom sa to, čo sa považuje za prijateľné, definuje 
nanovo a riziko sa podľa toho posúdi. Riziká môžu preto za prijateľné označiť len všetky 
zainteresované strany. Medzi ne musia patriť zástupcovia obyvateľov vidieka, obcí, skupín 
poľnohospodárov, skupín ochranárov a spotrebiteľov, ako aj verejnosť všeobecne. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dan Jørgensen + Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 162
Odôvodnenie 16

(16) Niektoré látky, ktoré sa prevažne 
nepoužívajú ako prípravky na ochranu 
rastlín, môžu byť hodnotné z hľadiska 
ochrany rastlín, ale hospodársky záujem 
požiadať o ich schválenie môže byť 
obmedzený. Špecifickými ustanoveniami by 
sa preto malo zabezpečiť, aby sa aj takéto 
látky, pokiaľ je ich riziko prijateľné, mohli 
schváliť na používanie pri ochrane rastlín.

(16) Niektoré látky, ktoré sa prevažne 
nepoužívajú ako prípravky na ochranu 
rastlín, môžu byť hodnotné z hľadiska 
ochrany rastlín, ale hospodársky záujem
požiadať o ich schválenie môže byť 
obmedzený. Špecifickými ustanoveniami by 
sa preto malo zabezpečiť, aby sa aj takéto 
látky, pokiaľ ich riziko považujú všetky 
dotknuté zainteresované strany za prijateľné 
mohli schváliť na používanie pri ochrane 
rastlín.

Or. en

Odôvodnenie

Spoločnosť by mala rozhodovať o tom, čo je „prijateľným rizikom“ a v prípade, ak sa 
domnieva, že riziko nie je prijateľné, potom sa to, čo sa považuje za prijateľné, definuje 
nanovo a riziko sa podľa toho posúdi. Riziká môžu preto za prijateľné označiť len všetky 
zainteresované strany. Medzi ne musia patriť zástupcovia obyvateľov vidieka, obcí, skupín 
poľnohospodárov (ekologických i konvenčných), skupín ochranárov a spotrebiteľov, ako aj 
verejnosť všeobecne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Thomas Ulmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 163
Odôvodnenie 17

(17) Niektoré účinné látky môžu byť 
prijateľné len vtedy, ak sa prijmú rozsiahle 
opatrenia na zmiernenie veľkého rizika. 
Takéto látky by sa mali identifikovať na 
úrovni Spoločenstva. Členské štáty by mali 
pravidelne preskúmať, či prípravky na 
ochranu rastlín, ktoré obsahujú takéto účinné 
látky, možno nahradiť prípravkami na 
ochranu rastlín, ktoré obsahujú účinné látky, 
pri ktorých je potreba zmiernenia rizika 
menšia.

(17) Niektoré účinné látky vzbudzujúce 
osobitné obavy, ktoré sú v súčasnosti 
schválené, by sa mali identifikovať na 
úrovni Spoločenstva ako látky, ktoré sa 
majú nahradiť. Členské štáty by mali 
pravidelne preskúmať, či prípravky na 
ochranu rastlín, ktoré obsahujú takéto účinné 
látky, možno nahradiť prípravkami na 
ochranu rastlín, ktoré obsahujú účinné látky, 
pri ktorých je potreba zmiernenia rizika 
menšia alebo takáto potreba nevznikla,  
alebo inými poľnohospodárskymi 
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postupmi. Po kontrole s kladným výsledkom 
by sa účinné latky mali okamžite nahradiť.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Erna Hennicot-Schoepges a Péter Olajos

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 164
Odôvodnenie 17

(17) Niektoré účinné látky môžu byť 
prijateľné len vtedy, ak sa prijmú rozsiahle 
opatrenia na zmiernenie veľkého rizika. 
Takéto látky by sa mali identifikovať na 
úrovni Spoločenstva. Členské štáty by mali 
pravidelne preskúmať, či prípravky na 
ochranu rastlín, ktoré obsahujú takéto účinné 
látky, možno nahradiť prípravkami na 
ochranu rastlín, ktoré obsahujú účinné látky, 
pri ktorých je potreba zmiernenia rizika 
menšia.

(17) Niektoré účinné látky môžu byť 
prijateľné len vtedy, ak sa prijmú rozsiahle 
opatrenia na zmiernenie veľkého rizika.
Takéto látky by sa mali identifikovať na 
úrovni Spoločenstva a na úrovni členských 
štátov. Členské štáty by mali pravidelne 
preskúmať, či prípravky na ochranu rastlín, 
ktoré obsahujú takéto účinné látky, možno 
nahradiť prípravkami na ochranu rastlín, 
ktoré obsahujú účinné látky, pri ktorých je 
potreba zmiernenia rizika menšia alebo 
inými nechemickými poľnohospodárskymi 
postupmi a metódami ochrany rastlín.

Or. en

Odôvodnenie

Látky, ktoré sa majú nahradiť, by sa mali posudzovať raz a mali by sa nahradiť bezpečnejšími 
alternatívami. Tak sa má zabrániť, aby výrobky obsahujúce látky, ktoré sa majú nahradiť, 
nezostali na trhu neobmedzene dlho. Mala by existovať možnosť nahradiť prípravky 
nechemickými alternatívami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dan Jørgensen, Chris Davies a Roberto 
Musacchio

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 165
Odôvodnenie 17

(17) Niektoré účinné látky môžu byť 
prijateľné len vtedy, ak sa prijmú rozsiahle 
opatrenia na zmiernenie veľkého rizika. 
Takéto látky by sa mali identifikovať na 
úrovni Spoločenstva. Členské štáty by mali 
pravidelne preskúmať, či prípravky na 

(17) Niektoré účinné látky môžu byť 
prijateľné len vtedy, ak sa prijmú rozsiahle 
opatrenia na zmiernenie veľkého rizika.
Takéto látky by sa mali identifikovať na 
úrovni Spoločenstva a na úrovni členských 
štátov. Členské štáty by mali pravidelne 
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ochranu rastlín, ktoré obsahujú takéto účinné 
látky, možno nahradiť prípravkami na 
ochranu rastlín, ktoré obsahujú účinné látky, 
pri ktorých je potreba zmiernenia rizika 
menšia.

posudzovať prípravky na ochranu rastlín, 
ktoré obsahujú takéto účinné látky, s cieľom
nahradiť ich prípravkami na ochranu rastlín, 
ktoré obsahujú účinné látky, pri ktorých je 
potreba zmiernenia rizika podstatne menšia, 
alebo alternatívnymi nechemickými 
poľnohospodárskymi postupmi a metódami 
ochrany plodín.

Or. en

Odôvodnenie

Látky, ktoré sa majú nahradiť, by sa mali posudzovať raz a mali by sa nahradiť bezpečnejšími 
alternatívami. Tak sa má zabrániť, aby výrobky obsahujúce látky, ktoré sa majú nahradiť, 
nezostali na trhu neobmedzene dlho. Mala by existovať možnosť nahradiť prípravky 
nechemickými alternatívami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Hiltrud Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 166
Odôvodnenie 17a (nové)

17a) Vo svojom stanovisku z 10. marca 
2006 o vhodnosti jestvujúcich metodík na 
hodnotenie potenciálnych rizík spojených s 
inžinierskymi a vedľajšími produktmi 
nanotechnológií poukázal Vedecký výbor 
pre vznikajúce a novo identifikované 
zdravotné riziká (VVVNIZR) na veľké 
medzery v poznatkoch, ktoré sú potrebné na 
hodnotenie rizík, vrátane charakterizácie 
nanočastíc, detekcie a merania nanočastíc, 
reakcie na dávku, osudu a pretrvávania 
nanočastíc v ľudskom organizme a v 
životnom prostredí a všetkých aspektov 
toxikológie a environmentálnej toxikológie 
súvisiacej s nanočasticami. Dospel k 
záveru, že existujúce metodiky hodnotenia 
rizík vyžadujú určité úpravy, ktoré budú 
riešiť nebezpečenstvo spojené s 
nanotechnológiami, a že predovšetkým 
existujúce toxikologické a ekotoxikologické 
metódy nemusia postačovať na to, aby 
postihli všetky otázky súvisiace s 
nanočasticami. Ustanovenia tohto 
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nariadenia by mali zabezpečiť primerané 
hodnotenie bezpečnosti nanočastíc ako 
podmienky ich schválenia ako účinných 
látok. 

Or. en

Odôvodnenie

Treba explicitne uviesť významné nedostatky vedomostí o posudzovaní rizika nanočastíc, na 
ktoré upozornil VVVNIZR vo svojich záveroch, v ktorých žiadal o úpravu jestvujúcich metód. 
To má dôsledky na posudzovanie bezpečnosti nanočastíc a malo by mať za následok osobitné 
ustanovenia o nanočasticiach v kontexte tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Thomas Ulmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 167
Odôvodnenie 17b (nové)

(17b) Ak by opatrenia požadované v 
odôvodnení 17a (novom) mali za následok 
konkurenčné znevýhodnenie v dôsledku 
diskriminácie domácich zainteresovaných 
strán v členskom štáte, príslušný členský 
štát musí zabezpečiť, aby bola táto 
skutočnosť primeraným spôsobom 
kompenzovaná.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dan Jørgensen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 168
Odôvodnenie 19

(19) Prípravky na ochranu rastlín môžu 
obsahovať aj vedľajšie zložky. Je vhodné 
vytvoriť zoznam vedľajších zložiek, ktoré by 
prípravky na ochranu rastlín nemali 
obsahovať.

(19) Prípravky na ochranu rastlín môžu 
obsahovať aj vedľajšie zložky. Je vhodné 
vytvoriť zoznam uvádzajúci vedľajšie 
zložky, ktoré by prípravky na ochranu rastlín 
nemali obsahovať, a dôvody, pre ktoré by 
nemali obsahovať tieto zložky. Tieto 
informácie by mali byť prístupné 
verejnosti. Podrobnosti o všetkých 
vedľajších zložkách, ktoré sú súčasťou 
prostriedkov na ochranu rastlín, musia byť 
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tiež prístupné verejnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Verejnosť má právo na informácie o rizikách a možných negatívnych účinkoch vedľajších 
látok, pretože aj v prípade, ak nie sú zložkou pesticídnych prípravkov, môžu byť súčasťou 
nepesticídnych prípravkov dostupných na trhu. Informácie o tom, ktoré vedľajšie látky by 
nemali byť súčasťou pesticídov a dôvody by mali byť verejne prístupné. Informácie  o obsahu 
všetkých vedľajších zložiek, ktoré sú súčasťou pesticídov, musia byť tiež verejne dostupné a 
nesmú byť predmetom obchodného tajomstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Roberto Musacchio

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 169
Odôvodnenie 19

(19) Prípravky na ochranu rastlín môžu 
obsahovať aj vedľajšie zložky. Je vhodné 
vytvoriť zoznam vedľajších zložiek, ktoré by 
prípravky na ochranu rastlín nemali 
obsahovať.

(19) Prípravky na ochranu rastlín môžu 
obsahovať aj vedľajšie zložky. Je vhodné 
vytvoriť zoznam uvádzajúci vedľajšie 
zložky, ktoré by prípravky na ochranu rastlín 
nemali obsahovať, a dôvody, pre ktoré by 
nemali obsahovať tieto zložky. Tieto 
informácie by mali byť prístupné 
verejnosti. Podrobnosti o všetkých 
vedľajších zložkách, ktoré sú súčasťou 
pesticídnych prípravkov, musia byť tiež 
prístupné verejnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Verejnosť má právo na informácie o rizikách a možných negatívnych účinkoch vedľajších 
látok, ktoré môžu byť súčasťou nepesticídnych prípravkov dostupných na trhu. Informácie o 
tom, ktoré vedľajšie látky by nemali byť súčasťou pesticídov a dôvody by mali byť verejne 
prístupné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Erna Hennicot-Schoepges a Péter Olajos

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 170
Odôvodnenie 19

(19) Prípravky na ochranu rastlín môžu 
obsahovať aj vedľajšie zložky. Je vhodné 
vytvoriť zoznam vedľajších zložiek, ktoré by 

(19) Prípravky na ochranu rastlín môžu 
obsahovať aj vedľajšie zložky. Je vhodné 
vytvoriť zoznam prístupný zainteresovaným 
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prípravky na ochranu rastlín nemali 
obsahovať.

stranám uvádzajúci vedľajšie zložky, ktoré 
by prípravky na ochranu rastlín nemali 
obsahovať, a dôvody, pre ktoré by nemali 
obsahovať tieto zložky.

Or. en

Odôvodnenie

Verejnosť má právo na informácie o tom, ktoré vedľajšie látky by nemali byť súčasťou 
pesticídnych prípravkov pesticídov, a o dôvodoch. Tieto by mali byť verejne prístupné, 
podobne ako v prípade účinných látok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 171
Odôvodnenie 19

(19) Prípravky na ochranu rastlín môžu 
obsahovať aj vedľajšie zložky. Je vhodné 
vytvoriť zoznam vedľajších zložiek, ktoré by
prípravky na ochranu rastlín nemali
obsahovať.

(19) Prípravky na ochranu rastlín môžu 
obsahovať aj vedľajšie zložky. Je vhodné 
stanoviť a uverejniť pozitívny zoznam 
vedľajších zložiek, ktoré by prípravky na 
ochranu rastlín mohli obsahovať.

Or. en

Odôvodnenie

Verejnosť má právo na informácie o rizikách a možných negatívnych účinkoch vedľajších 
látok. Informácie o obsahu všetkých vedľajších zložiek, ktoré sú súčasťou pesticídov, musia 
byť preto tiež verejne dostupné a nesmú byť predmetom obchodného tajomstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 172
Odôvodnenie 19

(19) Prípravky na ochranu rastlín môžu 
obsahovať aj vedľajšie zložky. Je vhodné 
vytvoriť zoznam vedľajších zložiek, ktoré by 
prípravky na ochranu rastlín nemali 
obsahovať.

(19) Prípravky na ochranu rastlín môžu 
obsahovať aj vedľajšie zložky. Je vhodné 
vytvoriť zoznam uvádzajúci vedľajšie 
zložky, ktoré by prípravky na ochranu rastlín 
nemali obsahovať, a dôvody, pre ktoré by 
nemali obsahovať tieto zložky.
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Or. en

Odôvodnenie

Verejnosť by mala mať prístup k základným informáciám o tom, prečo určité vedľajšie látky 
nemôžu byť súčasťou pesticídnych prípravkov, podobne ako je tom v súčasnosti v prípade 
účinných látok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Richard Seeber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 173
Odôvodnenie 20

(20) Prípravky na ochranu rastlín, ktoré 
obsahujú účinné látky, možno namiešať 
mnohými spôsobmi a používať na rozličné 
plodiny za rôznych poľnohospodárskych, 
ekologických a klimatických podmienok. 
Povolenia prípravkov na ochranu rastlín by 
mali preto udeľovať členské štáty.

(20) Prípravky na ochranu rastlín, ktoré 
obsahujú účinné látky, možno namiešať 
mnohými spôsobmi a používať na rozličné 
plodiny za rôznych poľnohospodárskych, 
ekologických a klimatických podmienok. 
Povolenia prípravkov na ochranu rastlín by 
mali preto udeľovať členské štáty a mali by 
byť platné v celej EÚ.

Or. de

Odôvodnenie

Strednodobým a dlhodobým cieľom musí byť zriadenie skutočného systému povoľovania v 
rámci EÚ, t.j. povolenie jedného členského štátu by bolo platné vo všetkých ostatných 
členských štátoch. Iba týmto spôsobom je možné vytvoriť fungujúci vnútorný trh s 
prípravkami na ochranu rastlín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dan Jørgensen a Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 174
Odôvodnenie 21

(21) Ustanoveniami upravujúcimi 
povoľovanie sa musí zaistiť vysoký štandard 
ochrany. Najmä pri udeľovaní povolení pre 
prípravky na ochranu rastlín by sa cieľ 
ochrany zdravia ľudí alebo zvierat a 
životného prostredia mal uprednostniť pred 
cieľom zlepšiť rastlinnú výrobu. Pred 
uvedením prípravkov na ochranu rastlín na 
trh by sa preto malo preukázať, že prinášajú 

(21) Ustanoveniami upravujúcimi 
povoľovanie sa musí zaistiť vysoký štandard 
ochrany. Najmä pri udeľovaní povolení pre 
prípravky na ochranu rastlín by sa cieľ 
ochrany zdravia ľudí alebo zvierat a 
životného prostredia a vodných zdrojov mal 
uprednostniť pred cieľom zlepšiť rastlinnú
výrobu. Pred uvedením prípravkov na 
ochranu rastlín na trh by sa preto malo 
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zjavný úžitok pre rastlinnú výrobu a nemajú 
žiadny škodlivý účinok na zdravie ľudí alebo 
zvierat alebo neprijateľný vplyv na životné 
prostredie.

preukázať, že prinášajú zjavný úžitok pre 
rastlinnú výrobu a nemajú žiadny škodlivý 
účinok na zdravie ľudí alebo zvierat alebo 
neprijateľný vplyv na životné prostredie a 
vodné zdroje.

Or. en

Odôvodnenie

Na zabezpečenie ochrany vodných zdrojov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Roberto Musacchio

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 175
Odôvodnenie 21

(21) Ustanoveniami upravujúcimi 
povoľovanie sa musí zaistiť vysoký štandard 
ochrany. Najmä pri udeľovaní povolení pre 
prípravky na ochranu rastlín by sa cieľ 
ochrany zdravia ľudí alebo zvierat a 
životného prostredia mal uprednostniť pred 
cieľom zlepšiť rastlinnú výrobu. Pred 
uvedením prípravkov na ochranu rastlín na 
trh by sa preto malo preukázať, že prinášajú 
zjavný úžitok pre rastlinnú výrobu a nemajú 
žiadny škodlivý účinok na zdravie ľudí alebo 
zvierat alebo neprijateľný vplyv na životné 
prostredie.

(21) Ustanoveniami upravujúcimi 
povoľovanie sa musí zaistiť vysoký štandard 
ochrany. Najmä pri udeľovaní povolení pre 
prípravky na ochranu rastlín by sa cieľ 
ochrany zdravia ľudí alebo zvierat a 
životného prostredia mal uprednostniť pred 
cieľom zlepšiť rastlinnú výrobu. Pred 
uvedením prípravkov na ochranu rastlín na 
trh by sa preto malo preukázať, že nemajú 
žiadny škodlivý účinok na zdravie ľudí 
vrátane zraniteľných skupín alebo na
zdravie zvierat alebo neprijateľný vplyv na 
životné prostredie.

Or. en

Odôvodnenie

Prioritou tohto nariadenia je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí, zvierat a 
životného prostredia. Tento cieľ musí byť nadradený všetkým finančným, hospodárskym a 
ďalším otázkam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Richard Seeber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 176
Odôvodnenie 24

(24) S cieľom vyhnúť sa duplicitnej práci, (24) S cieľom vyhnúť sa duplicitnej práci, 
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znížiť administratívnu záťaž priemyselného 
odvetvia a členských štátov a zabezpečiť 
zosúladenejšiu dostupnosť prípravkov na 
ochranu rastlín by povolenia udelené jedným 
členským štátom mali uznať ostatné členské 
štáty, v ktorých sú ekologické a klimatické 
podmienky porovnateľné. Európska únia by 
sa preto mala rozdeliť do povoľovacích zón 
s podobnými podmienkami s cieľom 
uľahčiť takéto vzájomné uznávanie.

znížiť administratívnu záťaž priemyselného 
odvetvia a členských štátov a zabezpečiť 
zosúladenejšiu dostupnosť prípravkov na 
ochranu rastlín by povolenia udelené jedným 
členským štátom mali uznať ostatné členské 
štáty, v ktorých sú ekologické a klimatické 
podmienky porovnateľné. Európska únia by 
sa preto mala rozdeliť do povoľovacích zón 
s podobnými podmienkami s cieľom 
dosiahnuť skutočné vzájomné uznávanie.

Or. de

Odôvodnenie

Na vytvorenie fungujúceho jednotného trhu s prípravkami na ochranu rastlín je potrebné 
povolenie na úrovni celej EÚ. Postup povoľovania by mal zohľadniť aj ďalšie podmienky a 
obmedzenia používania (napr. obmedzenia vzdialenosti, zákaz používania v určitom období a 
pod.).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 177
Odôvodnenie 24

(24) S cieľom vyhnúť sa duplicitnej práci, 
znížiť administratívnu záťaž priemyselného 
odvetvia a členských štátov a zabezpečiť 
zosúladenejšiu dostupnosť prípravkov na 
ochranu rastlín by povolenia udelené jedným 
členským štátom mali uznať ostatné členské 
štáty, v ktorých sú ekologické a klimatické
podmienky porovnateľné. Európska únia by 
sa preto mala rozdeliť do povoľovacích zón 
s podobnými podmienkami s cieľom uľahčiť 
takéto vzájomné uznávanie.

(24) S cieľom vyhnúť sa duplicitnej práci, 
znížiť administratívnu záťaž priemyselného 
odvetvia a členských štátov a zabezpečiť 
zosúladenejšiu dostupnosť prípravkov na 
ochranu rastlín by povolenia udelené jedným 
členským štátom mali uznať ostatné členské 
štáty, v ktorých sú zemepisné podmienky 
porovnateľné. Európska únia by sa preto 
mala rozdeliť do povoľovacích zón s 
podobnými podmienkami s cieľom uľahčiť 
takéto vzájomné uznávanie.

Or. pl

Odôvodnenie

Objasnenie. Klimatické podmienky nie sú to isté ako zemepisné podmienky, pretože zemepisné 
podmienky sú jednou z príčin podmienok klimatických.
Podmienky v určitom zemepisnom prostredí, ktoré sa chápu ako súbor navzájom súvisiacich 
prvkov (litosféra, atmosféra, hydrosféra, pedosféra, antroposféra) vytvárajú ekosystém, v 
ktorom existujú špecifické ekologické podmienky určujúce vývoj biotopu živých organizmov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Richard Seeber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 178
Odôvodnenie 24a (nové)

(24a) Rozdelenie členských štátov na 
povoľovacie zóny sa považuje za prvý krok 
ku zriadeniu integrovaného vnútorného 
trhu s prostriedkami na ochranu rastlín, v 
ktorom by povolenie určitého prostriedku 
na ochranu rastlín bolo platné v celej EÚ. 
Komisia bude pravidelne vydávať správu o 
pokroku pri zriaďovaní vnútorného trhu s 
prípravkami na ochranu rastlín. Predloží 
čo najskôr návrhy opatrení na vytvorenie 
vnútorného trhu.

Or. de

Odôvodnenie

Na vytvorenie fungujúceho jednotného trhu s prípravkami na ochranu rastlín je potrebné 
povolenie na úrovni celej EÚ. Systém udeľovania povolení podľa zón, v ktorom by povolenie 
prípravku na ochranu rastlín udelené v členskom štáte, ktorý je súčasťou určitej zóny, platilo 
pre všetky členské štáty tejto zóny, by bol prvým krokom týmto smerom.

Cieľom je vnútorný trh s prípravkami na ochranu rastlín.  To znamená, že prípravok na 
ochranu rastlín, ktorý je povolení v niektorom členskom štáte, by bol automaticky povolený v 
celej EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Roberto Musacchio

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 179
Odôvodnenie 26

(26) Vo výnimočných prípadoch by členské 
štáty mali mať možnosť povoliť prípravky 
na ochranu rastlín, ktoré nespĺňajú 
podmienky stanovené v tomto nariadení, ak 
je to potrebné z dôvodu nebezpečenstva 
alebo ohrozenia rastlinnej výroby, ktoré 
nemožno zvládnuť inými prostriedkami. 
Takéto povolenia by sa mali prehodnotiť 
na úrovni Spoločenstva.

vypúšťa sa
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Or. en

Odôvodnenie

Toto odôvodnenie by sa malo vypustiť, pretože je veľmi zložité definovať nebezpečenstvo 
alebo ohrozenie. Táto odchýlka by mohla byť dôvodom hociktorej výnimky a malo by sa jej 
zabrániť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 180
Odôvodnenie 26

(26) Vo výnimočných prípadoch by členské 
štáty mali mať možnosť povoliť prípravky 
na ochranu rastlín, ktoré nespĺňajú 
podmienky stanovené v tomto nariadení, ak 
je to potrebné z dôvodu nebezpečenstva 
alebo ohrozenia rastlinnej výroby, ktoré 
nemožno zvládnuť inými prostriedkami. 
Takéto povolenia by sa mali prehodnotiť 
na úrovni Spoločenstva.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Nemá zmysel, aby existovalo nariadenie s prísnymi normami a zároveň možnosťou odchýlky 
od týchto noriem, bez ohľadu na to, či ide o výnimočné prípady alebo nie. Toto odôvodnenie 
by sa preto malo vypustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Thomas Ulmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 181
Odôvodnenie 26

(26) Vo výnimočných prípadoch by členské 
štáty mali mať možnosť povoliť prípravky 
na ochranu rastlín, ktoré nespĺňajú 
podmienky stanovené v tomto nariadení, ak 
je to potrebné z dôvodu nebezpečenstva 
alebo ohrozenia rastlinnej výroby, ktoré 
nemožno zvládnuť inými prostriedkami. 
Takéto povolenia by sa mali prehodnotiť na 
úrovni Spoločenstva.

(26) Vo výnimočných prípadoch by mala 
existovať možnosť povoliť prípravky na 
ochranu rastlín, ktoré nespĺňajú podmienky 
stanovené v tomto nariadení, ak je to 
potrebné z dôvodu nebezpečenstva alebo 
ohrozenia rastlinnej výroby a ekosystémov,
ktoré nemožno zvládnuť inými 
prostriedkami. Takéto dočasné povolenia by 
sa mali prehodnotiť na úrovni Spoločenstva.
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Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Richard Seeber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 182
Odôvodnenie 28

(28) Aby sa zaistila vysoká úroveň ochrany 
zdravia ľudí a životného prostredia, mali by 
sa prípravky na ochranu rastlín používať 
správnym spôsobom pri zohľadnení zásad 
integrovanej ochrany proti škodcom. Rada 
do základných požiadaviek týkajúcich sa 
správy, ktoré sú uvedené v prílohe III 
k nariadeniu (ES) č. 1782/2003, zahŕňa 
zásady integrovanej ochrany proti škodcom 
vrátane správnej praxe ochrany rastlín a 
správnej environmentálnej praxe. Malo by 
sa preto stanoviť prechodné obdobie 
s cieľom umožniť členským štátom 
zavedenie potrebných štruktúr, aby 
používatelia prípravkov na ochranu rastlín 
mohli uplatňovať zásady integrovanej 
ochrany proti škodcom.

(28) Aby sa zaistila vysoká úroveň ochrany 
zdravia ľudí a životného prostredia, mali by 
sa prípravky na ochranu rastlín používať 
správnym spôsobom pri zohľadnení zásad 
integrovanej ochrany proti škodcom. Malo 
by sa preto stanoviť prechodné obdobie s 
cieľom umožniť členským štátom zavedenie 
potrebných štruktúr, aby používatelia 
prípravkov na ochranu rastlín mohli 
uplatňovať zásady integrovanej ochrany 
proti škodcom.

Or. de

Odôvodnenie

Zavedenie nových záväzkov krížovej zhody sa zamieta.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Erna Hennicot-Schoepges a Péter Olajos

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 183
Odôvodnenie 28

(28) Aby sa zaistila vysoká úroveň ochrany 
zdravia ľudí a životného prostredia, mali by 
sa prípravky na ochranu rastlín používať 
správnym spôsobom pri zohľadnení zásad 
integrovanej ochrany proti škodcom. Rada 
do základných požiadaviek týkajúcich sa 
správy, ktoré sú uvedené v prílohe III 
k nariadeniu (ES) č. 1782/2003, zahŕňa 
zásady integrovanej ochrany proti škodcom 

(28) Aby sa zaistila vysoká úroveň ochrany 
zdravia ľudí a životného prostredia, mali by 
sa prípravky na ochranu rastlín používať 
správnym spôsobom pri zohľadnení zásad 
integrovanej ochrany proti škodcom, a 
prednosť by mali mať podľa možnosti 
nechemické a prirodzené alternatívy. Rada 
do základných požiadaviek týkajúcich sa 
správy, ktoré sú uvedené v prílohe III k 



PE 390.401v02-00 20/61 AM\672325SK.doc

SK

vrátane správnej praxe ochrany rastlín a 
správnej environmentálnej praxe. Malo by 
sa preto stanoviť prechodné obdobie 
s cieľom umožniť členským štátom 
zavedenie potrebných štruktúr, aby 
používatelia prípravkov na ochranu rastlín 
mohli uplatňovať zásady integrovanej 
ochrany proti škodcom.

nariadeniu (ES) č. 1782/2003, zahŕňa zásady 
integrovanej ochrany proti škodcom vrátane 
správnej praxe ochrany rastlín a 
nechemických metód ochrany rastlín, a 
ochrany proti škodcom a manažmentu 
plodín. Malo by sa preto stanoviť 
prechodné obdobie s cieľom umožniť 
členským štátom zavedenie potrebných 
štruktúr, aby používatelia prípravkov na 
ochranu rastlín mohli uplatňovať zásady 
integrovanej ochrany proti škodcom a 
nechemické metódy ochrany rastlín, 
ochrany proti škodcom a manažmentu 
plodín.

Or. en

Odôvodnenie

Nechemické metódy ochrany proti škodcom by mali mať vždy prioritu ako jediné skutočne 
preventívne a udržateľné riešenie, ktoré je v súlade s cieľmi udržateľnej ochrany plodín vo 
väčšej miere ako spoliehanie sa na komplexné chemikálie určené na likvidáciu rastlín, hmyzu 
alebo iných foriem života, ktoré nemožno klasifikovať ako udržateľné. Členské štáty musia 
propagovať a podporovať všeobecné prijatie nechemických alternatív ochrany rastlín, 
manažmentu plodín a ochrany proti škodcom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dan Jørgensen a Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 184
Odôvodnenie 28

(28) Aby sa zaistila vysoká úroveň ochrany 
zdravia ľudí a životného prostredia, mali by 
sa prípravky na ochranu rastlín používať 
správnym spôsobom pri zohľadnení zásad 
integrovanej ochrany proti škodcom. Rada 
do základných požiadaviek týkajúcich sa 
správy, ktoré sú uvedené v prílohe III 
k nariadeniu (ES) č. 1782/2003, zahŕňa
zásady integrovanej ochrany proti škodcom 
vrátane správnej praxe ochrany rastlín a 
správnej environmentálnej praxe. Malo by 
sa preto stanoviť prechodné obdobie 
s cieľom umožniť členským štátom 
zavedenie potrebných štruktúr, aby 
používatelia prípravkov na ochranu rastlín 

(28) Aby sa zaistila vysoká úroveň ochrany 
zdravia ľudí a životného prostredia, mali by 
sa prípravky na ochranu rastlín používať v 
súlade s ich povolením a prednosť by mali 
mať podľa možnosti nechemické a 
prirodzené alternatívy. Rada do základných 
požiadaviek týkajúcich sa správy, ktoré sú 
uvedené v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 
1782/2003, zahrnie zásady nechemických 
metód ochrany rastlín, ochrany proti 
škodcom a manažmentu plodín. Malo by sa 
preto stanoviť prechodné obdobie s cieľom 
umožniť členským štátom zavedenie 
potrebných štruktúr, aby používatelia 
prípravkov na ochranu rastlín mohli 
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mohli uplatňovať zásady integrovanej
ochrany proti škodcom.

uplatňovať zásady nechemických metód 
ochrany rastlín, ochrany proti škodcom a 
manažmentu plodín.

Or. en

Odôvodnenie

Nechemické metódy ochrany proti škodcom by mali mať vždy prioritu ako jediné skutočne 
preventívne a udržateľné riešenie, ktoré je v súlade s cieľmi udržateľnej ochrany plodín vo 
väčšej miere ako spoliehanie sa na komplexné chemikálie určené na likvidáciu rastlín, hmyzu 
alebo iných foriem života, ktoré nemožno klasifikovať ako udržateľné. Členské štáty musia 
propagovať a podporovať všeobecné prijatie nechemických alternatív ochrany rastlín, 
manažmentu plodín a ochrany proti škodcom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh185
Odôvodnenie 28

(28) Aby sa zaistila vysoká úroveň ochrany 
zdravia ľudí a životného prostredia, mali by 
sa prípravky na ochranu rastlín používať 
správnym spôsobom pri zohľadnení zásad 
integrovanej ochrany proti škodcom. Rada 
do základných požiadaviek týkajúcich sa 
správy, ktoré sú uvedené v prílohe III 
k nariadeniu (ES) č. 1782/2003, zahŕňa
zásady integrovanej ochrany proti škodcom
vrátane správnej praxe ochrany rastlín a 
správnej environmentálnej praxe. Malo by 
sa preto stanoviť prechodné obdobie 
s cieľom umožniť členským štátom 
zavedenie potrebných štruktúr, aby 
používatelia prípravkov na ochranu rastlín 
mohli uplatňovať zásady integrovanej
ochrany proti škodcom.

(28) Aby sa zaistila vysoká úroveň ochrany 
zdravia ľudí a životného prostredia, mali by 
sa prípravky na ochranu rastlín používať v 
súlade s ich povolením a len ako posledná 
možnosť. Prednosť by mali mať podľa 
možnosti nechemické a prirodzené 
alternatívy. Rada do základných 
požiadaviek týkajúcich sa správy, ktoré sú 
uvedené v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 
1782/2003, zahrnie zásady nechemických 
metód ochrany rastlín, ochrany proti 
škodcom a manažmentu plodín. Malo by sa 
preto stanoviť prechodné obdobie s cieľom 
umožniť členským štátom zavedenie 
potrebných štruktúr, aby používatelia 
prípravkov na ochranu rastlín mohli 
uplatňovať zásady nechemických metód 
ochrany rastlín, ochrany proti škodcom a 
manažmentu plodín.

Or. en

Odôvodnenie

Nechemické metódy ochrany proti škodcom by mali mať vždy prioritu ako jediné skutočne 
preventívne a udržateľné riešenie, ktoré je v súlade s cieľmi udržateľnej ochrany plodín vo 
väčšej miere ako spoliehanie sa na komplexné chemikálie určené na likvidáciu rastlín, hmyzu 
alebo iných foriem života, ktoré nemožno klasifikovať ako udržateľné. Členské štáty musia 
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propagovať a podporovať všeobecné prijatie nechemických metód ochrany rastlín, 
manažmentu plodín a ochrany proti škodcom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Gyula Hegyi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 186
Odôvodnenie 28

(28) Aby sa zaistila vysoká úroveň ochrany 
zdravia ľudí a životného prostredia, mali by 
sa prípravky na ochranu rastlín používať 
správnym spôsobom pri zohľadnení zásad 
integrovanej ochrany proti škodcom. Rada 
do základných požiadaviek týkajúcich sa 
správy, ktoré sú uvedené v prílohe III 
k nariadeniu (ES) č. 1782/2003, zahŕňa 
zásady integrovanej ochrany proti škodcom 
vrátane správnej praxe ochrany rastlín a 
správnej environmentálnej praxe. Malo by sa 
preto stanoviť prechodné obdobie s cieľom 
umožniť členským štátom zavedenie 
potrebných štruktúr, aby používatelia 
prípravkov na ochranu rastlín mohli 
uplatňovať zásady integrovanej ochrany 
proti škodcom.

(28) Aby sa zaistila vysoká úroveň ochrany 
zdravia ľudí a životného prostredia, mali by 
sa prípravky na ochranu rastlín používať 
správnym spôsobom podľa ich povolenia
pri zohľadnení zásad integrovanej ochrany 
proti škodcom, a prednosť by mali mať 
podľa možnosti nechemické a prirodzené 
alternatívy. Rada do základných 
požiadaviek týkajúcich sa správy, ktoré sú 
uvedené v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 
1782/2003, zahrnie zásady integrovanej 
ochrany proti škodcom vrátane správnej 
praxe ochrany rastlín a správnej 
environmentálnej praxe. Malo by sa preto 
stanoviť prechodné obdobie s cieľom 
umožniť členským štátom zavedenie 
potrebných štruktúr, aby používatelia 
prípravkov na ochranu rastlín mohli 
uplatňovať zásady integrovanej ochrany 
proti škodcom.

Or. en

Odôvodnenie

Pesticídy by sa mali používať len podľa nového prísneho povolenia. Prioritou by mali byť 
nechemické metódy ochrany proti škodcom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Thomas Ulmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 187
Odôvodnenie 31

(31) Štúdie predstavujú veľké investície. S 
cieľom podnietiť výskum by sa preto tieto 
investície mali chrániť. Z tohto dôvodu by 
štúdie registrované jedným žiadateľom 
v členskom štáte mali byť chránené pred 
použitím iným žiadateľom. Táto ochrana by 

(31) Štúdie predstavujú veľké investície. S 
cieľom podnietiť výskum by sa preto tieto 
investície mali chrániť. Z tohto dôvodu by 
štúdie registrované jedným žiadateľom 
v členskom štáte mali byť chránené pred 
použitím iným žiadateľom okrem štúdií 
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sa však mala časovo obmedziť, aby sa 
umožnila hospodárska súťaž. Mala by sa 
takisto obmedziť na štúdie, ktoré sú naozaj 
potrebné na regulačné účely, aby sa 
zabránilo žiadateľom umelo predlžovať 
dobu ochrany predkladaním nepotrebných 
nových štúdií.

nezahŕňajúcich testovanie na stavovcoch a 
iných štúdií, ktoré by mohli zabrániť 
testovaniu na zvieratách. Táto ochrana by 
sa však mala časovo obmedziť, aby sa 
umožnila hospodárska súťaž. Mala by sa 
takisto obmedziť na štúdie, ktoré sú naozaj 
potrebné na regulačné účely, aby sa 
zabránilo žiadateľom umelo predlžovať 
dobu ochrany predkladaním nepotrebných 
nových štúdií.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Thomas Ulmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 188
Odôvodnenie 32

(32) Mali by sa stanoviť pravidlá s cieľom 
zabrániť duplikácii testov a štúdií. Najmä 
opakovanie štúdií, ktoré sa vykonávajú na 
stavovcoch, by sa malo zakázať. V tejto 
súvislosti by sa mala stanoviť povinnosť 
sprístupniť štúdie na stavovcoch za 
primeraných podmienok. Aby subjekty mali 
možnosť zistiť, aké štúdie sa vykonali, 
členské štáty by mali viesť zoznam takýchto
štúdií, aj keď sa na ne nevzťahuje vyššie 
uvedený systém povinného sprístupnenia. 

(32) Mali by sa stanoviť pravidlá s cieľom 
zabrániť duplikácii testov a štúdií. Najmä 
opakovanie štúdií, ktoré sa vykonávajú na 
stavovcoch, by sa malo zakázať. V tejto 
súvislosti by sa mala stanoviť povinnosť 
sprístupniť štúdie na stavovcoch a ďalšie 
štúdie, ktoré by mohli zabrániť testovaniu 
na zvieratách. Aby subjekty mali možnosť 
zistiť, aké štúdie sa vykonali, členské štáty 
by mali poskytnúť orgánu všetky takéto 
štúdie, aj keď sa na ne nevzťahuje vyššie 
uvedený systém povinného sprístupnenia. 
Orgán by mal zriadiť centrálnu databázu 
takýchto štúdií.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dan Jørgensen a Chris Davies + Roberto 
Musacchio

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 189
Odôvodnenie 34

(34) Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 1999/45/ES z 31. mája 1999 o 
aproximácii zákonov, iných právnych 
predpisov a správnych opatrení členských 
štátov o klasifikácii, balení a označovaní 
nebezpečných prípravkov sa uplatňuje na 

(34) Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 1999/45/ES z 31. mája 1999 o 
aproximácii zákonov, iných právnych 
predpisov a správnych opatrení členských 
štátov o klasifikácii, balení a označovaní 
nebezpečných prípravkov[5] sa uplatňuje na 
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klasifikáciu, balenie a označovanie 
pesticídov. Na ďalšie zvýšenie ochrany 
používateľov prípravkov na ochranu rastlín, 
spotrebiteľov rastlín a rastlinných výrobkov 
a životného prostredia sú však vhodné nové 
osobitné pravidlá, ktorými sa zohľadnia 
osobitné podmienky používania prípravkov 
na ochranu rastlín.

klasifikáciu, balenie a označovanie 
pesticídov. Na ďalšie zvýšenie ochrany 
používateľov prípravkov na ochranu rastlín, 
ako aj obyvateľov a okoloidúcich osôb, 
ktorí by mohli byť vystavení prípravku na 
ochranu rastlín z postreku plodín, 
spotrebiteľov rastlín a rastlinných výrobkov 
a životného prostredia sú však vhodné nové 
osobitné pravidlá, ktorými sa zohľadnia 
osobitné podmienky používania prípravkov 
na ochranu rastlín.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné chrániť všetky rôzne podskupiny obyvateľstva, u ktorých existuje riziko vystavenia 
účinkom pesticídov. Toto zahŕňa profesionálnych a neprofesionálnych užívateľov, miestnych 
obyvateľov, okoloidúcich osôb, pracovníkov, osobitne zraniteľných skupín a spotrebiteľov, 
ktorí sú priamo alebo nepriamo vystavení účinkom pesticídov prostredníctvom vzduchu, 
potravín, krmiva, vody a životného prostredia. Do výpočtov expozície pri hodnotení expozície 
a rizika sa musia zahrnúť všetky faktory expozície relevantné pre každú skupinu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 190
Odôvodnenie 34

(34) Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 1999/45/ES z 31. mája 1999 o 
aproximácii zákonov, iných právnych 
predpisov a správnych opatrení členských 
štátov o klasifikácii, balení a označovaní 
nebezpečných prípravkov sa uplatňuje na 
klasifikáciu, balenie a označovanie 
pesticídov. Na ďalšie zvýšenie ochrany 
používateľov prípravkov na ochranu rastlín, 
spotrebiteľov rastlín a rastlinných výrobkov 
a životného prostredia sú však vhodné nové 
osobitné pravidlá, ktorými sa zohľadnia 
osobitné podmienky používania prípravkov 
na ochranu rastlín.

(34) Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 1999/45/ES z 31. mája 1999 o 
aproximácii zákonov, iných právnych 
predpisov a správnych opatrení členských 
štátov o klasifikácii, balení a označovaní 
nebezpečných prípravkov[5] sa uplatňuje na 
klasifikáciu, balenie a označovanie 
pesticídov. Na ďalšie zvýšenie ochrany 
používateľov prípravkov na ochranu rastlín, 
obyvateľov a okoloidúcich osôb, ktorí by 
mohli byť vystavení prípravku na ochranu 
rastlín z postreku plodín, spotrebiteľov 
rastlín a rastlinných výrobkov a životného 
prostredia je potrebné prijať osobitné 
právne predpisy na základe legislatívneho 
návrhu Komisie, ktorými sa zohľadnia 
osobitné podmienky používania prípravkov 
na ochranu rastlín. 

Or. en
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Odôvodnenie

Je potrebné chrániť všetky rôzne podskupiny obyvateľstva, u ktorých existuje riziko vystavenia 
účinkom pesticídov. Toto zahŕňa profesionálnych a neprofesionálnych užívateľov, miestnych 
obyvateľov, okoloidúcich osôb, pracovníkov, osobitne zraniteľných skupín a spotrebiteľov, 
ktorí sú priamo alebo nepriamo vystavení účinkom pesticídov prostredníctvom vzduchu, 
potravín, krmiva, vody a životného prostredia. Do výpočtov expozície pri hodnotení expozície 
a rizika sa musia zahrnúť všetky faktory expozície relevantné pre každú skupinu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Erna Hennicot-Schoepges a Péter Olajos 
+ Gyula Hegyi a Christa Klaß

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 191
Odôvodnenie 35

(35) S cieľom zabezpečiť, aby reklamy 
nezavádzali používateľov prípravkov na 
ochranu rastlín, je vhodné stanoviť pravidlá 
reklamy týchto výrobkov.

(35) S cieľom zabezpečiť, aby reklamy 
nezavádzali používateľov prípravkov na 
ochranu rastlín alebo verejnosť, je vhodné 
stanoviť pravidlá reklamy týchto výrobkov.

Or. en

Odôvodnenie

Pesticídy nie sú nebezpečné len pre ich užívateľov, ale aj pre verejnosť. Reklamy preto nesmú 
zavádzať verejnosť ohľadne pesticídov a pesticídne prípravky nesmú zavádzať ani užívateľov, 
ani verejnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dan Jørgensen a Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 192
Odôvodnenie 35

(35) S cieľom zabezpečiť, aby reklamy 
nezavádzali používateľov prípravkov na 
ochranu rastlín, je vhodné stanoviť pravidlá 
reklamy týchto výrobkov.

(35) S cieľom zabezpečiť, aby reklamy 
nezavádzali verejnosť a používateľov 
prípravkov na ochranu rastlín, je vhodné 
stanoviť pravidlá reklamy týchto výrobkov.

Or. en

Odôvodnenie

Reklamy na pesticídy a pesticídne prípravky nesmú zavádzať ani užívateľov, ani verejnosť. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Horst Schnellhardt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 193
Odôvodnenie 36

(36) Ustanovenia o vedení záznamov a 
informáciách o používaní prípravkov na 
ochranu rastlín by sa mali stanoviť s 
cieľom zvýšiť stupeň ochrany zdravia ľudí 
a zvierat a životného prostredia 
zabezpečením spätnej sledovateľnosti 
potenciálneho vystavenia, zvýšiť 
efektívnosť monitorovania a kontroly a 
znížiť náklady na monitorovanie kvality 
vody.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Toto nepatrí do pôsobnosti nariadenia. Kontroly a vedenie záznamov patria aj naďalej do 
tematickej stratégie trvalo udržateľného používania pesticídov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dan Jørgensen a Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 194
Odôvodnenie 36

(36) Ustanovenia o vedení záznamov a 
informáciách o používaní prípravkov na 
ochranu rastlín by sa mali stanoviť s cieľom 
zvýšiť stupeň ochrany zdravia ľudí a zvierat 
a životného prostredia zabezpečením spätnej 
sledovateľnosti potenciálneho vystavenia, 
zvýšiť efektívnosť monitorovania a kontroly 
a znížiť náklady na monitorovanie kvality 
vody.

(36) Ustanovenia o vedení záznamov o 
plochách a plodinách a informáciách o 
používaní prípravkov na ochranu rastlín by 
sa mali stanoviť a sprístupniť verejnosti s 
cieľom zvýšiť stupeň ochrany zdravia ľudí a 
zvierat a životného prostredia zabezpečením 
spätnej sledovateľnosti potenciálneho 
vystavenia, zvýšiť efektívnosť 
monitorovania a kontroly a znížiť náklady 
na monitorovanie kvality vody. Získané 
informácie by sa mali využiť na vytvorenie 
tzv. dokladu o pesticídoch, aby sa tým 
zabezpečila sledovateľnosť pesticídnych 
prípravkov v potravinovom reťazci a 
vodných zdrojoch.

Or. en
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Odôvodnenie

Zvýšilo by to transparentnosť. Sprístupnenie údajov vo forme dokladu o pesticídoch 
obsahujúceho informácie o všetkých pesticídoch použitých pri určitom výrobku by poskytlo 
ďalší stimul na znižovanie používania pesticídov. Takýto doklad vyžadujú viacerí veľkí 
maloobchodníci s cieľom splniť požiadavky spotrebiteľov. Tento PDN pridáva k PDN 
navrhovanému spravodajcovi„vodné zdroje“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Roberto Musacchio

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 195
Odôvodnenie 36

(36) Ustanovenia o vedení záznamov a 
informáciách o používaní prípravkov na 
ochranu rastlín by sa mali stanoviť s cieľom 
zvýšiť stupeň ochrany zdravia ľudí a zvierat 
a životného prostredia zabezpečením spätnej 
sledovateľnosti potenciálneho vystavenia, 
zvýšiť efektívnosť monitorovania a kontroly 
a znížiť náklady na monitorovanie kvality 
vody.

(36) Ustanovenia o vedení záznamov a 
informáciách o používaní prípravkov na 
ochranu rastlín by sa mali stanoviť a priamo 
sprístupniť na požiadanie zainteresovaným 
stranám ako napr. obyvateľom a 
okoloidúcim osobám s cieľom zvýšiť stupeň 
ochrany zdravia ľudí a zvierat a životného 
prostredia zabezpečením spätnej 
sledovateľnosti potenciálneho vystavenia, 
zvýšiť efektívnosť monitorovania a kontroly 
a znížiť náklady na monitorovanie kvality 
vody. Vzhľadom na možné chronické 
dlhodobé účinky na zdravie by sa tieto 
záznamy mali uchovávať najmenej 30 
rokov.

Or. en

Odôvodnenie

Dostupnosť týchto informácií je nevyhnutná na správne posúdenie a liečbu osôb, ktoré trpia 
nepriaznivými účinkami pesticídov. Verejnosť by preto mala mať právo na prístup k 
informáciám o chemikáliách, ktorým je vystavená, rovnako ako lekári a iní zdravotnícki 
pracovníci. Keďže pesticídy zanechávajú rôzne chronické dlhotrvajúce následky, tieto 
záznamy je potrebné uchovávať aspoň 30 rokov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Erna Hennicot-Schoepges a Péter Olajos

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh196
Odôvodnenie 36

(36) Ustanovenia o vedení záznamov a (36) Ustanovenia o vedení záznamov a 
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informáciách o používaní prípravkov na 
ochranu rastlín by sa mali stanoviť s cieľom 
zvýšiť stupeň ochrany zdravia ľudí a zvierat 
a životného prostredia zabezpečením spätnej 
sledovateľnosti potenciálneho vystavenia, 
zvýšiť efektívnosť monitorovania a kontroly 
a znížiť náklady na monitorovanie kvality 
vody.

informáciách o používaní prípravkov na 
ochranu rastlín by sa mali stanoviť s cieľom 
zvýšiť stupeň ochrany zdravia ľudí a zvierat 
a životného prostredia zabezpečením spätnej 
sledovateľnosti potenciálneho vystavenia, 
zvýšiť efektívnosť monitorovania a kontroly 
a znížiť náklady na monitorovanie kvality 
vody. Vzhľadom na možné chronické 
dlhodobé účinky na zdravie by sa tieto 
záznamy mali uchovávať najmenej 20 
rokov.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na rôzne chronické dlhotrvajúce následky je potrebné  tieto záznamy uchovávať 
aspoň 20 rokov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 197
Odôvodnenie 37

(37) Ustanoveniami o kontrolných a 
inšpekčných dohodách so zreteľom na 
marketing a používanie prípravkov na 
kontrolu rastlín by sa mala zabezpečiť 
správna, bezpečná a harmonizovaná 
implementácia požiadaviek stanovených v 
tomto nariadení s cieľom dosiahnuť vysoký 
stupeň ochrany zdravia ľudí a zvierat a 
životného prostredia.

(37) Členské štáty by mali vykonávať 
kontroly a inšpekcie so zreteľom na 
marketing a používanie prípravkov na 
kontrolu rastlín, aby sa zabezpečilo 
dodržiavanie požiadaviek stanovených v 
tomto nariadení s cieľom dosiahnuť vysoký 
stupeň ochrany zdravia ľudí a zvierat a 
životného prostredia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Richard Seeber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 198
Odôvodnenie 38

(38) Nariadením Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o 
úradných kontrolách uskutočňovaných s 
cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania 

(38) Nariadením Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o 
úradných kontrolách uskutočňovaných s 
cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania 
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potravinového a krmivového práva a 
predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o 
zvieratá sa stanovujú kontrolné opatrenia 
týkajúce sa používania prípravkov na 
ochranu rastlín vo všetkých štádiách výroby 
potravín vrátane vedenia záznamov o použití 
prípravkov na ochranu rastlín. Podobné 
pravidlá by sa mali uplatňovať na 
skladovanie a používanie prípravkov na 
ochranu rastlín, na ktoré sa nevzťahuje 
nariadenie (ES) č. 882/2004.

potravinového a krmivového práva a 
predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o 
zvieratá sa stanovujú kontrolné opatrenia 
týkajúce sa používania prípravkov na 
ochranu rastlín vo všetkých štádiách výroby 
potravín, ak sa prípravky na ochranu 
rastlín používajú priamo vo výrobe 
potravín, vrátane vedenia záznamov o 
použití prípravkov na ochranu rastlín. 

Or. de

Odôvodnenie

Nariadenie (ES)882/2004 nemá nič spoločné s prípravkami na ochranu rastlín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dan Jørgensen a Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh199
Odôvodnenie 39

(39) Mala by sa zabezpečiť úzka 
koordinácia s ostatnými právnymi 
predpismi Spoločenstva, najmä s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
396/2005 z 23. februára 2005 o 
maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v 
alebo na potravinách a krmivách rastlinného 
a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení 
smernice Rady 91/414/EHS a s právnymi 
predpismi Spoločenstva o ochrane 
pracovníkov a osôb, ktorých sa týka 
kontrolované používanie alebo zámerné 
uvoľňovanie geneticky modifikovaných 
organizmov.

(39) Opatrenia ustanovené v tomto 
nariadení by sa mali uplatňovať bez toho, 
aby boli dotknuté existujúce právne 
predpisy Spoločenstva, najmä smernica 
Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa 
stanovuje rámec pre akciu Spoločenstva na 
dosiahnutie trvalo udržateľného využívania 
pesticídov1, smernica 2000/60/ES 
Európskeho parlamentu a Rady z 23. 
októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec 
pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v 
oblasti vodného hospodárstva2 nariadenie 
(ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o 
maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v 
alebo na potravinách a krmivách rastlinného 
a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení 
smernice Rady 91/414/EHS a s právnymi 
predpismi Spoločenstva o ochrane 
pracovníkov a osôb, ktorých sa týka 
kontrolované používanie alebo zámerné 
uvoľňovanie geneticky modifikovaných 
organizmov.
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1 Ú. v. EÚ L ...
2 Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1. Smernica 
zmenená a doplnená rozhodnutím č. 2455/2007/ES 
(Ú. v.ES, 15.12.2001, s. 1 ).

Or. en

Odôvodnenie

Na zabezpečenie súladu všetkých súvisiacich právnych predpisov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 200
Odôvodnenie 44

(44) Členské štáty by mali vymenovať 
potrebné vnútroštátne orgány.

(44) Členské štáty by mali vymenovať 
potrebné vnútroštátne orgány na účely 
vykonávania tejto smernice.

Or. pl

Odôvodnenie

Z pôvodného znenia nie je jasné, ktoré orgány by členské štáty mali vymenovať. Článok 72 
smernice načŕta povinnosti týchto orgánov, medzi ktoré patrí zber informácií, monitorovanie 
vykonávania smernice, podávanie správ a koordinácia právnych predpisov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Erna Hennicot-Schoepges a Péter Olajos

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 201
Článok 1

Predmet úpravy Predmet a účel úpravy

Toto nariadenie stanovuje pravidlá 
povoľovania prípravkov na ochranu rastlín v 
obchodnej forme a ich uvádzania na trh, 
používania a kontroly v Spoločenstve.

1. Toto nariadenie stanovuje pravidlá 
povoľovania prípravkov na ochranu rastlín v 
obchodnej forme a ich uvádzania na trh, 
používania a kontroly v Spoločenstve.

Toto nariadenie stanovuje tak pravidlá 
schvaľovania účinných látok, safenerov a 
synergentov, ktoré prípravky na ochranu 
rastlín obsahujú alebo z ktorých sa skladajú, 
ako aj pravidlá pre pomocné látky a 
vedľajšie zložky.

2. Toto nariadenie stanovuje tak pravidlá 
schvaľovania účinných látok, safenerov a 
synergentov, ktoré prípravky na ochranu 
rastlín obsahujú alebo z ktorých sa skladajú, 
ako aj pravidlá pre pomocné látky a 
vedľajšie zložky.

3. Účelom tohto nariadenia je zabezpečiť 
vysoký stupeň ochrany zdravia ľudí a 
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zvierat a životného prostredia.
4. Toto nariadenie vychádza zo zásady 
prevencie a má zabezpečiť, aby látky alebo 
prípravky uvedené na trh neovplyvňovali 
nepriaznivo ľudské zdravie alebo životné 
prostredie.
5. Účelom tohto nariadenia je zosúladiť 
pravidlá umiestňovania prípravkov na 
ochranu rastlín na trh s cieľom zosúladiť 
dostupnosť prípravkov na ochranu rastlín 
poľnohospodárom v rozličných členských 
štátoch.

Or. en

Odôvodnenie

Účel, cieľ a základné zásady nariadenia by sa mali stanoviť v článku 1, nielen v 
odôvodneniach nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Jens-Peter Bonde a Johannes Blokland

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 202
Článok 1

Toto nariadenie stanovuje pravidlá 
povoľovania prípravkov na ochranu rastlín v 
obchodnej forme a ich uvádzania na trh, 
používania a kontroly v Spoločenstve

1. Toto nariadenie stanovuje pravidlá 
povoľovania prípravkov na ochranu rastlín v 
obchodnej forme a ich uvádzania na trh, 
používania a kontroly v Spoločenstve.

Toto nariadenie stanovuje tak pravidlá 
schvaľovania účinných látok, safenerov a 
synergentov, ktoré prípravky na ochranu 
rastlín obsahujú alebo z ktorých sa skladajú, 
ako aj pravidlá pre pomocné látky a 
vedľajšie zložky.

2. Toto nariadenie stanovuje tak pravidlá 
schvaľovania účinných látok, safenerov a 
synergentov, ktoré prípravky na ochranu 
rastlín obsahujú alebo z ktorých sa skladajú, 
ako aj pravidlá pre pomocné látky a 
vedľajšie zložky.

3. Členským štátom sa nesmie brániť 
uplatňovať zásadu predbežnej opatrnosti 
v rámci obmedzovania alebo zakazovania 
pesticídov.
4. Členské štáty môžu vytvoriť zóny 
bez používania pesticídov, ktoré považujú 
za potrebné na to, aby zabezpečili zdroje 
pitnej vody. Takéto zóny bez používania 
pesticídov môžu pokrývať celý členský štát.
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5. Členské štáty môžu uvaliť zákaz 
na používanie a marketing pesticídov 
povolených v EÚ v prípade, že sa nájdu 
v merateľnom množstve mimo koreňovej 
zóny.

Or. da

Odôvodnenie

Odsek 3 ustanovuje v tomto nariadení minimálne pravidlá, aby sa jednotlivým členským 
štátom umožnil ďalší pokrok pri vývoji pesticídov.

Odseky 4 a 5 sú dôležité pri zabezpečení toho, že sa výsledky dosiahnuté v smernici 
o povrchových vodách prenesú i do tohto nariadenia v záujme ochrany zdrojov pitnej vody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Erna Hennicot-Schoepges a Péter Olajos

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 203
Článok 2 odsek 2

2. Toto nariadenie sa uplatňuje na látky 
vrátane mikroorganizmov a vírusov, ktoré 
pôsobia všeobecne alebo špecificky proti 
škodlivým organizmom alebo na rastliny, 
časti rastlín alebo rastlinné výrobky, ďalej 
len „účinné látky“.

2. Toto nariadenie sa uplatňuje na látky 
vrátane mikroorganizmov a vírusov, ktoré 
pôsobia všeobecne alebo špecificky proti 
škodlivým organizmom alebo na rastliny, 
časti rastlín alebo rastlinné výrobky, ďalej 
len „účinné látky“. Prestane sa uplatňovať 
na mikroorganizmy, vírusy, feromóny 
a biologické prípravky po tom, čo sa prijme 
osobitné nariadenie o prípravkoch 
na biologickú ochranu. 

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa zdôrazniť, že cieľom ustanovení súčasného nariadenia je zníženie škodlivých 
účinkov syntetických prípravkov na ochranu rastlín a nie sú vo všetkých prípadoch vhodné 
na hodnotenie rizík a potenciálnych účinkov látok na biologickú ochranu. S cieľom 
prihliadnuť na osobitné vlastnosti takýchto produktov by sa malo počítať s nariadením o 
prípravkoch na biologickú ochranu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 204
Článok 2 odsek 2

2. Toto nariadenie sa uplatňuje na látky 
vrátane mikroorganizmov a vírusov, ktoré 
pôsobia všeobecne alebo špecificky proti 
škodlivým organizmom alebo na rastliny,
časti rastlín alebo rastlinné výrobky, ďalej 
len „účinné látky“.

2. Toto nariadenie sa uplatňuje na látky 
vrátane mikroorganizmov a vírusov, ako aj 
geneticky modifikovaných organizmov 
(GMO), ktoré pôsobia všeobecne alebo 
špecificky proti škodlivým organizmom 
alebo na rastliny, časti rastlín alebo rastlinné 
výrobky, ďalej len „účinné látky“.

Or. pl

Odôvodnenie

Hoci článok 51 ods. 3 vylučuje výskum zahŕňajúci GMO, neznamená to, že geneticky 
modifikované látky sa nebudú v budúcnosti používať.

Komisia môže v budúcnosti rozhodnúť v prospech schválenia výskumu GMO podľa smernice 
2001/18/ES.

Článok 47 smernice sa zaoberá umiestňovaním prípravkov na ochranu rastlín na trh, ktoré 
obsahujú geneticky modifikovaný mikroorganizmus.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 205
Článok 3 bod 2

(2) „látky“ (2) „látky”

Chemické prvky a ich zlúčeniny, 
vyskytujúce sa v prírode alebo vyrobené 
vrátane nečistôt nevyhnutne vyplývajúcich z 
výrobného procesu;

Chemické prvky a ich zlúčeniny, 
vyskytujúce sa v prírode alebo vyrobené 
vrátane nečistôt nevyhnutne vyplývajúcich 
z použitého výrobného procesu;

Or. pl

Odôvodnenie

Objasnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Thomas Ulmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 206
Článok 3 bod 2a (nový)
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(2a) „účinné látky“
Látky vrátane všetkých ich metabolitov 
prítomné vo fáze použitia, mikroorganizmy 
a vírusy so všeobecným alebo špecifickým 
účinkom na cieľové organizmy alebo 
na rastliny, časti rastlín alebo rastlinné 
produkty; 

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 207
Článok 3 bod 3

(3) „prípravky“ (3) „prípravky”
Zmesi zložené z dvoch alebo viacerých látok 
určených na použitie ako prípravok na 
ochranu rastlín alebo ako pomocná látka;

Zmesi alebo roztoky zložené z dvoch alebo 
viacerých látok, z ktorých aspoň jedna je 
účinná látka, určených na použitie ako 
prípravok na ochranu rastlín alebo ako 
pomocná látka;

Or. pl

Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu „prípravky“ by sa nemalo vzťahovať iba na zmesi (zmiešané látky, ktoré 
možno jednoducho rozdeliť na jednotlivé zložky jednoduchými fyzikálnymi postupmi (použitím 
filtrovacieho papiera, mechanickým oddeľovaním, odstreďovaním), ale aj na roztoky 
(homogénne látky), ktoré majú rôzne vlastnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 208
Článok 3 bod 4

(4) „problémová látka“ (4) „problémová látka“
Akákoľvek látka, ktorá má prirodzenú 
schopnosť nepriaznivo pôsobiť na ľudí, 
zvieratá alebo životné prostredie a nachádza 
sa alebo sa vytvára v prípravku na ochranu 
rastlín v dostatočnej koncentrácii, aby 
predstavovala riziko takéhoto účinku.

Akákoľvek látka, ktorá má prirodzenú 
schopnosť nepriaznivo pôsobiť na ľudí, 
zvieratá alebo životné prostredie.

Medzi takéto látky patria okrem iných látky Medzi takéto látky patria okrem iných látky
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klasifikované ako nebezpečné v súlade so 
smernicou Rady 67/548/EHS a prítomné v 
prípravku na ochranu rastlín v 
koncentrácii, ktorá vedie k tomu, že 
prípravok sa považuje za nebezpečný v 
zmysle článku 3 smernice 1999/45/ES; 

klasifikované ako nebezpečné v súlade so 
smernicou Rady 67/548/EHS, ktoré sa 
považujú za nebezpečné v zmysle článku 3 
smernice 1999/45/ES.

Každá látka, ktorá má alebo môže mať buď 
karcinogénne, mutagénne, 
endokrinologicky rušivé, neurotické, 
imunotoxické, reprotoxické, genotoxické 
účinky alebo senzibilizačné účinky 
na ľudskú pokožku by sa mala považovať 
za problémovú látku; 

Or. en

Odôvodnenie

Problémové látky musia zahŕňať každú látku, ktorá má schopnosť nepriaznivo pôsobiť na 
ľudí, zvieratá alebo životné prostredie. Patria sem všetky látky, ktoré majú karcinogénne, 
mutagénne, endokrinologicky rušivé, neurotické, imunotoxické, reprotoxické, genotoxické 
účinky alebo senzibilizačné účinky na ľudskú pokožku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Hiltrud Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 209
Článok 3 bod 4a (nový)

(4a) „výrobok“
Je predmet, ktorý počas výroby dostáva 
konkrétny tvar, povrch alebo prevedenie, 
ktoré určuje jeho funkciu vo väčšej miere 
ako jeho chemické zloženie; 

Or. en

Odôvodnenie

Toto nariadenie sa nezaoberá iba účinnými látkami a prípravkami na ochranu rastlín ako 
takými, ale zahŕňa aj ustanovenia o „výrobkoch“, ktoré môžu obsahovať takéto látky 
(napríklad textil). Vymedzenie pojmu, ktoré sa tu navrhuje, je zhodné s vymedzením pojmu 
prijatým v rámci REACH.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 210
Článok 3 bod 4a (nový)
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(4a) „reklama“
Spôsob podpory predaja alebo používania 
prípravkov na ochranu rastlín akejkoľvek 
osobe okrem držiteľa povolenia, osoby 
umiestňujúcej prípravok na ochranu rastlín 
na trh a ich zástupcov prostredníctvom 
tlačových alebo elektronických médií; 

Or. en

Odôvodnenie

Na účely vynútiteľnosti nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 211
Článok 3 bod 5

(5) „rastliny“ (5) „rastliny”

Živé rastliny a živé časti rastlín vrátane
čerstvého ovocia, zeleniny a semien;

Živé rastliny a živé časti rastlín spolu 
so semenami na sejbu, najmä: čerstvé 
ovocie, zelenina, kvety, listy, výhonky, živý 
peľ, sadenice, cibuľky a korene;

Or. pl

Odôvodnenie

Objasnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Gyula Hegyi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 212
Článok 3 bod 5

(5) „rastliny“ (5) „rastliny“
Živé rastliny a živé časti rastlín vrátane 
čerstvého ovocia, zeleniny a semien; 

Živé rastliny a živé časti rastlín vrátane 
čerstvého ovocia, zeleniny, koreňov
a semien;

Or. en
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Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu by malo jasne stanoviť, že koreň je súčasťou rastliny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Glenis Willmott + Dan Jørgensen, Chris 
Davies a Roberto Musacchio

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 213
Článok 3 bod 7a (nový)

(7a) „nízko rizikové“
Ide o látky, u ktorých sa nepredpokladá, že 
budú nepriaznivo pôsobiť na ľudí, zvieratá 
alebo životné prostredie.

Or. en

Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu je potrebné na objasnenie ustanovení týkajúcich sa nízko rizikových 
účinných látok a prípravkov na ochranu rastlín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Erna Hennicot-Schoepges a Péter Olajos

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 214
Článok 3 bod 9

(9) „uvádzanie na trh“ (9) „uvádzanie na trh“;
Prechovávanie prípravku na ochranu rastlín 
na účely predaja v rámci Spoločenstva 
vrátane ponúkania na predaj alebo 
akejkoľvek inej formy prevodu, či už za 
úhradu alebo bezodplatne, a predávanie, 
distribúcia a samotné iné formy prevodu. 
Uvoľnenie prípravku na ochranu rastlín do 
voľného obehu na území Spoločenstva sa na 
účely tohto nariadenia považuje za uvedenie 
na trh; 

Prechovávanie prípravku na ochranu rastlín 
na účely predaja v rámci Spoločenstva 
vrátane ponúkania na predaj alebo 
akejkoľvek inej formy prevodu, či už za 
úhradu alebo bezodplatne, a predávanie, 
distribúcia a samotné iné formy prevodu. 
Dovoz prípravku na ochranu rastlín 
na územie Spoločenstva sa na účely tohto 
nariadenia považuje za uvedenie na trh.

Or. en

Odôvodnenie

Objasnenie: Druhá časť tohto ustanovenia sa osobitne týka dovozov, a nie prepustenia 
do voľného obehu vo všeobecnosti.



PE 390.401v02-00 38/61 AM\672325SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Erna Hennicot-Schoepges a Péter Olajos

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 215
Článok 3 bod 9a (nový)

(9a) „súbežný obchod“
Dovoz prípravkov na ochranu rastlín 
z členského štátu, v ktorom bol tento 
prípravok povolený v súlade s podmienkami 
stanovenými v smernici 91/414/EHS alebo 
v tomto nariadení za účelom jeho 
uvádzania na trh v dovážajúcom členskom 
štáte, v ktorom bol tento prípravok na 
ochranu rastlín alebo identický referenčný 
prípravok povolený v súlade s podmienkami 
stanovenými v smernici 91/414/EHS alebo 
v súlade s týmto nariadením.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné jasné vymedzenie pojmu a stanovenie minimálneho súboru harmonizovaných 
pravidiel Spoločenstva, ktoré upravujú uvádzanie na trh prípravkov na ochranu rastlín 
prostredníctvom súbežného obchodu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Glenis Willmott

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 216
Článok 3 bod 9a (nový)

(9a) „reklama“
Spôsob podpory predaja alebo používania 
prípravkov na ochranu rastlín (akejkoľvek 
osobe okrem držiteľa povolenia, osoby 
umiestňujúcej prípravok na ochranu rastlín 
na trh a ich zástupcov) prostredníctvom 
tlačového alebo elektronického média.

Or. en

Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu je potrebné na účely vynútiteľnosti nariadenia.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Erna Hennicot-Schoepges a Péter Olajos

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 217
Článok 3 bod 9b (nový)

(9b) „identický“
Prípravky na ochranu rastlín sa považujú 
za identické, ak:
majú spoločný pôvod,
boli vyrobené rovnakou spoločnosťou 
alebo dcérsku spoločnosťou alebo v rámci 
licencie („identita výrobcu“) a
ak boli aspoň vyrobené rovnakou metódou 
z rovnakej účinnej látky a majú rovnaké 
účinky, hlavne so zreteľom na rozdiely, 
ktoré sa môžu prejaviť v súvislosti 
s podmienkami spojenými 
s poľnohospodárstvom, ľudským zdravím, 
zdravím rastlín a so životným prostredím 
a najmä v s súvislosti s klimatickými 
podmienkami.

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh týkajúci sa pravidiel súbežného obchodu: zjednodušený 
postup uvádzania na trh prípravkov na ochranu rastlín prostredníctvom súbežného obchodu 
by sa mal uplatňovať len v prípade, ak je dovážaný prípravok identický s povoleným 
prípravkom. Preto sa navrhuje vymedziť pojem „identický“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Richard Seeber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 218
Článok 3 bod 10

(10) „povoľovanie prípravku na ochranu 
rastlín“ 

(10) „povoľovanie prípravku na ochranu 
rastlín“

Administratívny akt, ktorým príslušný orgán 
členského štátu povolí uvedenie prípravku 
na ochranu rastlín na trh na svojom území.

Administratívny akt, ktorým príslušný orgán 
členského štátu povolí uvedenie prípravku 
na ochranu rastlín na trh v zóne.

Or. de
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Odôvodnenie

Na konečné vytvorenie fungujúceho jednotného trhu s prípravkami na ochranu rastlín je 
potrebné povolenie na úrovni celej EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Thomas Ulmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 219
Článok 3 bod 11a (nový)

(11a) „dovozcovia“
Dovozcovia prípravkov na ochranu rastlín 
sú osoby dovážajúce tieto prípravky 
na obchodné účely.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 220
Článok 3 bod 13

(13) „životné prostredie“ (13) „životné prostredie“

Vody (vrátane spodných, povrchových, 
vnútrozemských a pobrežných), pôda, 
vzduch, zem, voľne žijúce druhy fauny a 
flóry a ich vzájomné vzťahy, ako aj 
akýkoľvek vzťah k ostatným živým 
organizmom;

Geografické a topografické vlastnosti, vody
(vrátane spodných, povrchových, 
vnútrozemských a pobrežných), pôda, 
vzduch, zem, voľne žijúce druhy fauny a 
flóry a ich vzájomné vzťahy, ako aj 
akýkoľvek vzťah k ostatným živým 
organizmom;

Or. pl

Odôvodnenie

Koncepčný PDN. Životné prostredie zahŕňa nielen vody, vzduch a pôdu, ale aj horninové 
formácie (geologickú štruktúru) a ráz krajiny (topografiu). Hĺbka preniknutia látok, na ktoré 
sa vzťahuje táto smernica, do pôdy závisí od typu daného podložia a jeho vlastností 
(napríklad priepustnosti). Prípravky na ochranu rastlín preniknú hlbšie a rýchlejšie do piesku 
a ľahko priepustnej horniny a v menšej miere do nepriepustnej horniny (žuly, bazaltu atď.) 
Topografia má tiež vplyv na presun rozpustných prípravkov na ochranu rastlín, k čomu 
nedochádza v rovnakej miere v rovinatých a nížinatých oblastiach ( napríklad v deltách riek) 
a v oblastiach so strmými svahmi, kde je odtok vody významný.



AM\672325SK.doc 41/61 PE 390.401v02-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Thomas Ulmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 221
Článok 3 bod 13a (nový)

(13a) Stav úplnej telesnej a duševnej 
pohody a nie iba neprítomnosť choroby 
alebo slabosti;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 222
Článok 3 bod 14

(14) „integrovaná ochrana proti škodcom“ vypúšťa sa
Starostlivé zváženie všetkých dostupných 
techník kontroly škodcov a následná 
integrácia vhodných opatrení, ktoré 
zabránia rozvoju populácií škodcov a 
udržiavajú prípravky na ochranu rastlín a 
iné formy zásahu na úrovniach, ktoré sú 
hospodársky odôvodnené a znižujú alebo 
minimalizujú ohrozenie ľudského zdravia a 
životného prostredia. Integrovaná ochrana 
proti škodcom kladie dôraz na pestovanie 
zdravých plodín pri najmenšom možnom 
narušení agroekosystémov a podporuje 
prirodzené mechanizmy na kontrolu 
škodcov;

Or. pl

Odôvodnenie

Integrovaná ochrana proti škodcom sa uplatňuje predovšetkým v USA, ale nebola 
štandardizovaná a nikde na svete nie je povinná.

Vymedzenie pojmu „integrovaná ochrana proti škodcom“ vychádza z normy kvality rady ISO 
9000 a normy enviromentálneho riadenia ISO 14 000. Uvedené vymedzenie pojmu však 
neobsahuje základné štandardizované podrobnosti, ako účel, metódy a postupy, na ktoré sa 
podrobne vzťahujú normy ISO. Kým nebude existovať príslušný normatívny dokument 
obsahujúci všetky takéto údaje nemá zmysel zahrnúť takéto vymedzenie pojmu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Thomas Ulmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 223
Článok 3 bod 14

(14) Integrovaná ochrana proti škodcom (14) Integrovaná ochrana proti škodcom

Starostlivé zváženie všetkých dostupných 
techník kontroly škodcov a následná 
integrácia vhodných opatrení, ktoré zabránia 
rozvoju populácií škodcov a udržiavajú 
prípravky na ochranu rastlín a iné formy 
zásahu na úrovniach, ktoré sú hospodársky 
odôvodnené a znižujú alebo minimalizujú 
ohrozenie ľudského zdravia a životného 
prostredia. Integrovaná ochrana proti 
škodcom kladie dôraz na pestovanie 
zdravých plodín pri najmenšom možnom 
narušení agroekosystémov a podporuje 
prirodzené mechanizmy na kontrolu 
škodcov;

Starostlivé zváženie všetkých dostupných 
techník kontroly škodcov a následná  
integrácia vhodných opatrení, ktoré zabránia 
rozvoju populácií škodcov a udržiavajú 
prípravky na ochranu rastlín a iné formy 
zásahu na úrovniach, ktoré sú hospodársky 
a ekologicky odôvodnené a znižujú alebo 
minimalizujú ohrozenie ľudského zdravia a 
životného prostredia. Integrovaná ochrana 
proti škodcom kladie dôraz na pestovanie 
zdravých plodín pri najmenšom možnom 
narušení agroekosystémov vhodným 
zohľadnením preventívnych 
pestovateľských opatrení a používaním 
adaptovaných druhov a nechemických 
metód ochrany rastlín a manažmentu 
plodín.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 224
Článok 3 bod 14

(14) „integrovaná ochrana proti škodcom“ (14) „integrovaná ochrana proti škodcom“
Starostlivé zváženie všetkých dostupných 
techník kontroly škodcov a následná 
integrácia vhodných opatrení, ktoré zabránia 
rozvoju populácií škodcov a udržiavajú 
prípravky na ochranu rastlín a iné formy 
zásahu na úrovniach, ktoré sú hospodársky
odôvodnené a znižujú alebo minimalizujú 
ohrozenie ľudského zdravia a životného 
prostredia. Integrovaná ochrana proti 
škodcom kladie dôraz na pestovanie 
zdravých plodín pri najmenšom možnom 
narušení agroekosystémov a podporuje 
prirodzené mechanizmy na kontrolu 

Starostlivé zváženie všetkých dostupných 
techník kontroly škodcov a následná 
integrácia vhodných opatrení, ktoré zabránia 
rozvoju populácií škodcov a udržiavajú 
prípravky na ochranu rastlín a iné formy 
zásahu na úrovniach, ktoré sú hospodársky 
odôvodnené a znižujú alebo minimalizujú 
ohrozenie ľudského zdravia a životného 
prostredia. Integrovaná ochrana proti 
škodcom kladie dôraz na pestovanie 
zdravých plodín pri najmenšom možnom 
narušení agroekosystémov 
uprednostňovaním nechemických metód 
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škodcov; ochrany rastlín, manažmentu plodín 
a ochrany proti škodcom;

Or. en

Odôvodnenie

Integrovaná ochrana proti škodcom by mala byť systémom, ktorý uprednostňuje nechemické 
metódy ochrany rastlín, ochrany proti škodcom a manažmentu plodín..

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Erna Hennicot-Schoepges a Péter Olajos 
+ Dan Jørgensen a Chris Davies, Roberto Musacchio + Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 225
Článok 3 bod 14a (nový)

(14a) „nechemické metódy ochrany rastlín, 
ochrany proti škodcom a manažmentu 
plodín“
Používanie techník kontroly škodcov 
a ochrany proti škodcom, ktoré sa 
nevyznačujú chemickými vlastnosťami. 
Medzi nechemické metódy ochrany rastlín, 
ochrany proti škodcom a manažmentu 
plodín patrí striedanie plodín, fyzická 
a mechanická kontrola a využívanie 
prirodzených dravcov.

Or. en

Odôvodnenie

Nechemické metódy ochrany proti škodcom by mali mať vždy prioritu ako jediné skutočne 
preventívne a udržateľné riešenie, ktoré je v súlade s cieľmi udržateľnej ochrany plodín vo 
väčšej miere ako spoliehanie na komplexné chemikálie určené na likvidáciu rastlín, hmyzu 
alebo iných foriem života, ktoré nemožno klasifikovať ako udržateľné. Členské štáty musia 
propagovať a podporovať všeobecné prijatie nechemických alternatív ochrany rastlín, 
ochrany proti škodcom a manažmentu plodín.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Lambert van Nistelrooij a Esther De 
Lange

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 226
Článok 3 bod 17

(17) „zóna“ (17) „zóna“
Skupina členských štátov, ako sa definuje v 
prílohe I, pri ktorých sa predpokladá, že 
poľnohospodárske, environmentálne 
(vrátane klimatických) podmienky a 
podmienky zdravia rastlín sú pomerne 
rovnaké; 

Skupina členských štátov, ako sa definuje v 
prílohe I, pri ktorých sa predpokladá, že 
poľnohospodárske, environmentálne 
(vrátane klimatických) podmienky a 
podmienky zdravia rastlín sú pomerne 
rovnaké; hodnotiace metódy musia byť 
v dostatočnej miere harmonizované a musí 
existovať dostatočný priestor pre osobitné 
vnútroštátne okolnosti;

Or. nl

Odôvodnenie

Existujúce vymedzenie pojmu „zóny“ je príliš široké a nie je dostatočne harmonizované. 
Okrem toho existuje príliš úzky priestor pre osobitné vnútroštátne okolnosti. V rámci zón je 
potrebné uznať osobitné vnútroštátne okolnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 227
Článok 3 bod 17

(17) „zóna“ (17) „zóna“

Skupina členských štátov, ako sa definuje v 
prílohe I, pri ktorých sa predpokladá, že 
poľnohospodárske, environmentálne 
(vrátane klimatických) podmienky a 
podmienky zdravia rastlín sú pomerne 
rovnaké; 

Skupina členských štátov umiestnených 
v rovnakej klimatickej zóne, ako sa definuje 
v prílohe I, pri ktorých sa predpokladá, že 
poľnohospodárske, zemepisné podmienky a 
podmienky zdravia rastlín sú pomerne 
rovnaké;

Or. pl

Odôvodnenie

Objasnenie.

Klimatické podmienky sú rozhodujúcim faktorom pri vymedzení zón stanovených v smernici. 
Ďalšie zemepisné vlastnosti (geologická štruktúra, terén, vody a pôda) majú druhoradý 
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význam pri stanovovaní prírodných podmienok, ktoré si vyžaduje rozvoj poľnohospodárstva 
a zdravie rastlín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Erna Hennicot-Schoepges a Péter Olajos

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 228
Článok 3 bod 18

(18) „správna prax ochrany rastlín“ 18) „správna prax ochrany rastlín“
Prax, ktorou sa ošetrenia daných plodín 
prípravkami na ochranu rastlín v súlade s 
podmienkami ich povolených použití 
vyberajú, dávkujú a načasujú tak, aby sa 
zabezpečila maximálna účinnosť s 
minimálnym potrebným množstvom pri 
náležitom zohľadnení miestnych podmienok 
a možností kultivačných a biologických 
kontrol;

Prax, ktorou sa ošetrenia daných plodín 
prípravkami na ochranu rastlín v súlade s 
podmienkami ich povolených použití 
vyberajú, dávkujú a načasujú tak, aby sa 
zabezpečila maximálna účinnosť s 
minimálnym potrebným množstvom pri 
náležitom zohľadnení miestnych podmienok 
a možností kultivačných a biologických 
kontrol a podľa možností uprednostňovaní 
nechemických metód ochrany rastlín, 
ochrany proti škodcom a manažmentu 
plodín;

Or. en

Odôvodnenie

Podľa možností by nechemické metódy ochrany proti škodcom mali mať vždy prioritu ako 
jediné skutočne preventívne a udržateľné riešenie, ktoré je v súlade s cieľmi udržateľnej 
ochrany plodín vo väčšej miere ako spoliehanie na komplexné chemikálie určené 
na likvidáciu rastlín, hmyzu alebo iných foriem života, ktoré nemožno klasifikovať ako 
udržateľné. Členské štáty musia propagovať a podporovať prijatie nechemických alternatív 
ochrany rastlín, ochrany proti škodcom a manažmentu plodín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dan Jørgensen, Chris Davies a Roberto 
Musacchio + Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 229
Článok 3 bod 18

(18) „správna prax ochrany rastlín“ (18) „správna prax ochrany rastlín“
Prax, ktorou sa ošetrenia daných plodín 
prípravkami na ochranu rastlín v súlade s 
podmienkami ich povolených použití 
vyberajú, dávkujú a načasujú tak, aby sa 

Prax, ktorou sa ošetrenia daných plodín 
prípravkami na ochranu rastlín v súlade s 
podmienkami ich povolených použití 
vyberajú, dávkujú a načasujú tak, aby sa 
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zabezpečila maximálna účinnosť s 
minimálnym potrebným množstvom pri 
náležitom zohľadnení miestnych podmienok 
a možností kultivačných a biologických 
kontrol;

zabezpečila maximálna účinnosť s 
minimálnym potrebným množstvom pri 
náležitom zohľadnení miestnych podmienok 
a možností kultivačných a biologických 
kontrol a uprednostňovaní nechemických 
metód ochrany rastlín, ochrany 
proti škodcom a manažmentu plodín;

Or. en

Odôvodnenie

Jediným skutočným riešením, ako vylúčiť nepriaznivý vplyv pesticídov na verejné zdravie, 
živočíchy, voľne žijúce zvieratá a širšie prostredie, je osvojenie si preventívneho a skutočne 
udržateľného prístupu, na základe ktorého sa uprednostňujú nechemické metódy ochrany 
rastlín, manažmentu plodín a ochrany proti škodcom. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Thomas Ulmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 230
Článok 3 bod 18

(18) „správna prax ochrany rastlín“ (18) „správna prax ochrany rastlín 
v súvislosti s používaním prípravkov 
na ochranu rastlín“

Prax, ktorou sa ošetrenia daných plodín 
prípravkami na ochranu rastlín v súlade s 
podmienkami ich povolených použití 
vyberajú, dávkujú a načasujú tak, aby sa 
zabezpečila maximálna účinnosť s 
minimálnym potrebným množstvom pri 
náležitom zohľadnení miestnych podmienok 
a možností kultivačných a biologických 
kontrol;

Prax, ktorou sa ošetrenia daných plodín 
prípravkami na ochranu rastlín v súlade s 
podmienkami ich povolených použití 
vyberajú, dávkujú a načasujú tak, aby sa 
zabezpečila maximálna účinnosť s 
minimálnym potrebným množstvom pri 
náležitom zohľadnení kultivačných a 
biologických kontrol;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Christa Klaß a Anja Weisgerber + Anja 
Weisgerber, Karl-Heinz Florenz a Christa Klaß

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 231
Článok 3 bod 19

(19) „správna environmentálna prax“ vypúšťa sa
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Prax pri ochrane rastlín, ktorá zahŕňa 
zaobchádzanie s prípravkami na ochranu 
rastlín a ich používanie spôsobom, ktorým 
sa životné prostredie kontaminuje v 
najmenšej možnej miere;

Or. de

Odôvodnenie

Správna environmentálna prax je súčasťou správnej praxe ochrany rastlín. (Christa Klaß 
a Anja Weisgerber)

Vymedzenie pojmu „dobrá prax ochrany rastlín“ už v sebe zahŕňa požiadavky na dosiahnutie 
maximálnej účinnosti s minimálnym potrebným množstvom. Zavedenie dalšieho vymedzenia 
pojmu by iba kopírovalo uvedené hľadiská a viedlo k väčšej právnej neistote, ale neprinieslo 
by to žiaden podstatný alebo technický úžitok. (Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz 
a Christa Klaß)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Thomas Ulmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 232
Článok 3 bod 21

(21) „ochrana údajov“ (21) „ochrana údajov“ 
Na testovací protokol a správu zo štúdie sa 
vzťahuje ochrana údajov, na základe ktorej 
má vlastník právo zabrániť ich použitiu v 
prospech inej osoby.

Na testovací protokol a správy zo štúdie, iné 
ako tie, ktoré zahŕňajú testy na stavovcoch, 
a iné testy alebo štúdie, ktoré by mohli 
zabrániť testom na zvieratách, sa vzťahuje 
ochrana údajov, na základe ktorej majú ich 
vlastníci právo zabrániť ich použitiu 
v prospech inej osoby.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Erna Hennicot-Schoepges a Péter Olajos

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 233
Článok 3 bod 21a (nový)

(21a) „testy a štúdie“ 
Skúmanie alebo experiment, ktorého 
cieľom je stanoviť vlastnosti a správanie 
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účinných látok alebo prípravkov 
na ochranu rastlín, predvídať vystavenie 
účinkom účinných látok a (alebo) ich 
príslušných metabolitov, určiť prijateľné 
úrovne vystavenia a stanoviť podmienky 
bezpečného používania prípravkov 
na ochranu rastlín. 

Or. en

Odôvodnenie

Termín „testy a správy zo štúdií“ sa opakovane používa v celom nariadení. Preto je potrebné 
zaradiť vymedzenie tohto pojmu, ktoré nezahŕňa iba študijné správy, ale aj iné informácie 
podstatné na hodnotenie rizika.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ioannis Gklavakis„

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 234
Článok 3 bod 21a (nový)

(21a) „spravodajský členský štát“
Členský štát, ktorý súhlasí s tým, že 
prevezme zodpovednosť za hodnotenie 
účinných látok, safenerov alebo 
synergentov. Túto úlohu musí vykonávať 
profesionálne a v stanovenej lehote musí 
zverejniť správu o štúdii vplyvu.

Or. el

Odôvodnenie

Je potrebné vymedziť pojem „spravodajský členský štát“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Roberto Musacchio

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 235
Článok 4 bod 1

1. Účinná látka sa schvaľuje v súlade s 
prílohou II, ak vzhľadom na súčasné 
vedecké a technické poznatky možno 
očakávať, že pri zohľadnení kritérií 
schválenia stanovených v bodoch 2 a 3 

1. Účinná látka alebo metabolit vo fáze 
používania sa schvaľuje v súlade s prílohou 
II, ak vzhľadom na súčasné vedecké a 
technické poznatky možno dokázať, že pri 
zohľadnení kritérií schválenia stanovených v 
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uvedenej prílohy bude prípravok na ochranu 
rastlín, ktorý účinnú látku obsahuje, spĺňať 
podmienky stanovené v odsekoch 2 a 3. 

bodoch 2 a 3 uvedenej prílohy bude 
prípravok na ochranu rastlín, ktorý účinnú 
látku obsahuje, spĺňať podmienky stanovené 
v odsekoch 2 a 3. Tieto podmienky by sa 
mali používať ako kritériá vylúčenia 
a nemôžu by anulované žiadnymi 
výpočtami alebo zmierňujúcimi 
opatreniami.

Or. en

Odôvodnenie

Na vylúčenie účinných látok sa použijú kritériá pre nevyhovujúce látky, pričom neexistujú 
primerané opatrenia na zmiernenie nebezpečenstva pri ochrane ľudského zdravia a životného 
prostredia pred rizikami niektorých látok. Toto uvedie nariadenie do súladu s pokrokovými 
politickými nástrojmi hodnotenia chemických látok, ako je Dohovor POP. Okrem toho by sa 
mali metabolity považovať na rovnakom základe za účinnú látku, pretože ľudia sú vystavení 
účinkom týchto metabolitov, ktoré môžu byť veľmi toxické. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Erna Hennicot-Schoepges a Péter Olajos

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 236
Článok 4 odsek 2 písmeno a)

(a) nemajú žiadny škodlivý účinok na 
zdravie ľudí vrátane zraniteľných skupín 
alebo na zdravie zvierat, pri zohľadnení 
známych kumulatívnych a synergických 
účinkov, ak sú metódy na hodnotenie 
takýchto účinkov dostupné, alebo na spodné 
vody; 

(a) nemajú žiadny škodlivý účinok na 
zdravie ľudí vrátane miestnych obyvateľov, 
okolo idúcich osôb a zraniteľných skupín 
alebo na zdravie zvierat, pri zohľadnení 
známych kumulatívnych a synergických 
účinkov, alebo na spodné vody;

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné chrániť všetky rôzne podskupiny obyvateľstva, u ktorých existuje riziko vystavenia 
účinkom pesticídov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Roberto Musacchio

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 237
Článok 4 odsek 2 písmeno a)
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(a) nemajú žiadny škodlivý účinok na 
zdravie ľudí vrátane zraniteľných skupín 
alebo na zdravie zvierat, pri zohľadnení 
známych kumulatívnych a synergických 
účinkov, ak sú metódy na hodnotenie 
takýchto účinkov dostupné, alebo na spodné 
vody; 

(a) nemajú žiadny škodlivý účinok na 
zdravie ľudí vrátane miestnych obyvateľov, 
okolo idúcich osôb a zraniteľných skupín, 
akú sú dojčatá, deti, tehotné ženy, starší 
ľudia, chorí ľudia a ľudia užívajúci lieky, 
alebo na zdravie zvierat, pri zohľadnení 
známych kumulatívnych a synergických 
účinkov, alebo na spodné vody;

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné chrániť všetky rôzne podskupiny obyvateľstva, u ktorých existuje riziko vystavenia 
účinkom pesticídov: vrátane profesionálnych a neprofesionálnych užívateľov, miestnych 
obyvateľov, okolo idúcich osôb, pracovníkov, osobitne zraniteľných skupín a spotrebiteľov, 
ktorí sú priamo alebo nepriamo vystavení účinkom pesticídov prostredníctvom vzduchu, 
potravy, krmiva, vody a životného prostredia. Keďže sa pesticídy často používajú v zmesiach, 
prípadné škodlivé účinky zmesí na zdravie ľudí vrátane synergetických efektov sa musí 
posúdiť pred ich schválením.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Johannes Blokland

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 238
Článok 4 odsek 2 písmeno a)

(a) nemajú žiadny škodlivý účinok na 
zdravie ľudí vrátane zraniteľných skupín 
alebo na zdravie zvierat, pri zohľadnení 
známych kumulatívnych a synergických 
účinkov, ak sú metódy na hodnotenie 
takýchto účinkov dostupné, alebo na spodné 
vody;

(a) nemajú žiadny škodlivý účinok na 
zdravie ľudí vrátane zraniteľných skupín 
alebo na zdravie zvierat, pri zohľadnení 
známych kumulatívnych a synergických 
účinkov; Ak nie sú metódy na hodnotenie 
takýchto účinkov dostupné alebo pretrváva 
neistota, pokiaľ ide o tieto účinky, mal by 
sa pri hodnotení rizika použiť dodatočný 
a vopred stanovený faktor s hodnotou 
najmenej 10.

Or. en

Odôvodnenie

Zásada predbežnej opatrnosti vyžaduje kroky orgánov v prípade očakávaných rizík a neistoty 
v súvislosti s úplným rozsahom týchto účinkov. Nekonanie znamená, že spoločnosť je 
vystavená neznámym a eventuálne veľmi závažným účinkom poškodzujúcim zdravie ľudí. 
V záujme zníženia rizík by sa mal použiť vopred stanovený faktor. Zodpovedá to stanovenému 
faktoru, ktorý je uvedený v prílohe IV ods. 2 návrhu Komisie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 239
Článok 4 odsek 2 písmeno a)

(a) nemajú žiadny škodlivý účinok na 
zdravie ľudí vrátane zraniteľných skupín 
alebo na zdravie zvierat, pri zohľadnení 
známych kumulatívnych a synergických 
účinkov, ak sú metódy na hodnotenie 
takýchto účinkov dostupné, alebo na spodné 
vody; 

(a) nemajú žiadny škodlivý účinok na 
zdravie ľudí, najmä na zdravie miestnych 
obyvateľov, okolo idúcich osôb 
a zraniteľných skupín, ako sú tehotné 
a dojčiace ženy, embryá a plody, dojčatá 
a deti, alebo na zdravie zvierat, pri 
zohľadnení známych kumulatívnych 
a synergických účinkov, alebo na spodné 
vody;

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné chrániť všetky rôzne podskupiny obyvateľstva, u ktorých existuje riziko vystavenia 
účinkom pesticídov. Toto zahŕňa profesionálnych a neprofesionálnych užívateľov, miestnych 
obyvateľov, okoloidúcich osôb, pracovníkov, osobitne zraniteľných skupín a spotrebiteľov, 
ktorí sú priamo alebo nepriamo vystavení účinkom pesticídov prostredníctvom vzduchu, 
potravy, krmiva, vody a životného prostredia. Vzhľadom na skutočnosť, že sa 
poľnohospodárske pesticídy často používajú v zmesiach, prípadné škodlivé účinky zmesí 
na zdravie ľudí vrátane synergetických efektov sa musí posúdiť pred ich schválením.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dan Jørgensen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 240
Článok 4 odsek 2 písmeno a)

(a) nemajú žiadny škodlivý účinok na 
zdravie ľudí vrátane zraniteľných skupín 
alebo na zdravie zvierat, pri zohľadnení 
známych kumulatívnych a synergických 
účinkov, ak sú metódy na hodnotenie 
takýchto účinkov dostupné, alebo na spodné 
vody; 

(a) nemajú žiadny škodlivý účinok na 
zdravie ľudí vrátane miestnych obyvateľov, 
okoloidúcich osôb a zraniteľných skupín 
alebo na zdravie zvierat, pri zohľadnení 
známych kumulatívnych a synergických 
účinkov, alebo na spodné vody;

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné chrániť všetky rôzne podskupiny obyvateľstva, u ktorých existuje riziko vystavenia 
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účinkom pesticídov. Toto zahŕňa profesionálnych a neprofesionálnych užívateľov, miestnych 
obyvateľov, okoloidúcich osôb, pracovníkov, osobitne zraniteľných skupín a spotrebiteľov, 
ktorí sú priamo alebo nepriamo vystavení účinkom pesticídov prostredníctvom vzduchu, 
potravy, krmiva, vody a životného prostredia. Vzhľadom na skutočnosť, že sa 
poľnohospodárske pesticídy často používajú v zmesiach, prípadné škodlivé účinky zmesí 
na zdravie ľudí vrátane synergetických efektov sa musí posúdiť pred ich schválením. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Gyula Hegyi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 241
Článok 4 odsek 2 písmeno a)

(a) nemajú žiadny škodlivý účinok na 
zdravie ľudí vrátane zraniteľných skupín 
alebo na zdravie zvierat, pri zohľadnení 
známych kumulatívnych a synergických 
účinkov, ak sú metódy na hodnotenie 
takýchto účinkov dostupné, alebo na spodné 
vody; 

(a) nemajú žiadny škodlivý účinok na 
zdravie ľudí vrátane zraniteľných skupín 
alebo na zdravie zvierat, pri zohľadnení 
známych kumulatívnych a synergických 
účinkov, alebo na spodné vody; Ak nie sú 
metódy na hodnotenie takýchto účinkov 
dostupné alebo pretrváva neistota, pokiaľ 
ide o tieto účinky, mal by sa pri hodnotení 
rizika použiť dodatočný a vopred stanovený 
faktor;

Or. en

Odôvodnenie

Zásada predbežnej opatrnosti vyžaduje kroky orgánov v prípade očakávaných rizík a neistoty 
v súvislosti s úplným rozsahom týchto účinkov. V záujme zníženia rizík by sa mal použiť 
vopred stanovený faktor.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Thomas Ulmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 242
Článok 4 odsek 2 písmeno c)

(c) pre rezíduá, ktoré sú z toxikologického
alebo environmentálneho hľadiska
významné, existujú bežne používané metódy 
ich merania.

(c) pre rezíduá všetkých povolených látok
existujú bežne používané štandardizované 
metódy ich merania vo všetkých členských
štátoch, ktoré sú dostatočne citlivé 
so zreteľom na úroveň obáv v rôznych 
environmentálnych a biologických 
médiách. Rezíduá musia byť zistiteľné 
prostredníctvom bežných metód, ktoré 
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uplatňujú referenčné laboratóriá EÚ.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Erna Hennicot-Schoepges a Péter Olajos

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 243
Článok 4 odsek 2 písmeno c)

(c) pre rezíduá, ktoré sú z toxikologického 
alebo environmentálneho hľadiska 
významné, existujú bežne používané metódy 
ich merania.

(c) pre rezíduá, ktoré sú z toxikologického, 
ekotoxikologického alebo 
environmentálneho hľadiska významné, 
existujú bežne používané metódy ich 
merania, ktoré sú dostatočne citlivé 
so zreteľom na všetky technicky zistiteľné 
úrovne, ktoré môžu byť prítomné v rôznych 
environmentálnych a biologických 
médiách.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na riziká a škodlivé účinky používania pesticídov by mali existovať metódy, v rámci 
všeobecného používania, na meranie rezíduí, ktoré sú z toxikologického, ekotoxikologického 
alebo environmentálneho hľadiska významné. Tieto metódy musia byť dostatočne citlivé, aby 
zistili všetky technicky zistiteľné úrovne prítomné v environmentálnych a biologických 
médiách. Zahŕňa to častice, kvapôčky a aerosóly prítomné vo vzduchu ako výsledok 
aplikovania leteckého postreku plodín, rezídua prenášané peľovým/obilným prachom, šírenie 
znečistenej pôdy, dlhodobú prepravu pesticídov, ako aj rezídua vo vode, v potrave a krmive.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dan Jørgensen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 244
Článok 4 odsek 2 písmeno c)

(c) pre rezíduá, ktoré sú z toxikologického 
alebo environmentálneho hľadiska 
významné, existujú bežne používané metódy 
ich merania.

(c) pre rezíduá všetkých povolených látok
existujú bežne používané metódy ich 
merania, ktoré sú dostatočne citlivé 
so zreteľom na všetky technicky zistiteľné 
úrovne, ktoré môžu byť prítomné v rôznych 
environmentálnych a biologických 
médiách.
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Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na riziká a škodlivé účinky používania pesticídov by mali existovať metódy v rámci 
všeobecného používania na meranie rezíduí všetkých povolených látok. Tieto metódy musia 
byť dostatočne citlivé, aby zistili všetky technicky zistiteľné úrovne, ktoré môžu byť prítomné 
v rôznych environmentálnych a biologických médiách. Zahŕňa to všetky častice, kvapôčky 
a aerosóly prítomné vo vzduchu ako výsledok aplikovania leteckého postreku plodín, rezídua 
prenášané peľovým alebo obilným prachom (napríklad pri žatve), šírenie znečistenej pôdy, 
dlhodobú prepravu pesticídov, ako aj rezídua vo vode, v potrave a krmive.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 245
Článok 4 odsek 2 písmeno c)

(c) pre rezíduá, ktoré sú z toxikologického 
alebo environmentálneho hľadiska 
významné, existujú bežne používané metódy 
ich merania.

(c) pre rezíduá všetkých schválených látok
existujú bežne používané štandardizované
metódy ich merania, ktoré sú dostatočne 
citlivé so zreteľom na všetky technicky 
zistiteľné úrovne, ktoré môžu byť prítomné 
v rôznych environmentálnych 
a biologických médiách.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na riziká a škodlivé účinky používania pesticídov by mali existovať metódy v rámci 
všeobecného používania na meranie rezíduí všetkých povolených látok. Tieto metódy musia 
byť dostatočne citlivé so zreteľom na všetky technicky zistiteľné úrovne, ktoré môžu byť 
prítomné v rôznych environmentálnych a biologických médiách. Zahŕňa to všetky častice, 
kvapôčky a aerosóly prítomné vo vzduchu, rezídua prenášané peľovým alebo obilným 
prachom (napríklad pri žatve), šírenie znečistenej pôdy, dlhodobú prepravu pesticídov, ako aj 
rezídua vo vode, v potrave a krmive atď.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Johannes Blokland

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 246
Článok 4 odsek 2 písmeno ca) (nové)

(ca) nemajú žiadne škodlivé účinky 
na spodné vody;

Or. en
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Odôvodnenie

Bolo by lepšie rozlišovať medzi škodlivými účinkami na zdravie ľudí a spodné vody. Súčasná 
formulácia zdôrazňuje škodlivé účinky na zdravie ľudí, pričom účinky na spodné vody do tejto 
formulácie nepasujú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Erna Hennicot-Schoepges a Péter Olajos

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 247
Článok 4 odsek 3 písmeno b)

(b) nemá bezprostredný alebo neskorší 
škodlivý účinok na zdravie ľudí alebo 
zvierat, priamo alebo prostredníctvom pitnej 
vody, potravy, krmiva alebo vzduchu alebo 
následky na mieste práce alebo cez iné 
nepriame účinky, pri zohľadnení 
kumulatívnych a synergických účinkov, ak 
sú metódy na hodnotenie takýchto účinkov 
dostupné, alebo na spodné vody; 

(b) nemá bezprostredný alebo neskorší 
škodlivý účinok na zdravie ľudí vrátane 
miestnych obyvateľov, okolo idúcich osôb 
a zraniteľných skupín alebo zdravie zvierat, 
priamo alebo prostredníctvom pitnej vody, 
potravy, krmiva alebo vzduchu vrátane 
lokalít vzdialených od používania 
následkom prenosu na veľké vzdialenosti 
alebo následky na mieste práce alebo cez iné 
nepriame účinky, pri zohľadnení 
kumulatívnych a synergických účinkov, 
alebo na spodné vody;

Or. en

Odôvodnenie

Látky povolené podľa tohto nariadenia by nemali mať negatívne účinky na zdravie ľudí 
vrátane miestnych obyvateľov a okolo idúcich osôb, ktoré by mohli byť bežne vystavené 
účinkom pesticídov, a zraniteľných skupín, ktoré sú citlivejšie voči pesticídom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dan Jørgensen a Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 248
Článok 4 odsek 3 písmeno b)

(b) nemá bezprostredný alebo neskorší 
škodlivý účinok na zdravie ľudí alebo 
zvierat, priamo alebo prostredníctvom pitnej 
vody, potravy, krmiva alebo vzduchu alebo 
následky na mieste práce alebo cez iné 
nepriame účinky, pri zohľadnení 
kumulatívnych a synergických účinkov, ak 
sú metódy na hodnotenie takýchto účinkov 
dostupné, alebo na spodné vody;

(b) nemá bezprostredný alebo neskorší 
škodlivý účinok na zdravie ľudí vrátane 
miestnych obyvateľov, idúcich osôb 
a zraniteľných skupín alebo zdravie zvierat, 
priamo alebo prostredníctvom pitnej vody, 
potravy, krmiva alebo vzduchu vrátane 
lokalít vzdialených od používania 
následkom prenosu na veľké vzdialenosti 
alebo následky na mieste práce alebo cez iné 
nepriame účinky, pri zohľadnení 
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kumulatívnych a synergických účinkov, 
alebo na spodné vody;

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné chrániť všetky rôzne podskupiny, u ktorých existuje riziko vystavenia účinkom
pesticídov, najmä miestnych obyvateľov, ktorí môžu byť pravidelne vystavení účinkom 
pesticídov z rozličných zdrojov. Zahŕňa to dlhodobé vystavenie účinkom pesticídov z leteckých 
postrekov, vystavenie účinkom aerosólov, ktoré sa môžu vyskytnúť dni, týždne, dokonca 
mesiace po aplikácii, reaktivácii, vyzrážaní, pesticídov prenášaným z vonkajších aplikácií 
a prerozdeleným vo vnútri, ako aj prenos na veľké vzdialenosti, pretože pesticídy sa môžu 
šíriť vzduchom na míle.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 249
Článok 4 odsek 3 písmeno b)

(b) nemá bezprostredný alebo neskorší 
škodlivý účinok na zdravie ľudí alebo 
zvierat, priamo alebo prostredníctvom pitnej 
vody, potravy, krmiva alebo vzduchu alebo 
následky na mieste práce alebo cez iné 
nepriame účinky, pri zohľadnení 
kumulatívnych a synergických účinkov, ak
sú metódy na hodnotenie takýchto účinkov 
dostupné, alebo na spodné vody;

(b) nemá bezprostredný alebo neskorší 
škodlivý účinok na zdravie ľudí vrátane 
miestnych obyvateľov, okolo idúcich osôb 
a zraniteľných skupín, ako sú tehotné 
a dojčiace ženy, embryá a plody, dojčatá 
a deti, alebo zdravie zvierat, priamo alebo 
prostredníctvom pitnej vody, potravy, 
krmiva alebo vzduchu vrátane lokalít 
vzdialených od používania v dôsledku 
prenosu na veľké vzdialenosti alebo 
následky na mieste práce alebo cez iné 
nepriame účinky, pri zohľadnení 
kumulatívnych a synergických účinkov, 
alebo na spodné vody;

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné chrániť všetky rôzne podskupiny, u ktorých existuje riziko vystavenia účinkom 
pesticídov, najmä miestnych obyvateľov, ktorí môžu byť pravidelne vystavení účinkom 
pesticídov z rozličných zdrojov. Zahŕňa to dlhodobé vystavenie účinkom pesticídov z leteckých 
postrekov, vystavenie účinkom aerosólov, ktoré sa môžu vyskytnúť dni, týždne, dokonca 
mesiace po aplikácii, reaktivácii, vyzrážaní, pesticídov prenášaných z vonkajších aplikácií 
a prerozdelených vo vnútri, ako aj prenos na veľké vzdialenosti, pretože pesticídy sa môžu 
šíriť vzduchom na míle.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Gyula Hegyi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 250
Článok 4 odsek 3 písmeno b)

(b) nemá bezprostredný alebo neskorší 
škodlivý účinok na zdravie ľudí alebo 
zvierat, priamo alebo prostredníctvom pitnej 
vody, potravy, krmiva alebo vzduchu alebo 
následky na mieste práce alebo cez iné 
nepriame účinky, pri zohľadnení 
kumulatívnych a synergických účinkov, ak
sú metódy na hodnotenie takýchto účinkov 
dostupné, alebo na spodné vody;

(b) nemá bezprostredný alebo neskorší 
škodlivý účinok na zdravie ľudí alebo 
zvierat, priamo alebo prostredníctvom pitnej 
vody, potravy, krmiva alebo vzduchu alebo 
následky na mieste práce alebo cez iné 
nepriame účinky alebo na spodné vody, pri 
zohľadnení kumulatívnych a synergických 
účinkov; Ak nie sú metódy na hodnotenie 
takýchto účinkov dostupné alebo pretrváva 
neistota, pokiaľ ide o tieto účinky, mal by 
sa pri hodnotení rizika použiť dodatočný 
a vopred stanovený faktor;

Or. en

Odôvodnenie

Zásada predbežnej opatrnosti vyžaduje kroky orgánov v prípade očakávaných rizík a neistoty 
v súvislosti s úplným rozsahom týchto účinkov. V záujme zníženia rizík by sa mal použiť 
vopred stanovený faktor.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Roberto Musacchio

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 251
Článok 4 odsek 3 písmeno b)

(b) nemá bezprostredný alebo neskorší 
škodlivý účinok na zdravie ľudí alebo 
zvierat, priamo alebo prostredníctvom pitnej 
vody, potravy, krmiva alebo vzduchu alebo 
následky na mieste práce alebo cez iné 
nepriame účinky, pri zohľadnení 
kumulatívnych a synergických účinkov, ak 
sú metódy na hodnotenie takýchto účinkov 
dostupné, alebo na spodné vody;

(b) nemá bezprostredný alebo neskorší 
škodlivý účinok na zdravie ľudí vrátane 
miestnych obyvateľov, okolo idúcich osôb 
a zraniteľných skupín, akú sú dojčatá, deti, 
tehotné ženy, starší ľudia, chorí ľudia 
a ľudia užívajúci lieky, alebo zdravie
zvierat, priamo alebo prostredníctvom pitnej 
vody, potravy, krmiva alebo vzduchu 
vrátane lokalít vzdialených od jeho 
používania v dôsledku prenosu na veľké 
vzdialenosti alebo následky na mieste práce 
alebo cez iné nepriame účinky, pri 
zohľadnení kumulatívnych a synergických 
účinkov, alebo na spodné vody;
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Or. en

Odôvodnenie

Podľa zásady predbežnej opatrnosti by látky nemali mať škodlivý vplyv na zdravie ľudí, 
najmä na zdravie miestnych obyvateľov, okolo idúcich a zraniteľných osôb. Je to v súlade 
s uznesením EP P5_TA(2002)0276 a odpoveďou Rady na oznámenie Komisie o revízii 
smernice 91/414. Zahŕňa to vystavenie účinkom pesticídov z leteckých postrekov, vystavenie 
účinkom aerosólov, pesticídov prenášaných z vonkajších aplikácií a prerozdelených vo vnútri, 
ako aj prenos na veľké vzdialenosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 252
Článok 4 odsek 3 písmeno b)

b) nemá bezprostredný alebo neskorší 
škodlivý účinok na zdravie ľudí alebo 
zvierat, priamo alebo prostredníctvom pitnej 
vody, potravy, krmiva alebo vzduchu alebo 
následky na mieste práce alebo cez iné 
nepriame účinky, pri zohľadnení 
kumulatívnych a synergických účinkov, ak 
sú metódy na hodnotenie takýchto účinkov 
dostupné, alebo na spodné vody; 

(b) nemá bezprostredný alebo neskorší 
škodlivý účinok na zdravie ľudí alebo 
zvierat, priamo alebo prostredníctvom pitnej 
vody, potravy, krmiva alebo vzduchu alebo 
následky na mieste práce alebo cez iné 
nepriame účinky, pri zohľadnení 
kumulatívnych a synergických účinkov, 
alebo na povrchové a spodné vody;

Or. pl

Odôvodnenie

Používanie výrazu spodné vody ako takého sťažuje zohľadnenie kumulatívnych účinkov.

Každé hodnotenie stavu povrchových vôd, do ktorých preniknú prípravky na ochranu rastlín, 
by sa malo týkať aj hydrosféry, t. j. povrchových a spodných vôd.

Dážď, najmä prívalový dážď, spôsobuje odplavovanie rôznych látok obsiahnutých vo vode 
vrátane prípravkov na ochranu rastlín. V dôsledku povrchového odtoku sa tieto látky 
dostávajú do povrchových a prostredníctvom infiltrácie do spodných vôd.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Thomas Ulmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 253
Článok 4 odsek 3 písmeno b)

b) nemá bezprostredný alebo neskorší 
škodlivý účinok na zdravie ľudí alebo 
zvierat, priamo alebo prostredníctvom pitnej 

b) nemá bezprostredný alebo neskorší 
škodlivý účinok na zdravie ľudí, najmä 
zraniteľných skupín, alebo zvierat, priamo 
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vody, potravy, krmiva alebo vzduchu alebo 
následky na mieste práce alebo cez iné 
nepriame účinky, pri zohľadnení 
kumulatívnych a synergických účinkov, ak 
sú metódy na hodnotenie takýchto účinkov 
dostupné, alebo na spodné vody;

alebo prostredníctvom pitnej vody, potravy, 
krmiva alebo vzduchu alebo následky na 
mieste práce alebo cez iné nepriame účinky, 
pri zohľadnení kumulatívnych a 
synergických účinkov, ak sú metódy na 
hodnotenie takýchto účinkov dostupné alebo
na spodné vody;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ioannis Gklavakis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 254
Článok 4 odsek 3 písmeno e) bod iii)

iii) vplyv na biodiverzitu. iii) vplyv na biodiverzitu z dlhodobého 
hľadiska.

Or. el

Odôvodnenie

Preskúmanie dlhodobého vplyvu na biodiverzitu by malo byť jedným z naliehavých cieľov 
nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 255
Článok 4 odsek 3 písmeno e) bod iiia) (nový)

(iiia) jeho deštruktívny vplyv na druhy 
ohrozené vyhynutím.

Or. pl

Odôvodnenie

Habitáty druhov, ktoré sú ohrozené vyhynutím a ktoré sa nachádzajú v červenej knihe, možno 
nájsť v mnohých častiach Európy.

Pesticídy a iné prípravky na ochranu rastlín predstavujú hrozbu najmä pre vtáky, pretože 
tieto migrujú za potravou v mnohých rozličných oblastiach, kde môže dochádzať k postrekom 
a inému ošetreniu, ktoré zahŕňa pesticídy a ďalšie látky. Kŕmenie ojedinele sa vyskytujúcich 
druhov živočíchov v znečistených oblastiach by mohlo spôsobiť vyhynutie týchto druhov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 256
Článok 4 odsek 4

4. Na schválenie účinnej látky sa odseky 1, 2 
a 3 považujú za splnené, ak sa tak stanovilo 
vzhľadom na jedno alebo viaceré
reprezentatívne použitia najmenej jedného
prípravku na ochranu rastlín, ktorý obsahuje
túto účinnú látku.

4. Na schválenie účinnej látky sa odseky 1, 2 
a 3 považujú za splnené, ak sa tak stanovilo 
vzhľadom na celú škálu reprezentatívneho
použitia všetkých prípravkov a formulácií
na ochranu rastlín obsahujúcich túto účinnú 
látku.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže prípravky na ochranu rastlín často obsahujú rôzne látky a keďže synergenty, vedľajšie 
zložky alebo iné látky môžu zmeniť správanie účinnej látky vo formulácii, nedá sa 
predpokladať, že všetky rôzne prípravky a formulácie obsahujúce účinnú látku nebudú mať 
škodlivé účinky na ľudí, len preto, lebo sa to stanovilo v prípade jedného prípravku, ktorý túto 
účinnú látku obsahuje. Prípadné nepriaznivé účinky všetkých prípravkov a formulácií vrátane 
synergetických efektov je potrebné posúdiť pred ich povolením s cieľom stanoviť, že nedôjde 
k žiadnym škodlivým účinkom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Roberto Musacchio

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 257
Článok 4 odsek 4

4. Na schválenie účinnej látky sa odseky 1, 2 
a 3 považujú za splnené, ak sa tak stanovilo 
vzhľadom na jedno alebo viaceré
reprezentatívne použitia najmenej jedného
prípravku na ochranu rastlín, ktorý obsahuje
túto účinnú látku.

4. Na schválenie účinnej látky sa odseky 1, 2 
a 3 považujú za splnené, ak sa tak stanovilo 
vzhľadom na celú škálu reprezentatívneho
použitia najmenej piatich prípravkov na 
ochranu rastlín, ktoré obsahujú túto účinnú 
látku.

Or. en

Odôvodnenie

Látky by mali byť povolené, ak sú splnené podmienky týkajúce sa plnej škály 
reprezentatívneho použitia prípravkov, a nie iba jedného prípravku. Obdobne, vyhodnocuje 
sa iba jeden alebo dva prípravky, ak je látka prítomná vo viacerých prípravkoch v rôznych 
koncentráciách v kombinácii s rôznymi prídavnými látkami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 258
Článok 4a (nový)
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Testy na zvieratách
Na účely tohto nariadenia sa testy na 
stavovcoch uskutočňujú len v krajnom 
prípade, aby sa predišlo testom 
na zvieratách. Podporuje sa používanie 
testov, ktoré sa nevykonávajú 
na zvieratách, a inteligentných testovacích 
stratégií a zakazujú sa duplicitné testy 
na stavovcoch.

Or. en

Odôvodnenie

Podpora inteligentných testovacích stratégií a povinného spoločného využívania údajov môže 
výrazne znížiť počet používaných zvierat.
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