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Návrh zprávy (PE388.460v01-00)
Bart Staes
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice přípravků na ochranu rostlin

Návrh nařízení (KOM(2006)0778 – C6–0457/2006 – 2006/0258(COD) – pozměňovací akt)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 15
Bod odůvodnění 3

(3) Harmonizovaná a srovnatelná statistika 
Společenství týkající se prodeje a používání 
pesticidů je důležitá pro účely přípravy a 
monitorování právních předpisů 
Společenství a politik v souvislosti 
s tematickou strategií udržitelného používání 
pesticidů.

(3) Harmonizovaná a srovnatelná statistika 
Společenství týkající se výroby, dovozu, 
vývozu, prodeje, distribuce a používání 
pesticidů je důležitá pro účely přípravy a 
monitorování právních předpisů 
Společenství a politik v souvislosti 
s tematickou strategií udržitelného používání 
pesticidů.

Or. pl

Odůvodnění

Za účelem zahrnutí výroby, dovozu, vývozu a distribuce jakožto klíčových faktorů do strategie 
udržitelného používání pesticidů.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 16
Bod odůvodnění 4

(4) Vzhledem k tomu, že výsledky poměrně 
nové směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o 
uvádění biocidních přípravků na trh se 
neprojeví dříve než po roce 2006, kdy bude 
dokončeno první hodnocení účinných látek 
pro použití v biocidních přípravcích, nemají 
Komise ani většina členských států 
v současné době dostatečné znalosti ani 
zkušenosti, aby mohly navrhnout další 
opatření týkající se biocidů. Oblast 
působnosti nařízení se proto omezuje pouze 
na přípravky na ochranu rostlin obsažené ve 
směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 
15. července 1991 o uvádění přípravků na 
ochranu rostlin na trh , u nichž jsou již se 
shromažďováním údajů rozsáhlé zkušenosti. 
V případě potřeby může být oblast 
působnosti později rozšířena tak, aby 
biocidy zahrnovala.

(4) Vzhledem k tomu, že výsledky poměrně 
nové směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o 
uvádění biocidních přípravků na trh se 
neprojeví dříve než po roce 2006, kdy bude 
dokončeno první hodnocení účinných látek 
pro použití v biocidních přípravcích, nemají 
Komise ani většina členských států 
v současné době dostatečné znalosti ani 
zkušenosti, aby mohly navrhnout další 
opatření týkající se biocidů. Oblast 
působnosti nařízení se proto omezuje pouze 
na přípravky na ochranu rostlin obsažené ve 
směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 
15. července 1991 o uvádění přípravků na 
ochranu rostlin na trh , u nichž jsou již se 
shromažďováním údajů rozsáhlé zkušenosti. 
Do předložení první zprávy Komisí se oblast 
působnosti rozšíří tak, aby biocidní 
přípravky zahrnovala.

Or. en

Odůvodnění

Ve většině případů se aktivní složka biocidů používá rovněž jako přípravek na ochranu 
rostlin. Biocidy mají téměř stejný dopad na zdraví a životní prostředí. Veškeré kategorie a 
výroba biocidních přípravků a obchod s nimi jsou známy; proto by měly být biocidy zahrnuty 
do tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Daciana Octavia Sârbu

Pozměňovací návrh 17
Bod odůvodnění 4

(4) Vzhledem k tomu, že výsledky poměrně 
nové směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o 
uvádění biocidních přípravků na trh se 
neprojeví dříve než po roce 2006, kdy bude 
dokončeno první hodnocení účinných látek 
pro použití v biocidních přípravcích, nemají 

Oblast působnosti nařízení bude zahrnovat 
pesticidy, mezi něž patří přípravky na 
ochranu rostlin obsažené ve směrnici Rady 
91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o 
uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, 
u nichž jsou již se shromažďováním údajů 
rozsáhlé zkušenosti, a biocidní přípravky, 
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Komise ani většina členských států 
v současné době dostatečné znalosti ani 
zkušenosti, aby mohly navrhnout další 
opatření týkající se biocidů. Oblast 
působnosti nařízení se proto omezuje pouze 
na přípravky na ochranu rostlin obsažené ve 
směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 
15. července 1991 o uvádění přípravků na 
ochranu rostlin na trh , u nichž jsou již se 
shromažďováním údajů rozsáhlé zkušenosti.
V případě potřeby může být oblast 
působnosti později rozšířena tak, aby 
biocidy zahrnovala.

na které se vztahuje směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 
16. února 1998 o uvádění biocidních 
přípravků na trh1, jež náleží k typům 
přípravků 14–19 definovaným v příloze V 
této směrnice. 

________
1 Úř. věst. L 123, 24.04.1998, s. 1. Směrnice 
naposledy pozměněná směrnicí 2007/47/ES 
(Úř. věst. L 247, 21.09.2007, s. 21).

Or. en

Odůvodnění

The decision to extend the scope of the Regulation is related to the fact that biocidal products 
can be used the same way as plant protection products. They can contain the same active 
substances as PPPs and sometimes have identical formulations (e.g. rodenticides and 
disinfectants contained in Annex III of the Proposal can either be registered as PPPs or as 
biocidal products depending on the destination usage. Products applied directly or indirectly 
to crops in order to protect plants from organisms harmful to them are PPPs, but those used 
as general hygiene disinfectants are biocidal products). Also the application methods can be 
very similar, e.g. some public health insecticides under the biocides directive are used by 
aerial spraying, just like some PPPs.

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 18
Bod odůvodnění 5

(5) Mnohaleté zkušenosti Komise se 
shromažďováním údajů o prodeji a 
používání přípravků na ochranu rostlin 
poukazují na nutnost harmonizované 
metodiky shromažďování statistických údajů 
na úrovni Společenství jak od distribučních 
řetězců, tak od uživatelů. Aby statistika 
umožňovala vypočítat přesné ukazatele rizik 
v souladu s cíli tematické strategie 
udržitelného používání pesticidů, musí být 
podrobně rozpracována až na úroveň 

(5) Mnohaleté zkušenosti Komise se 
shromažďováním údajů o prodeji a 
používání přípravků na ochranu rostlin 
poukazují na nutnost harmonizované 
metodiky shromažďování statistických údajů 
na úrovni Společenství od řetězců výrobce–
distributor–uživatel. Aby statistika 
umožňovala vypočítat přesné ukazatele rizik 
v souladu s cíli tematické strategie 
udržitelného používání pesticidů, musí být 
podrobně rozpracována až na úroveň 
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účinných látek. účinných látek, obsažených zejména ve 
výrobcích rostlinného a živočišného 
původu, s ohledem na omezení rizik pro 
spotřebitele na konci potravinového řetězce.

Or. pl

Odůvodnění

Některé vazby v řetězci shromažďování údajů, na něž se v jiných částech návrhu odkazuje 
(např. v bodu odůvodnění 6), chyběly. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 19
Bod odůvodnění 6

(6) Z různých možností shromažďování 
údajů, které byly hodnoceny v rámci 
posouzení dopadů tematické strategie 
udržitelného používání pesticidů, bylo jako 
nejlepší doporučeno povinné shromažďování 
údajů, které umožní rychle a hospodárně 
získat přesné a důvěryhodné údaje o výrobě, 
distribuci a používání přípravků na ochranu 
rostlin.

(6) Z různých možností shromažďování 
údajů, které byly hodnoceny v rámci 
posouzení dopadů tematické strategie 
udržitelného používání pesticidů, bylo jako 
nejlepší doporučeno povinné shromažďování 
údajů, které umožní rychle a hospodárně 
získat a sledovat přesné a důvěryhodné 
údaje o výrobě, distribuci a používání 
přípravků na ochranu rostlin.

Or. pl

Odůvodnění

Omezení používání pesticidů si žádá nejen shromažďování údajů, průzkumy a získávání 
statistik, ale rovněž sledování těchto statistik z hlediska dopadů na životní prostředí, aby byly 
chráněny geosystémy a lidské životy.

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 20
Bod odůvodnění 8

(8) Referenčním rámcem pro ustanovení 
tohoto nařízení je nařízení Rady (ES) 
č. 322/97 ze dne 17. února 1997 o statistice 
Společenství. Vyžaduje zejména, aby byly 
dodrženy zásady nestrannosti, spolehlivosti, 
objektivity, vědecké nezávislosti, 
hospodárnosti výdajů a důvěrnosti 

(8) Referenčním rámcem pro ustanovení 
tohoto nařízení je nařízení Rady (ES) 
č. 322/97 ze dne 17. února 1997 o statistice 
Společenství. Vyžaduje zejména, aby byly 
dodrženy zásady nestrannosti, spolehlivosti, 
objektivity, vědecké nezávislosti, přesnosti, 
hospodárnosti výdajů a důvěrnosti 
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statistických informací. statistických informací.

Or. pl

Pozměňovací návrh, který předkládá Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 21
Bod odůvodnění 9

(9) Nezbytná ochrana důvěrnosti údajů, jež 
mají komerční hodnotu, musí být při 
zveřejňování statistiky kromě jiných 
prostředků zajištěna i vhodným seskupením 
přípravků.

(9) Nezbytná ochrana důvěrnosti údajů, jež 
mají komerční hodnotu, musí být při 
zveřejňování statistiky kromě jiných 
prostředků zajištěna i vhodným seskupením 
přípravků. Toto seskupení však nesmí 
ohrožovat zdraví a životní prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Ochrana důvěrných údajů a ochrana lidského zdraví a životního prostředí by měla být 
správně vyvážená.

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 22
Bod odůvodnění 9

(9) Nezbytná ochrana důvěrnosti údajů, jež 
mají komerční hodnotu, musí být při 
zveřejňování statistiky kromě jiných 
prostředků zajištěna i vhodným seskupením 
přípravků.

(9) Pro přípravky na ochranu rostlin je 
třeba vytvořit transparentní systémy 
podávání zpráv a sledování a nezbytnou 
ochranu důvěrnosti údajů, jež mají 
komerční hodnotu, je třeba při zveřejňování 
statistiky kromě jiných prostředků zajistit i 
vhodným seskupením přípravků. V souladu 
s Aarhuskou úmluvou je však třeba 
dosáhnout kompromisu ohledně 
zpřístupnění vybraných údajů o používání 
přípravků na ochranu rostlin veřejnosti.

Or. pl

Odůvodnění

Všechny shromážděné údaje nejsou důvěrné, a takové údaje by proto měly být zveřejňovány. 
Účelem výše uvedeného je informovat a vzdělávat veřejnost EU (v souladu s Aarhuskou 
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úmluvou) a rovněž zamezovat možným rizikům nedovoleného používání přípravků na ochranu 
rostlin.

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 23
Bod odůvodnění 9a (nový)

(9a) Hodnocení by mělo vycházet ze 
shromažďování údajů týkajících se dopadu 
na zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí. 
Výsledky tohoto hodnocení by měly být 
veřejně dostupné na internetu.

Or. pl

Odůvodnění

Zvláštní pozornost by měla být věnována dopadu, který mají přípravky na ochranu rostlin na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, aby se případně rozhodlo o jejich stažení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Daciana Octavia Sârbu

Pozměňovací návrh 24
Čl. 1 odst. 1

1. Toto nařízení stanoví rámec pro 
vypracování statistiky Společenství o 
uvádění na trh a používání přípravků na 
ochranu rostlin.

1. Toto nařízení stanoví rámec pro 
vypracování statistiky Společenství o 
uvádění na trh a používání pesticidů.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zajistit, aby si odpovídaly definice v nařízení o statistice a v balíčku o pesticidech. 
Pojem „přípravky na ochranu rostlin“ používaný v návrhu, včetně názvu, může vést ke 
zmatení, neboť se v názvech všech návrhů odkazuje na pojem „pesticidy“. „Přípravky na 
ochranu rostlin“ by se v textu tohoto nařízení měly nahradit „pesticidy“.

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 25
Čl. 1 odst. 1

1. Toto nařízení stanoví rámec pro 1. Toto nařízení stanoví rámec pro 
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vypracování statistiky Společenství o 
uvádění na trh a používání přípravků na 
ochranu rostlin.

vypracování statistiky Společenství o 
výrobě, uvádění na trh a používání přípravků 
na ochranu rostlin.

Or. pl

Odůvodnění

Statistiky týkající se přípravků na ochranu rostlin by měly zahrnovat výrobu, uvádění na trh a 
používání, aby se mohl vytvořit spolehlivý systém kontrol.

Pozměňovací návrh, který předkládá Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 26
Čl. 1 odst. 1

1. Toto nařízení stanoví rámec pro 
vypracování statistiky Společenství o 
uvádění na trh a používání přípravků na 
ochranu rostlin. 

1. Toto nařízení stanoví rámec pro 
vypracování statistiky Společenství o 
uvádění na trh a používání přípravků na 
ochranu rostlin a biocidních přípravků. 

Or. en

Odůvodnění

Ve většině případů se aktivní složka biocidů používá rovněž jako přípravek na ochranu 
rostlin. Biocidy mají skoro stejný dopad na zdraví a životní prostředí. Veškeré kategorie a 
výroba biocidních přípravků a obchod s nimi jsou známy; proto by měly být biocidy zahrnuty 
do tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 27
Čl. 1 odst. 2 odrážka 1

– množství přípravků na ochranu rostlin, 
která jsou ročně uvedena na trh, v souladu 
s přílohou I;

– množství přípravků na ochranu rostlin, 
která jsou ročně vyrobena a uvedena na trh, 
v souladu s přílohou I;

Or. pl

Pozměňovací návrh, který předkládá Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 28
Čl. 1 odst. 2 odrážka 2a (nová)
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– množství biocidních přípravků, které je 
ročně uvedeno na trh, v souladu s přílohou 
I, přílohou IA a přílohou IB směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o 
uvádění biocidních přípravků na trh.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 1 odst. 1.

Pozměňovací návrh, který předkládá Daciana Octavia Sârbu

Pozměňovací návrh 29
Čl. 2 písm. a)

a) „přípravkem na ochranu rostlin“ 
přípravek na ochranu rostlin definovaný
v čl. 2 odst. 1 směrnice 91/414/EHS, ve 
znění pozdějších předpisů;

a) „pesticidy“ pesticidy, které zahrnují:

aa) přípravky na ochranu rostlin definované
v čl. 2 odst. 1 směrnice 91/414/EHS, ve 
znění pozdějších předpisů;

ab) biocidní přípravky definované ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění 
biocidních přípravků na trh a náležející 
k typům přípravků 14–19 definovaným 
v příloze V této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Protože se v nařízení pojem „přípravky na ochranu rostlin“ nahradí pojmem „pesticidy“, 
musí být zřejmé, co pesticidy znamenají. V tomto případě pesticidy zahrnují přípravky na 
ochranu rostlin definované výše zmíněnou směrnicí a stejné biocidní přípravky, které jsou 
uvedené v rámcové směrnici o udržitelném používání pesticidů. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 30
Čl. 2 písm. aa) (nové)

aa) „statistikou“ – statistické údaje uvedené 
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v čl. 3 odst. 1 tohoto nařízení;

Or. pl

Odůvodnění

Je třeba zahrnout do tohoto nařízení Evropského parlamentu a Rady pojem „statistika“.

Pozměňovací návrh, který předkládá Hartmut Nassauer

Pozměňovací návrh 31
Čl. 2 písm. c)

Netýká se anglického znění.

Pozměňovací návrh, který předkládá Hartmut Nassauer

Pozměňovací návrh 32
Čl. 2 písm. f)

f) „profesionálním uživatelem“ každá 
fyzická nebo právnická osoba, která používá 
pesticidy v rámci své profesní činnosti, 
včetně provozovatelů, techniků, 
zaměstnavatelů, osob samostatně výdělečně 
činných v odvětví zemědělství i mimo něj, 
definovaná v článku 3 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec 
pro akce Společenství k dosažení 
udržitelného využívání pesticidů;

f) „profesionálním uživatelem“ každá 
fyzická nebo právnická osoba, která používá 
přípravky na ochranu rostlin v rámci své 
profesní činnosti, včetně provozovatelů, 
techniků, zaměstnavatelů, osob samostatně 
výdělečně činných v odvětví zemědělství i 
mimo něj, definovaná v článku 3 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady, kterou se 
stanoví rámec pro akce Společenství 
k dosažení udržitelného využívání přípravků 
na ochranu rostlin;

Or. de

Odůvodnění

Správné označení skupiny látek, pro které mají být vytvářeny statistiky. Viz rovněž název 
nařízení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Hartmut Nassauer

Pozměňovací návrh 33
Čl. 3 odst. 1 pododstavec 1

1. Členské státy shromažďují údaje nezbytné 
pro specifikaci charakteristik uvedených v 

1. Členské státy shromažďují údaje nezbytné 
pro specifikaci charakteristik uvedených 
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přílohách I a II prostřednictvím: v přílohách I a II jedním z následujících 
prostředků nebo jejich kombinací:

Or. de

Odůvodnění

Jazykově smysluplnější. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 34
Čl. 3 odst. 1 odrážka –1 (nová)

– údaje od výrobců a dovozců pesticidů a 
obchodníků s nimi,

Or. en

Odůvodnění

Výrobci a dovozci pesticidů a obchodníci s nimi vlastní nejdůležitější údaje týkající se 
uvádění přípravků na ochranu rostlin a biocidních přípravků na trh.

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 35
Čl. 3 odst. 1 odrážka 1

– zjišťování; – zjišťování a sledování,

Or. pl

Odůvodnění

Omezení používání pesticidů si žádá nejen shromažďování údajů, průzkumy a získávání 
statistik, ale rovněž sledování těchto statistik z hlediska dopadů na životní prostředí, aby byly 
chráněny geosystémy a lidské životy. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Hartmut Nassauer

Pozměňovací návrh 36
Čl. 3 odst. 1 odrážky 4 až 5

– administrativních zdrojů; nebo – dalších administrativních zdrojů; nebo

– kombinace těchto způsobů, včetně
postupů statistického odhadování na základě 

– postupů statistického odhadování na 
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úsudku expertů nebo modelů. základě úsudku expertů nebo modelů.

Or. de

Odůvodnění

Jazykově smysluplnější.

Pozměňovací návrh, který předkládá Hartmut Nassauer

Pozměňovací návrh 37
Čl. 3 odst. 2

2. Členské státy předávají výsledky statistiky 
Komisi, a to včetně důvěrných údajů, podle 
časového rozpisu a v souladu s periodicitou 
podle příloh I a II. Údaje musí být 
poskytovány ve formě klasifikace uvedené v 
příloze III. 

2. Členské státy předávají výsledky statistiky 
Komisi podle časového rozpisu a v souladu 
s periodicitou podle příloh I a II. Údaje musí 
být poskytovány ve formě klasifikace 
uvedené v příloze III. Členské státy mohou 
seskupovat údaje z důvodu důvěrnosti.

Or. de

Odůvodnění

1. Pro vytváření ukazatelů rizik, které je účelem nařízení o statistice, jsou potřebné pouze 
výsledky statistik: není třeba důvěrných informací. Tato pasáž je tedy nadbytečná 

2. Mělo by být možné, aby se údaje předávané v souladu s klasifikací přílohy III seskupovaly 
s cílem chránit důvěrné provozní a obchodní informace.

Pozměňovací návrh, který předkládá Hartmut Nassauer

Pozměňovací návrh 38
Čl. 3 odst. 6

6. Je-li to nezbytné z důvodu důvěrnosti, 
Komise údaje před zveřejněním seskupí 
podle chemických skupin nebo kategorií 
přípravků uvedených v příloze III. 

6. Z důvodu důvěrnosti, Komise údaje před 
zveřejněním seskupí podle chemických 
skupin nebo kategorií přípravků uvedených 
v příloze III. 

V souladu s článkem 15 nařízení Rady (ES) 
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322/97 o statistice Společenství se důvěrné 
údaje získané výlučně pro vypracování 
statistiky Společenství použijí vnitrostátními 
orgány a orgánem Společenství výlučně pro 
statistické účely, pokud respondenti nedají 
jednoznačný souhlas s použitím pro 
jakékoliv jiné účely. Zejména Komise údaje 
před zveřejněním seskupí podle chemických 
skupin nebo kategorií přípravků uvedených 
v příloze III, pokud to bude nezbytné 
z důvodu důvěrnosti.

Or. de

Odůvodnění

Nakládání s důvěrnými údaji nesmí být upraveno pouze v souvislosti se zveřejňováním; musí 
být rovněž určeno, že by údaje neměly být používány pro jiné než zamýšlené účely.

Pozměňovací návrh, který předkládá Daciana Octavia Sârbu

Pozměňovací návrh 39
Čl. 4 odst. 2 písm. d)

d) úpravy seznamu látek, které mají být 
sledovány, a jejich zařazení do kategorií 
přípravků a chemických skupin uvedených 
v příloze III.

d) úpravy seznamu látek, které mají být 
sledovány, a jejich zařazení do kategorií 
přípravků a chemických skupin uvedených 
v příloze III. Je třeba, aby se seznam látek 
upravoval pravidelně a s ohledem na 
aktuální posuzování účinných látek.

Or. en

Odůvodnění

Příloha o účinných látkách musí být aktualizována, kdykoliv je nová účinná látka zahrnuta do 
přílohy I k povolovacímu řízení, zejména proto, že seznam účinných látek bude aktualizován 
podle rámcové směrnice.

Pozměňovací návrh, který předkládá Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 40
Čl. 6 odst. 2

První zpráva musí být předložena do konce 
sedmého kalendářního roku následujícího po 

První zpráva musí být předložena do konce 
čtvrtého kalendářního roku následujícího po 
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roce, v němž toto nařízení vstoupí v platnost. roce, v němž toto nařízení vstoupí v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Většina údajů je dostupná, proto se první zpráva předloží co nejdříve.

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 41
Příloha I název

Statistika uvádění přípravků na ochranu 
rostlin na trh

Statistika výroby a uvádění přípravků na 
ochranu rostlin na trh

Or. pl

Odůvodnění

Statistika by měla zahrnovat výrobu a uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh.

Pozměňovací návrh, který předkládá Hartmut Nassauer

Pozměňovací návrh 42
Příloha oddíl 1

Do statistiky jsou zahrnuty všechny látky 
uvedené v příloze III, tj. účinné látky, 
safenery a synergenty, z nichž jsou složeny 
přípravky na ochranu rostlin uvedené na trh 
v jednotlivých členských státech. Je třeba 
dbát na to, aby v případě obnovení přípravků 
nebo převodu povolení mezi dodavateli 
nedocházelo k jejich dvojímu započítání. 

Do statistiky jsou zahrnuty všechny látky 
uvedené v příloze III, z nichž jsou složeny 
přípravky na ochranu rostlin uvedené na trh 
v jednotlivých členských státech. Je třeba 
dbát na to, aby v případě obnovení přípravků 
nebo převodu povolení mezi dodavateli 
nedocházelo k jejich dvojímu započítání. 

Or. de

Odůvodnění

Tato věta se objevuje již v definici „látek“ v čl. 2 písm. b) a v úvodní větě přílohy III, kam 
logicky patří. Zde je nadbytečná a z jazykového hlediska nešťastná, a měla by se proto 
vynechat.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 43
Příloha oddíl 2

Uvádí se množství jednotlivých látek 
uvedených v příloze III, z nichž jsou složeny 
přípravky na ochranu rostlin uvedené na trh.

Uvádí se množství jednotlivých látek 
uvedených v příloze III, z nichž jsou 
v jednotlivých členských státech složeny 
přípravky na ochranu rostlin a biocidní 
přípravky uvedené na trh.

Or. en

Odůvodnění

Cílem nařízení je snížit riziko představované pesticidy a srovnat situaci v různých členských 
státech. Těchto cílů lze dosáhnout pouze tehdy, pokud budou dostupné vnitrostátní a 
regionální údaje.

Pozměňovací návrh, který předkládá Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 44
Příloha oddíl 3

Údaje jsou vyjádřeny v kilogramech látek. Údaje jsou vyjádřeny v kilogramech 
účinných látek.

Or. en

Odůvodnění

Terminologicky správný pojem je účinná látka.

Pozměňovací návrh, který předkládá Hartmut Nassauer

Pozměňovací návrh 45
Příloha I oddíl 6 bod 3

Zpráva za druhý referenční rok obsahuje 
hrubý odhad podílu celkového množství 
látek v každé hlavní skupině uvedené 
v příloze III, z nichž jsou složeny přípravky 
na ochranu rostlin uvedené na trh jak pro 
zemědělské, tak pro nezemědělské použití. 
Tyto odhady se obnovují jednou za pět let.

vypouští se

Or. de
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Odůvodnění

Tyto odhady by mohly vyžadovat značné administrativní úsilí a není zcela jasné, proč jsou 
nutné k určení ukazatelů rizik přípravků na ochranu rostlin, které je zamýšleným účelem 
získávání údajů. Toto úsilí by tedy bylo nadbytečné, a ustanovení by se proto mělo vypustit.

Pozměňovací návrh, který předkládá Daciana Octavia Sârbu

Pozměňovací návrh 46
Příloha I oddíl 6 bod 3

Zpráva za druhý referenční rok obsahuje 
hrubý odhad podílu celkového množství 
látek v každé hlavní skupině uvedené 
v příloze III, z nichž jsou složeny přípravky 
na ochranu rostlin uvedené na trh jak pro 
zemědělské, tak pro nezemědělské použití. 
Tyto odhady se obnovují jednou za pět let.

Zpráva za druhý referenční rok obsahuje 
hrubý odhad podílu celkového množství 
látek v každé hlavní skupině uvedené 
v příloze III, z nichž jsou složeny přípravky 
na ochranu rostlin uvedené na trh jak pro 
zemědělské, tak pro nezemědělské použití, 
zejména v oblasti komunální zeleně, údržby 
silnic a železnic, pro městské tvrdé nebo 
nepropustné povrchy a pro soukromé 
použití. Tyto odhady se obnovují jednou za 
pět let.

Or. en

Odůvodnění

Kontaminace vody pesticidy je v celé Evropě významným problémem a existují neoficiální 
důkazy, že většina z nich pochází z jiných oblastí, než je zemědělství (např. použití na tvrdé 
nebo nepropustné povrchy, kontaminace vody z melioračních systémů).

Pozměňovací návrh, který předkládá Daciana Octavia Sârbu

Pozměňovací návrh 47
Příloha II oddíl 1 bod 1

1. Předmětem statistiky je zemědělské 
použití přípravků na ochranu rostlin
v jednotlivých členských státech.

1. Předmětem statistiky je zemědělské 
použití pesticidů zemědělci v jednotlivých 
členských státech.

Or. en

Odůvodnění

Rozsah působnosti přílohy II by se měl i nadále omezovat na pesticidy používané zemědělci, 
neboť by bylo ze statistického hlediska obtížné posuzovat nezemědělské používání pesticidů, 
které mohou být využívány širokým spektrem uživatelů, dosud s nimi nejsou zkušenosti a 
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neexistuje pro ně harmonizovaný přístup. To by mohlo ovlivnit účinnost a zvýšit náklady 
nařízení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Hartmut Nassauer

Pozměňovací návrh 48
Příloha II oddíl 1 bod 3

3. Do statistiky jsou zahrnuty všechny látky 
uvedené v příloze III, tj. účinné látky,
safenery a synergenty, z nichž jsou složeny 
přípravky na ochranu rostlin, které byly 
během referenčního období použity na 
zvolených plodinách. 

3. Do statistiky jsou zahrnuty všechny látky 
uvedené v příloze III, s výjimkou safenerů a 
synergentů, z nichž jsou složeny přípravky 
na ochranu rostlin, které byly během 
referenčního období použity na zvolených 
plodinách. 

Or. de

Odůvodnění

Zahrnovat do nařízení safenery a synergenty pro účely vytváření ukazatelů rizik pro přípravky 
na ochranu rostlin (což je účelem získávání údajů), není nezbytné a znamenalo by to značnou 
finanční a administrativní zátěž. Zahrnutí této skupiny látek do přílohy II je proto nadbytečné 
a mělo by se vypustit.

Pozměňovací návrh, který předkládá Hartmut Nassauer

Pozměňovací návrh 49
Příloha II oddíl 2 bod 1

1. Uvádí se množství jednotlivých látek 
uvedených v příloze III, z nichž jsou složeny 
přípravky na ochranu rostlin používané u 
každé zvolené plodiny, jakož i celková 
pěstební plocha a „ošetřená plocha“.

1. Uvádí se množství jednotlivých látek 
uvedených v příloze III, z nichž jsou složeny 
přípravky na ochranu rostlin používané u 
každé zvolené plodiny, jakož i celková 
pěstební plocha, pro niž jsou dostupné 
statistiky, a „ošetřená plocha“.

Or. de

Odůvodnění

Nezbytný detail, který umožní použití statistických údajů při určování příslušného množství.

Pozměňovací návrh, který předkládá Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 50
Příloha II oddíl 3 bod 1
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1. Množství látek se udává v kilogramech. 1. Množství účinných látek se udává 
v kilogramech.

Or. en

Odůvodnění

Terminologicky správný pojem je účinná látka.
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