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Legenda 
 
 

Vysvětlivky k označení legislativních postupů 

 * Postup konzultace  
                většina odevzdaných hlasů 
     **I Postup spolupráce (první čtení)  
                většina odevzdaných hlasů 
 **II Postup spolupráce (druhé čtení)  
                 většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje 

většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
                společného postoje 
 *** Postup souhlasu 

většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU 

 ***I Postup spolurozhodování (první čtení)  
                většina odevzdaných hlasů 
 ***II Postup spolurozhodování (druhé čtení)  
                většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje 

většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje 

 ***III Postup spolurozhodování (třetí čtení)  
                většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu 
 
(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.) 
 

 
 

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu 

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzívou. Zvýraznění normální kurzívou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi). 
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení. 
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

ke společnému postoji Rady ohledně přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o 
maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a 
živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice 91/414/EHS 
(9262/1/2004 – C6-0110/2004 – 2003/0052(COD)) 

(Postup spolurozhodování: druhé čtení) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na společný postoj Rady (09262/1/2004 – C6-0110/2004), 

– s ohledem na stanovisko při prvním čtení1 k návrhu Komise Evropskému parlamentu 
a Radě (COM(2003)0117)2, 

– s ohledem na pozměněný návrh Komise (COM(2004)0587)3, 

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES, 

– s ohledem na článek 62 jednacího řádu, 

– s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro životní prostředí, veřejné 
zdraví a bezpečnost potravin (A6-0000/2004), 

1. mění společný postoj níže uvedeným způsobem; 

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi. 

Společný postoj Rady 
 

Pozměňovací návrhy Parlamentu 

Pozměňovací návrh 1 
Bod odůvodnění 2 

(2) Rozdílné maximální limity reziduí 
pesticidů v jednotlivých členských státech 
mohou klást překážky obchodu s produkty 
uvedenými v příloze I Smlouvy a s 
produkty z nich odvozenými mezi 
členskými státy a obchodu mezi třetími 
zeměmi a Společenstvím. V zájmu volného 
pohybu zboží, rovných podmínek 
hospodářské soutěže mezi členskými státy 

(2) Toto nařízení se přímo dotýká toho, 
jak veřejnost vnímá své zdraví, a je 
důležité pro fungování vnitřního trhu. 
Rozdílné maximální limity reziduí 
pesticidů v jednotlivých členských státech 
mohou klást překážky obchodu s produkty 
uvedenými v příloze I Smlouvy a s 
produkty z nich odvozenými mezi 
členskými státy a obchodu mezi třetími 

                                                 
1 Texty přijaté, P5_TA(2004)0299. 
2 Úř. věst. C ... /Dosud nezveřejněn v Úředním věstníku. 
3 Úř. věst. C ... /Dosud nezveřejněn v Úředním věstníku. 
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a ochrany spotřebitele je tedy vhodné, aby 
maximální limity reziduí (MLR) v 
produktech rostlinného a živočišného 
původu byly stanoveny na úrovni 
Společenství. 

zeměmi a Společenstvím. V zájmu volného 
pohybu zboží, rovných podmínek 
hospodářské soutěže mezi členskými státy 
a ochrany spotřebitele je tedy vhodné, aby 
maximální limity reziduí (MLR) v 
produktech rostlinného a živočišného 
původu byly stanoveny na úrovni 
Společenství. 

Odůvodnění 

Částečný návrat k bodu odůvodnění 2 z původního návrhu Komise. Původní dokument Komise 
se zmiňoval o veřejném zdraví, což v postoji přijatém Radou chybí, a je důležité zmínku o 
veřejném zdraví v nařízení zachovat. 
 

Pozměňovací návrh 2 
Bod odůvodnění 5 

(5) Jednou z nejdůležitějších metod 
ochrany rostlin a rostlinných produktů před 
působením těchto škodlivých organismů je 
používání účinných látek v přípravcích na 
ochranu rostlin. Avšak jejich použití může 
mít za následek přítomnost reziduí v 
ošetřených produktech, ve zvířatech 
krmených těmito produkty a ve včelím 
medu, které byly těmto látkám vystaveny. 
Je nezbytné zajistit, aby tato rezidua 
nebyla přítomna v úrovních představujících 
nepřijatelné riziko pro lidi a případně pro 
zvířata. 
 

(5) Jednou z nejdůležitějších metod 
ochrany rostlin a rostlinných produktů před 
působením těchto škodlivých organismů je 
používání účinných látek v přípravcích na 
ochranu rostlin. Avšak jejich použití může 
mít za následek přítomnost reziduí v 
ošetřených produktech, ve zvířatech 
krmených těmito produkty a ve včelím 
medu, které byly těmto látkám vystaveny. 
Protože veřejné zdraví by mělo být 
upřednostněno před zájmy ochrany plodin 
podle směrnice 91/414, je nezbytné zajistit, 
aby tato rezidua nebyla přítomna v 
úrovních představujících nepřijatelné riziko 
pro lidi a případně pro zvířata. 
 

Odůvodnění 

Částečný návrat k pozměňovacímu návrhu 3 předloženému při prvním čtení. Je důležité 
potvrdit, že požadavky veřejného zdraví jsou vždy splněny a že mají při stanovení MRL 
přednost. 
 

Pozměňovací návrh 3 
Bod odůvodnění 6 

(6) Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. 
července 1991 o uvádění přípravků na 

(6) Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. 
července 1991 o uvádění přípravků na 
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ochranu rostlin na trh, stanoví, že členské 
státy při vydávání povolení musí stanovit, 
že přípravky na ochranu rostlin musí být 
správně používány. Správné použití 
zahrnuje uplatnění zásad správné 
rostlinolékařské praxe a zásad integrované 
ochrany. Pokud úroveň MLR vyplývající z 
povoleného použití pesticidů podle 
směrnice 91/414/EHS představuje riziko 
pro spotřebitele, mělo by být takové použití 
přezkoumáno za účelem snížení limitů 
reziduí pesticidů. Společenství by mělo 
podporovat používání metod nebo 
přípravků zohledňujících snižování rizika a 
snižování množství používaných pesticidů 
na limity, které jsou v souladu s účinnou 
ochranou rostlin proti škůdcům. 
 

ochranu rostlin na trh, stanoví, že členské 
státy při vydávání povolení musí stanovit, 
že přípravky na ochranu rostlin musí být 
správně používány. Správné použití 
zahrnuje uplatnění zásad správné 
rostlinolékařské praxe a zásad integrované 
ochrany. Pokud úroveň MLR vyplývající z 
povoleného použití pesticidů podle 
směrnice 91/414/EHS představuje riziko 
pro spotřebitele, mělo by být takové použití 
přezkoumáno za účelem snížení limitů 
reziduí pesticidů. Společenství by mělo 
podporovat používání metod nebo 
přípravků zohledňujících snižování rizika a 
používání množství pesticidů v limitech, 
které jsou v souladu s účinnou ochranou 
rostlin proti škůdcům. 
 

Odůvodnění 

Snížení rizika přípravků na ochranu rostlin je citlivou otázkou, avšak výzkum ukazuje, že 
snížením použitého množství k tomu nedochází. Proto se musíme snažit nalézt optimální 
hranici.  
 

Pozměňovací návrh 4 
Bod odůvodnění 12a (nový) 

 (12a) Při řešení otázky MRL pesticidů je 
nutno také konstatovat, že málo 
spotřebitelů si je vědomo rizik, které 
pesticidů představují. Bylo by vhodné, aby 
úřad zahájil projekt na plné objasnění 
těchto rizik veřejnosti.  

Odůvodnění 

 Návrat k pozměňovacímu návrhu 5 předloženému při prvním čtení. 
 

Pozměňovací návrh 5 
Bod odůvodnění 12b (nový) 

 (12b) Členské státy by měly zvážit možnost 
zveřejnění názvů společností jejichž 
produkty obsahují vyšší rezidua pesticidů, 
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než jsou maximální povolené limity. 

Odůvodnění 

Návrat k pozměňovacímu návrhu 15 předloženému při prvním čtení. Tento postup by umožnil 
informovat spotřebitele o společnostech, které překročily maximální limity reziduí pesticidů. 
 

Pozměňovací návrh 6 
Bod odůvodnění 14 

(14) Je nezbytné definovat na úrovni 
Společenství určité pojmy používané pro 
stanovení a kontrolu MLR v produktech 
rostlinného a živočišného původu. 
 

(14) Je nezbytné definovat na úrovni 
Společenství určité pojmy používané pro 
stanovení a kontrolu a zprávy o MLR v 
produktech rostlinného a živočišného 
původu. 
 

Odůvodnění 

Částečný návrat k pozměňovacímu návrhu 7 předloženému při prvním čtení. Je logické, aby 
normy pro zprávy o MRL byly založeny na úrovni Společenství, protože jinak by vznikla 
nedorozumění.  
 

Pozměňovací návrh 7 
Bod odůvodnění 24 

(24) Je nezbytné, aby úřad vyhodnotil 
žádosti o MLR a hodnotící zprávy 
připravené členskými státy za účelem 
určení s nimi spojeného rizika pro 
spotřebitele a případně pro zvířata. 
 

(24) Je nezbytné, aby úřad vyhodnotil 
žádosti o MLR a hodnotící zprávy 
připravené členskými státy za účelem 
určení s nimi spojeného rizika pro 
spotřebitele a případně pro zvířata. Je 
proto nezbytné zajistit, aby úřadu byly 
přiděleny dostatečné zdroje, které mu 
umožní vykonávání těchto úkolů. 
 

Odůvodnění 

Návrat k pozměňovacímu návrhu 13 předloženému při prvním čtení. Důležitost úlohy 
Evropského úřadu pro bezpečnost potravin při posuzování rizik je nutno podpořit tím, že bude 
mít dostatek potřebných prostředků. 
 

Pozměňovací návrh 8 
Bod odůvodnění 30a (nový) 
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 (30a) Pro zajištění řádného informování 
spotřebitelů členské státy zveřejní každé 
tři měsíce na internetu výsledky 
národních monitorování reziduí s 
poskytnutím všech jednotlivých údajů 
včetně místa odběru a názvů 
maloobchodních, obchodních a/nebo 
výrobních firem. 

Odůvodnění 

Návrat k pozměňovacímu návrhu 59 předloženému při prvním čtení. Transparentnost je pro 
spotřebitele důležitá. Měli by mít možnost vybírat si produkty na základě poskytnutých 
informací a jejich výběr by měl být založen také na přítomnosti reziduí a dodržování nařízení. 
Toto čtvrtletní zveřejňování reziduí se již provádí ve Spojeném království. 
 

Pozměňovací návrh 9 
Čl. 3 odst. 2 bod g 

g) „přípustnou odchylkou pro dovoz“ se 
rozumí MLR stanovený pro dovezené 
produkty, pokud 
 
– použití účinné látky v přípravku na 
ochranu rostlin není na daném produktu ve 
Společenství povoleno, nebo 
 
 
 
 
 
– stávající MLR ve Společenství jsou 
nedostatečné pro splnění potřeb 
mezinárodního obchodu; 
 

g) „přípustnou odchylkou pro dovoz“ se 
rozumí MLR stanovený pro dovezené 
produkty, pokud 
 
– použití účinné látky v přípravku na 
ochranu rostlin není na daném produktu ve 
Společenství povoleno, z důvodů jiných, 
než jsou důvody veřejného zdraví pro 
specifický produkt nebo specifické použití 
nebo 
 
– jsou na místě různé úrovně, protože 
stávající MLR ve Společenství byly 
stanoveny z důvodů jiných než jsou 
důvody veřejného zdraví pro specifický 
produkt nebo specifické použití; 
 

Odůvodnění 

Původní text Parlamentu upravil text tak, aby zajistil řešení obav z toho, že by mohl 
mezinárodní obchod dostat přednost před veřejným zdravím. Rada se vrátila k původnímu 
textu. Tento návrh má být kompromisem. 
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Pozměňovací návrh 10 
Čl. 7 odst. 2 

2. Členský stát, který vyhodnocuje žádost, 
může případně požádat žadatele, aby 
předložil doplňující informace k 
informacím požadovaným podle odstavce 
1 ve lhůtě stanovené členským státem. 
 

2. Členský stát, který vyhodnocuje žádost, 
může případně požádat žadatele, aby 
předložil doplňující informace k 
informacím požadovaným podle odstavce 
1 ve lhůtě stanovené členským státem. 
Tato lhůta nesmí v žádném případě 
přesáhnout dva roky. 
 

Odůvodnění 

Návrat k pozměňovacímu návrhu 34 předloženému při prvním čtení. Lhůta specifikovaná 
členským státem povede k přílišné nejistotě a nestejným normám. Tato lhůta poskytne 
výrobcům dostatek času na získání údajů, ale ochrání veřejnost v případech, kdy bude 
odpovídající úřad spatřovat vážné nebezpečí.  

Pozměňovací návrh 11 
Čl. 13 odst. 1 

Všechna rozhodnutí přijatá při výkonu 
pravomoci, kterou úřadu svěřuje toto 
nařízení, nebo jeho nečinnost mohou být 
přezkoumány Komisí z vlastního podnětu 
nebo na žádost členského státu nebo 
kterékoli osoby bezprostředně a osobně 
dotčené.  
 

Všechna rozhodnutí přijatá při výkonu 
pravomoci, kterou úřadu svěřuje toto 
nařízení, nebo jeho nečinnost mohou být 
přezkoumány Komisí nebo na žádost 
členského státu nebo kterékoli osoby 
bezprostředně a osobně dotčené.  
 

Odůvodnění 

Pokud by úřad nesplnil své povinnosti, je zde možnost nápravy ze strany členského státu nebo 
dotčené osoby, není nutné, aby Komise mohla přezkoumat postupy ze svého vlastního podnětu 
a zkoumat nezávislost úřadu.    
 

Pozměňovací návrh 12 
Čl. 14 odst. 2 bod b 

b) možná přítomnost reziduí pesticidů 
vyplývající ze zdrojů jiných než 
současných použití účinných látek na 
ochranu rostlin; 
 

b) možná přítomnost reziduí pesticidů 
vyplývající ze zdrojů jiných než 
současných použití účinných látek na 
ochranu rostlin a jejich známých 
kumulativních a součinných účinků; 
 

Odůvodnění 

Návrat k pozměňovacímu návrhu 43 předloženému při prvním čtení. Tam, kde působí vědecky 
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dokázané kumulativní nebo součinné účinky, je nutno je brát v úvahu. 
 

Pozměňovací návrh 13 
Čl. 16 odst. 1 bod b 

b) pokud dotyčné produkty tvoří 
nevýznamnou složku stravy spotřebitelů 
nebo případně výživy zvířat; nebo 
 

b) pokud dotyčné produkty tvoří 
nevýznamnou složku stravy spotřebitelů a 
netvoří významnou složku stravy jakékoliv 
podskupiny, nebo případně výživy zvířat; 
nebo 
 

Odůvodnění 

Návrat k pozměňovacímu návrhu 50 předloženému při prvním čtení. Je důležité zajistit, aby 
byli chráněni všichni spotřebitelé včetně podskupin, které mohou konzumovat více 
konkrétního produktu. 
 

Pozměňovací návrh 14 
Čl. 16 odst. 1 bod c 

c) pro med; nebo 
 

c) pro med a bylinné extrakty, kde rezidua 
pesticidů mohou být stanovena pro celý 
produkt na základě monitorování údajů a 
s ohledem na odůvodněné vyjádření 
úřadu v souladu s postupem uvedeným v 
čl. 49 odst. 2; 
 

Odůvodnění 

Návrat k pozměňovacímu návrhu 52 předloženému při prvním čtení. Bylinné extrakty mohou 
obsahovat až 200 nepatrných příměsí, pro mnohé z nichž je obtížné získat údaje. Z tohoto 
důvodu byly v původní zprávě Parlamentu zařazeny do zvláštní kategorie. Tento pozměňovací 
návrh zajistí dosažení souhrnného údaje, aby byla spotřebitelům poskytnuta bezpečnost a 
účinnost. 

Pozměňovací návrh 15 
Článek 25 

S přihlédnutím ke stanovisku úřadu, je-li 
požadováno, mohou být dočasné MLR pro 
účinné látky uvedené v článku 23 
stanoveny a uvedeny v příloze III v 
souladu s čl. 22 odst. 1, nebo může být 

S přihlédnutím ke stanovisku úřadu, je-li 
požadováno, mohou být dočasné MLR pro 
účinné látky uvedené v článku 23 
stanoveny a uvedeny v příloze III v 
souladu s čl. 22 odst. 1, nebo může být 
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účinná látka popřípadě zahrnuta do přílohy 
IV v souladu s čl. 5 odst. 1. 
 

účinná látka popřípadě zahrnuta do přílohy 
IV v souladu s čl. 5 odst. 1. Dočasné MLR 
budou stanoveny na nejnižší hranici, 
které lze ve všech členských státech 
dosáhnout na základě správné zemědělské 
praxe. 
 

Odůvodnění 

Návrat k pozměňovacímu návrhu 49 předloženému při prvním čtení. Je důležité uvést, že 
dočasné MRL budou založeny na správné zemědělské praxi. 
 

Pozměňovací návrh 16 
Čl. 26 odst. 2 

2. Tyto kontroly reziduí pesticidů sestávají 
zejména z odběru a následného rozboru 
vzorků a zjištění přítomných pesticidů a 
úrovní jejich reziduí. 
 

2. Tyto kontroly reziduí pesticidů sestávají 
zejména z odběru a následného rozboru 
vzorků a zjištění přítomných pesticidů a 
úrovní jejich reziduí. Toto monitorování se 
bude provádět zejména v místě dodávek 
spotřebitelům. 
 

Odůvodnění 

Návrat k pozměňovacímu návrhu 54 předloženému při prvním čtení. Je důležité, aby se 
rezidua monitorovala v místě dodávek spotřebiteli. 
 

Pozměňovací návrh 17 
Čl. 30 odst. 3 

3. Členské státy se účastní kontrolního 
programu Společenství stanoveného v 
článku 29. 
 

3. Členské státy se účastní kontrolního 
programu Společenství stanoveného v 
článku 29. Budou čtvrtletně na internetu 
zveřejňovat všechny výsledky národního 
monitorování reziduí. Tam, kde budou 
MLR překročeny, mohou členské státy 
jmenovat dotyčné maloobchodní, 
obchodní nebo výrobní firmy. 
 

Odůvodnění 

Návrat k pozměňovacímu návrhu 59 předloženému při prvním čtení. Transparentnost je pro 
spotřebitele důležitá. Měli by mít možnost si vybírat produkty na základě poskytnutých 
informací a jejich výběr by měl být založen také na přítomnosti reziduí a dodržování nařízení. 
Toto čtvrtletní zveřejňování reziduí se již provádí ve Spojeném království. 
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Pozměňovací návrh 18 
Článek 35 

Články 53 a 54 nařízení (ES) č. 178/2002 
se použijí, pokud nové informace nebo 
přehodnocení stávajících informací ukáží, 
že rezidua pesticidů nebo MLR zahrnuté v 
tomto nařízení mohou ohrozit lidské zdraví 
nebo zdraví zvířat způsobem, který 
vyžaduje okamžitý zásah. 
 

Články 53 a 54 nařízení (ES) č. 178/2002 
se použijí, pokud nové informace nebo 
přehodnocení stávajících informací ukáží, 
že rezidua pesticidů nebo MLR zahrnuté v 
tomto nařízení mohou ohrozit lidské zdraví 
nebo zdraví zvířat způsobem, který 
vyžaduje okamžitý zásah. Lhůta, ve které 
musí Komise přijmout rozhodnutí, bude v 
případě čerstvých produktů zkrácena na 
sedm dní.  
 

Odůvodnění 

Návrat k pozměňovacímu návrhu 61 předloženému při prvním čtení. Není správné, aby pro 
čerstvé a suché produkty byla stanovena jedna lhůta – čerstvé produkty nejsou po deseti 
dnech vhodné pro spotřebu.  
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 

Je potěšitelné vidět práci, kterou Rada na dokumentu odvedla. Nyní se tento dokument jeví 
jako mnohem uskutečnitelnější než původní návrh Komise. Návrh je lépe sestaven a snadněji 
se sleduje a jeví se jako uskutečnitelný legislativní dokument. Zejména je nutno přivítat 
zjednodušení postupu žádostí, který jasněji definuje úlohu členských států, Evropského úřadu 
pro bezpečnost potravin a Komise. Rada se také mnohem pádněji zabývá problémem 
dočasných MRL. S potěšením konstatujeme, že harmonogram stanovený pro přílohy tohoto 
nařízení, jak jej přijal Parlament při prvním čtení, byl ve společném postoji Rady uznán, 
stejně jako produkty „základního použití“. 
 
Postoj Rady však zanedbává vnímání veřejného zdraví. Zatímco právní předpisy se zabývají 
MRL, které jsou obchodními normami založenými na správné zemědělské praxi spíše než na 
normách veřejného zdraví, existuje nejasnost ohledně MRL a pesticidů obecně a to by mělo 
být právními předpisy vyřešeno. Z tohoto důvodu bychom se zvláště měli zabývat situacemi, 
kdy jsou MRL překročeny a viníci by měli být jmenovitě označeni na veřejnosti. Mělo by se 
také zajistit, aby existovaly obecné normy pro zprávy o MRL a monitorování v místě 
dodávek. Měli bychom zajistit, aby podskupiny, které mohou konzumovat více určitého typu 
produktu, byly plně chráněny. Důležité je rovněž zajistit vysoké standardy pro dovozy. 
Dovozní tolerance jsou podstatnou součástí obchodu a jsou potřebné pro produkty, které 
nejsou používány v EU z důvodů efektivnosti nákladů. Kromě těchto obav navrhujeme 
pozměňovací návrhy, které mají posílit hladké fungování právních předpisů. Týkají se 
maximálního období dvou let, kdy jsou vyžadovány dodatečné informace, zkrácení lhůty 
požadované pro rozhodnutí o nouzových postupech pro čerstvé produkty a citlivého pohledu 
na bylinné extrakty, které by měly být posuzovány zvlášť kvůli velkému množství složek. 
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