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PR_COD_2am

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 všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech 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 všech 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 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a 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

o společném postoji Rady ohledně přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady
o statistice přípravků na ochranu rostlin
(11120/2/2008 – C6-0004/2009 – 2006/0258(COD))

(Postup spolurozhodování: druhé čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na společný postoj Rady (11120/2/2008 – C6-0004/2009),

– s ohledem na své stanovisko v prvním čtení1 k návrhu Komise předloženému Evropskému 
parlamentu a Radě (KOM(2006)0778),

– 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 (A6-0000/2009),

1. schvaluje pozměněný společný postoj;

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

Pozměňovací návrh 1

Společný postoj Rady
Název

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY (ES) č. …/2008
ze dne
o statistice přípravků na ochranu rostlin

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY (ES) č. …/2008
ze dne
o statistice pesticidů

Or. en

                                               
1 Texty přijaté dne 12.3.2008, P6_TA(2008)0091.
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Odůvodnění

Sjednocení pojmu „pesticidy“ v nařízení.

Pozměňovací návrh 2

Společný postoj Rady
Bod odůvodnění 1

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(1) Rozhodnutí Evropského parlamentu
a Rady č. 1600/2002/ES ze dne 
22. července 2002 o šestém akčním 
programu Společenství pro životní 
prostředí uznává, že dopad vlivu pesticidů 
na lidské zdraví a životní prostředí, 
zejména z přípravků na ochranu rostlin
používaných v zemědělství, musí být dále 
snižován. Zdůraznilo, že je nutné 
dosáhnout udržitelnějšího využívání 
pesticidů, a vyzvalo k výraznému 
celkovému snížení využívání pesticidů a 
z toho plynoucích rizik způsobem, který 
dovolí nutnou ochranu úrody.

(1) Rozhodnutí Evropského parlamentu
a Rady č. 1600/2002/ES ze dne 
22. července 2002 o šestém akčním 
programu Společenství pro životní 
prostředí uznává, že dopad vlivu pesticidů 
na lidské zdraví a životní prostředí, 
zejména z pesticidů používaných
v zemědělství, musí být dále snižován. 
Zdůraznilo, že je nutné dosáhnout 
udržitelnějšího využívání pesticidů,
a vyzvalo k výraznému celkovému snížení 
využívání pesticidů a z toho plynoucích 
rizik způsobem, který dovolí nutnou 
ochranu úrody.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba dosáhnout souladu mezi nařízením o statistice a směrnicí, kterou se stanoví rámec 
pro udržitelné využívání pesticidů, jež rovněž používá termín „pesticidy“ s cílem vymezit 
oblast působnosti aktu. 

Znovu předložený pozměňovací návrh z prvního čtení (sjednocení pojmu „pesticidy“
v nařízení).

Pozměňovací návrh 3

Společný postoj Rady
Bod odůvodnění 4

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(4) Jelikož se výsledky směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze 
dne 16. února 1998 o uvádění biocidních 

(4) Jelikož se výsledky směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze 
dne 16. února 1998 o uvádění biocidních 
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přípravků na trh 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 tohoto 
nařízení by proto měla být omezena pouze 
na přípravky na ochranu rostlin, na které 
se vztahuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. .../... ze dne ...
o uvádění přípravků na ochranu rostlin na 
trh, u nichž jsou již se shromažďováním 
údajů rozsáhlé zkušenosti.

přípravků na trh 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 tohoto 
nařízení by proto měla být omezena pouze 
na pesticidy, na které se vztahuje nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. .../... ze dne ... o uvádění přípravků na 
ochranu rostlin na trh, u nichž jsou již se 
shromažďováním údajů rozsáhlé 
zkušenosti. Komise by ovšem měla do 
přílohy III uvedeného nařízení případně 
zahrnout používání biocidních přípravků 
obsahujících látky, na které se rovněž 
vztahuje nařízení (ES) č. .../... [ o uvádění 
přípravků na ochranu rostlin na trh].
Později, až budou po zveřejnění první 
zprávy podle směrnice 98/8/ES získány 
dostatečné zkušenosti, měla by Komise 
rozšířit oblast působnosti tohoto nařízení 
na používání relevantních biocidů
a zahrnout za tímto účelem tyto látky do 
přílohy III.

Or. en

Odůvodnění

Objasnění rozsahu působnosti s ohledem na pozměňovací návrhy 9, 12 a 14.

Znovu předložený pozměňovací návrh 33 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 4

Společný postoj Rady
Bod odůvodnění 5

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(5) Mnohaleté zkušenosti Komise se 
shromažďováním údajů o prodeji
a používání přípravků na ochranu rostlin

(5) Mnohaleté zkušenosti Komise se 
shromažďováním údajů o prodeji
a používání pesticidů prokázaly nutnost 



PE418.367v01-00 8/25 PR\764334CS.doc

CS

prokázaly nutnost harmonizované 
metodiky shromažďování statistických 
údajů na úrovni Společenství jak ve fázi 
uvádění na trh, tak od uživatelů. Aby bylo 
dosaženo cíle uvedeného v tematické 
strategii udržitelného používání pesticidů 
spočívajícího ve výpočtu přesných 
ukazatelů rizik, musí být statistické údaje 
dále podrobně členěny podle účinných 
látek.

harmonizované metodiky shromažďování 
statistických údajů na úrovni Společenství 
jak ve fázi uvádění na trh, tak od uživatelů. 
Aby bylo dosaženo cíle uvedeného
v tematické strategii udržitelného 
používání pesticidů spočívajícího ve 
výpočtu přesných ukazatelů rizik, musí být 
statistické údaje dále podrobně členěny 
podle účinných látek.

Or. en

Odůvodnění

Znovu předložený pozměňovací návrh z prvního čtení (sjednocení pojmu „pesticidy“
v nařízení).

Pozměňovací návrh 5

Společný postoj Rady
Bod odůvodnění 6

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(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, protože umožní 
rychle a nákladově efektivně získat přesné
a spolehlivé údaje o uvádění na trh
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, protože umožní 
rychle a nákladově efektivně získat přesné
a spolehlivé údaje o uvádění na trh
a používání pesticidů.

Or. en

Odůvodnění
Znovu předložená část pozměňovacího návrhu z prvního čtení (sjednocení pojmu „pesticidy“
v nařízení). 

V zájmu dosažení kompromisu nebyl znovu předložen pozměňovací návrh z prvního čtení, 
kterým se rozšiřovala oblast působnosti za účelem začlenění „výroby“.
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Pozměňovací návrh 6

Společný postoj Rady
Bod odůvodnění 7

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(7) Referenčním rámcem pro ustanovení 
tohoto nařízení je nařízení Rady (ES) č. 
322/97 ze dne 17. února 1997 o statistice 
Společenství. To vyžaduje zejména, aby 
byly dodrženy zásady nestrannosti, 
spolehlivosti, relevantnosti, efektivnosti 
nákladů, statistické důvěrnosti
a transparentnosti.

(7) Referenčním rámcem pro ustanovení 
tohoto nařízení je nařízení Rady (ES) č. 
322/97 ze dne 17. února 1997 o statistice 
Společenství. To vyžaduje zejména, aby 
byly dodrženy zásady nestrannosti, 
spolehlivosti, relevantnosti, objektivity, 
vědecké nezávislosti, přesnosti,
efektivnosti nákladů, statistické důvěrnosti
a transparentnosti.

Or. en

Odůvodnění
Znovu předložený pozměňovací návrh 3 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 7

Společný postoj Rady
Bod odůvodnění 9

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(9) Nezbytná ochrana důvěrnosti údajů, jež 
mají komerční hodnotu, by měla být 
zajištěna mimo jiné přiměřenou agregací 
statistik při jejich zveřejňování.

(9) Nezbytná ochrana důvěrnosti údajů, jež 
mají komerční hodnotu, musí být zajištěna 
mimo jiné přiměřenou agregací statistik při 
jejich zveřejňování, přičemž musí být 
zohledněny povinnosti vyplývající
z mezinárodní úmluvy o přístupu
k informacím, účasti veřejnosti na 
rozhodování a přístupu k právní ochraně
v otázkách životního prostředí Evropské 
hospodářské komise OSN (UNECE) ze 
dne 25. června 1998 (Aarhuská úmluva).

Or. en
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Odůvodnění

Znovu předložený pozměňovací návrh 30 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 8

Společný postoj Rady
Bod odůvodnění 10

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(10) Aby bylo dosaženo srovnatelných 
výsledků, měly by být statistiky přípravků 
na ochranu rostlin sestavovány podle 
specifikovaného členění, v náležité formě
a ve stanovené lhůtě po skončení 
sledovaného roku podle příloh tohoto 
nařízení.

(10) Aby bylo dosaženo srovnatelných 
výsledků, měly by být statistiky pesticidů
sestavovány podle specifikovaného 
členění, v náležité formě a ve stanovené 
lhůtě po skončení sledovaného roku podle 
příloh tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Znovu předložený pozměňovací návrh z prvního čtení (sjednocení pojmu „pesticidy“
v nařízení).

Pozměňovací návrh 9

Společný postoj Rady
Bod odůvodnění 13

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(13) Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž 
zavedení společného rámce pro 
systematické vypracovávání statistik 
Společenství o uvádění přípravků na 
ochranu rostlin na trh a jejich používání, 
nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni 
členských států, a proto jej může být lépe 
dosaženo na úrovni Společenství, může 
Společenství přijmout opatření v souladu 
se zásadou subsidiarity stanovenou
v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou 
proporcionality stanovenou v uvedeném 
článku nepřekračuje toto nařízení rámec 

(13) Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž 
zavedení společného rámce pro 
systematické vypracovávání statistik 
Společenství o uvádění pesticidů na trh
a jejich používání, nemůže být uspokojivě 
dosaženo na úrovni členských států, a proto 
jej může být lépe dosaženo na úrovni 
Společenství, může Společenství přijmout 
opatření v souladu se zásadou subsidiarity 
stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu 
se zásadou proporcionality stanovenou
v uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec toho, co je nezbytné
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toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle. k dosažení tohoto cíle.

Or. en

Odůvodnění

Znovu předložený pozměňovací návrh z prvního čtení (sjednocení pojmu „pesticidy“
v nařízení).

Pozměňovací návrh 10

Společný postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Je třeba dosáhnout souladu mezi nařízením o statistice a směrnicí, kterou se stanoví rámec 
pro udržitelné využívání pesticidů, jež rovněž používá termín „pesticidy“ s cílem vymezit 
oblast působnosti aktu.

V zájmu dosažení kompromisu nebyl znovu předložen pozměňovací návrh z prvního čtení, 
kterým se rozšiřovala oblast působnosti za účelem začlenění „výroby“.

Znovu předložená část pozměňovacího návrhu 6 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 11

Společný postoj Rady
Čl. 1 – odst. 2 – odrážka 1

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

– množství přípravků na ochranu rostlin, 
která jsou ročně uvedena na trh (příloha I),

− množství pesticidů, která jsou ročně 
uvedena na trh (příloha I),

Or. en
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Odůvodnění

Znovu předložená část pozměňovacího návrhu 7 z prvního čtení. 

V zájmu dosažení kompromisu nebyl znovu předložen pozměňovací návrh z prvního čtení, 
kterým se rozšiřovala oblast působnosti za účelem začlenění „výroby“.

Pozměňovací návrh 12

Společný postoj Rady
Čl. 1 – odst. 2 – odrážka 2

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

– množství přípravků na ochranu rostlin, 
která jsou ročně použita v zemědělství
(příloha II).

− množství pesticidů, která jsou ročně 
použita (příloha II).

Or. en

Odůvodnění

Znovu předložená část pozměňovacího návrhu 8 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 13

Společný postoj Rady
Čl. 1 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

Pokud jde o biocidy, měly by se statistiky 
vztahovat pouze na množství biocidních 
přípravků ročně uváděných na trh, které 
náleží k typům přípravků 14 až 19 
definovaným v příloze V směrnice 
98/8/ES.

Or. en
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Odůvodnění

Objasnění rozsahu působnosti, a to rovněž s ohledem na pozměňovací návrhy 2, 9 a 14.

V zájmu dosažení kompromisu byl rozsah působnosti, pokud jde o biocidy, omezen na 
„biocidní přípravky uváděné na trh...“ (namísto „vyrobené“, což bylo znění v prvním čtení)..

Znovu předložená část pozměňovacího návrhu z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 14

Společný postoj Rady
Čl. 1 – odst. 3

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

3. Tyto statistiky spolu s dalšími 
relevantními údaji plní zejména cíle článku 
14 směrnice Evropského parlamentu
a Rady …/…/ES ze dne ..., kterou se 
stanoví rámec pro činnost Společenství za 
účelem dosažení udržitelného používání 
pesticidů.

3. Tyto statistiky spolu s dalšími 
relevantními údaji plní zejména cíle článků 
4 a 14 směrnice Evropského parlamentu
a Rady Rady …/…/ES ze dne ..., kterou se 
stanoví rámec pro činnost Společenství za 
účelem dosažení udržitelného používání 
pesticidů.

Or. en

Odůvodnění

Znovu předložená část pozměňovacího návrhu 10 z prvního čtení. Článek 4 odkazuje na 
národní akční plány.

Pozměňovací návrh 15

Společný postoj Rady
Čl. 2 – písm. a

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

a) „přípravky na ochranu rostlin“
přípravky na ochranu rostlin, jak jsou 
definovány v čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 
…/…;

a) „pesticidy“

− přípravky na ochranu rostlin, jak jsou 
definovány v čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 
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.../...[o uvádění přípravků na ochranu 
rostlin na trh];

− biocidní přípravky definované ve 
směrnici 98/8/ES náležející k typům 
přípravků 14 až 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.

Objasnění rozsahu působnosti, a to rovněž s ohledem na pozměňovací návrhy 2, 9 a 12.

Znovu předložený pozměňovací návrh 34 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 16

Společný postoj Rady
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 2

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

– plnění povinností týkajících se uvádění 
přípravků na ochranu rostlin na trh; 
zejména povinností podle článku 67 
nařízení (ES) č. …/…,

− plnění povinností podávat zprávy, jak 
uvádí čl. 3 odst. 1b, týkající se pesticidů 
uváděných na trh; přičemž se za základ 
považují povinnosti podle článku 67 
nařízení (ES) č. …/…,

Or. en

Odůvodnění

Znovu předložená část pozměňovacího návrhu 13 a 15 z prvního čtení. 

V zájmu dosažení kompromisu nebyl znovu předložen pozměňovací návrh z prvního čtení
o „výrobcích a dovozcích pesticidů a obchodnících s nimi“. Kromě odkazu na článek 67 
nařízení o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh je rovněž důležité požadovat podávání 
zpráv, neboť článek 67 odkazuje pouze na povinnost vést evidenci. Po přijetí tohoto 
ustanovení o povinnosti vést evidenci o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh 
neexistuje důvod, proč by se tyto údaje, jež budou v každém případě shromážděny, neměly 
vykazovat a hodnotit.
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Pozměňovací návrh 17

Společný postoj Rady
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 3

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

– plnění povinností týkajících se 
profesionálních uživatelů na základě 
záznamů vedených o použití přípravků na 
ochranu rostlin; zejména povinností podle 
článku 67 nařízení (ES) č. …/…,

− plnění povinností podávat zprávy
týkajících se profesionálních uživatelů na 
základě záznamů vedených o použití 
pesticidů; přičemž se za základ považují
povinnosti podle článku 67 nařízení (ES) č. 
…/…,

Or. en

Odůvodnění

Znovu předložená část pozměňovacího návrhu 13 a 15 z prvního čtení. 

Kromě odkazu na článek 67 nařízení o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh je rovněž 
důležité požadovat podávání zpráv, neboť článek 67 odkazuje pouze na povinnost vést 
evidenci. Po přijetí tohoto ustanovení o povinnosti vést evidenci o uvádění přípravků na 
ochranu rostlin na trh neexistuje důvod, proč by se tyto údaje, jež budou v každém případě 
shromážděny, neměly vykazovat a hodnotit.

Pozměňovací návrh 18

Společný postoj Rady
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

1a. Zvolený způsob shromažďování údajů 
sdělí členské státy podle článku 1 Komisi, 
která metodu shromažďování údajů 
schválí v souladu s regulativním postupem
s kontrolou podle čl. 6 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění kompatibility a srovnatelnosti údajů na úrovni Společenství by metodu 
shromažďování údajů, kterou si zvolil orgán členského státu, měla schvalovat Komise. 

Znovu předložený pozměňovací návrh 14 z prvního čtení.
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Pozměňovací návrh 19

Společný postoj Rady
Čl. 3 – odst. 1 b (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

1b. Členské státy zajistí, aby subjekty 
odpovědné za uvádění pesticidů na trh 
každoročně předložily příslušnému 
orgánu zprávu o množství, v jakých se 
určitá látka nebo pesticid uvádí na trh.  
Tyto informace příslušné orgány 
vyhodnotí a případně zveřejní, a to po 
úpravě z hlediska zachování důvěrnosti 
určitých informací.

Or. en

Odůvodnění

Znovu předložená část pozměňovacího návrhu 15 z prvního čtení.

V zájmu dosažení kompromisu nebyl znovu předložen pozměňovací návrh z prvního čtení
o výrobě, dodávkách a vývozu. Je však důležité zajistit, aby subjekty uvádějící pesticidy na trh 
předkládaly výroční zprávy. Po přijetí článku 67 nařízení o povinnosti vést evidenci o uvádění 
přípravků na ochranu rostlin na trh neexistuje důvod, proč by se tyto údaje, jež budou
v každém případě shromážděny, neměly vykazovat a hodnotit. 

Pozměňovací návrh 20

Společný postoj Rady
Čl. 3 – odst. 2

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Členské státy předávají statistické 
výsledky včetně důvěrných údajů Komisi 
(Eurostatu) podle časového rozpisu a 
v souladu s periodicitou podle příloh I a II. 
Údaje se předkládají podle klasifikace 
uvedené v příloze III.

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 se 
předkládají podle klasifikace uvedené
v příloze III. Členské státy mohou 
agregovat údaje z důvodu důvěrnosti.

Or. en
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Odůvodnění

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

Znovu předložený pozměňovací návrh z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 21

Společný postoj Rady
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí, aby příslušné 
vnitrostátní orgány a jejich existující 
poradní orgány použily shromážděné 
údaje k provedení patřičného hodnocení
s ohledem na cíle jednotlivých národních 
akčních plánů uvedených v článku 4 
směrnice .../.../ES [kterou se stanoví 
rámec pro činnost Společenství za účelem 
dosažení udržitelného používání 
pesticidů]. Toto hodnocení se zveřejní 
na internetu, přičemž musí být řádně 
zohledněna důvěrná povaha citlivých 
obchodních informací a také povinnost 
zachovat mlčenlivost. 

Or. en

Odůvodnění

Znovu předložený pozměňovací návrh 31 o národních akčních plánech z prvního čtení. 

Po přijetí článku 4 nařízení o udržitelném používání pesticidů je logické požádat o hodnocení 
na vnitrostátní úrovni 

Pozměňovací návrh 22

Společný postoj Rady
Čl. 3 – odst. 4

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

4. Z důvodu důvěrnosti agreguje Komise 4. Z důvodu důvěrnosti agreguje Komise 
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(Eurostat) údaje před zveřejněním podle 
chemických tříd nebo kategorií přípravků, 
jak jsou uvedeny v příloze III, a řádně 
zohlední ochranu důvěrných údajů na 
úrovni jednotlivých členských států.
V souladu s článkem 15 nařízení (ES) č. 
322/97 používají vnitrostátní orgány
a Komise (Eurostat) důvěrné údaje výlučně 
pro statistické účely.

(Eurostat) údaje před zveřejněním podle 
chemických tříd nebo kategorií přípravků, 
jak jsou uvedeny v příloze III, a řádně 
zohlední ochranu důvěrných údajů na 
úrovni jednotlivých členských států
i důvěrnou povahu citlivých obchodních 
informací a povinnost zachovat 
mlčenlivost. V souladu s  nařízením (ES) 
č. 322/97 používají vnitrostátní orgány
a Komise (Eurostat) důvěrné údaje výlučně 
pro účely tohoto nařízení.

Or. en

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. Oproti 
společnému postoji se zdá odvolání na „účely tohoto nařízení“, jak je uvedeno v článku 1, 
jasnější. 

Znovu předložený pozměňovací návrh 18 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 23

Společný postoj Rady
Čl. 5 – odst. 1

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Komise přijme vhodný technický formát 
pro předávání údajů 
regulativním postupem podle čl. 6 odst. 2.

1. Komise přijme vhodný technický formát 
pro předávání údajů a definuje formát
a obsah zpráv o kvalitě, které mají
předkládat členské státy (podle oddílu 6 
přílohy I a oddílu 6 přílohy II)
regulativním postupem podle čl. 6 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Znovu předložený návrh Komise přijatý v prvním čtení.
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Pozměňovací návrh 24

Společný postoj Rady
Čl. 5 – odst. 3

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

3. Komise může pozměnit 
harmonizovanou klasifikaci látek, jak je 
definována v příloze III, aby ji 
přizpůsobila změnám na seznamu 
účinných látek přijatém podle čl. 78 odst. 
3 nařízení (ES) č. …/…. Tato opatření, 
jejichž účelem je změnit jiné než podstatné 
prvky tohoto nařízení, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 6 odst. 3.

3. Komise může upravit seznam látek, 
které mají být sledovány a jejich 
klasifikaci do kategorií přípravků
a chemických skupin uvedených v příloze 
III . Tato opatření, jejichž účelem je změnit 
jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se 
přijímají regulativním postupem
s kontrolou podle čl. 6 odst. 3. Je třeba, 
aby se seznam látek upravoval pravidelně
a s ohledem na aktuální posuzování 
účinných látek.

Or. en

Odůvodnění

Znovu předložený pozměňovací návrh 19 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 25

Společný postoj Rady
Článek 7

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

Komise předkládá Evropskému parlamentu
a Radě každých pět let zprávu
o uplatňování tohoto nařízení. V této 
zprávě se hodnotí především kvalita 
předávaných údajů, jak je uvedeno
v článku 4, zatížení podnikatelských 
subjektů, zemědělských podniků
a vnitrostátních správních orgánů
a užitečnost těchto statistických údajů
v souvislosti s tematickou strategií 
udržitelného používání pesticidů, zejména 
pokud jde o cíle stanovené v článku 1. 
Zpráva případně obsahuje návrhy 
zaměřené na další zlepšení kvality údajů
a snížení zatížení podnikatelských 

Komise předkládá Evropskému parlamentu
a Radě každých pět let zprávu
o uplatňování tohoto nařízení. V této 
zprávě se hodnotí především kvalita 
předávaných údajů, jak je uvedeno
v článku 4, zatížení podnikatelských 
subjektů, zemědělských a zahradnických 
podniků a vnitrostátních správních orgánů
a užitečnost těchto statistických údajů
v souvislosti s tematickou strategií 
udržitelného používání pesticidů, zejména 
pokud jde o cíle stanovené v článku 1. 
Zpráva případně obsahuje návrhy 
zaměřené na další zlepšení kvality údajů
a snížení zatížení podnikatelských 



PE418.367v01-00 20/25 PR\764334CS.doc

CS

subjektů, zemědělských podniků
a vnitrostátních správních orgánů.

subjektů, zemědělských a zahradnických
podniků a vnitrostátních správních orgánů.

Or. en

Odůvodnění

Znovu předložená část pozměňovacího návrhu 20 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 26

Společný postoj Rady
Příloha I – název

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

Statistiky uvádění přípravků na ochranu 
rostlin na trh

Statistiky výroby a uvádění pesticidů na trh

Or. en

Odůvodnění

Znovu předložená část pozměňovacího návrhu z prvního čtení.

V zájmu dosažení kompromisu nebyl znovu předložen pozměňovací návrh z prvního čtení, 
kterým se rozšiřovala oblast působnosti za účelem začlenění „výroby“.

Pozměňovací návrh 27

Společný postoj Rady
Příloha I – oddíl 2

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

Uvádí se množství jednotlivých látek 
uvedených v příloze III, které jsou 
obsaženy v přípravcích na ochranu rostlin
uvedených na trh.

V každém členském státě se uvádí
množství jednotlivých látek uvedených
v příloze III, které jsou obsaženy
v pesticidech uvedených na trh.

Or. en
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Odůvodnění

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

Znovu předložená část pozměňovacího návrhu 22 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 28

Společný postoj Rady
Příloha I – oddíl 2 a (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

ODDÍL 2a
Ohlašovací povinnost

Subjekty odpovědné za uvádění pesticidů 
na trh každoročně předloží příslušnému 
orgánu zprávu o množství, v jakých se 
určitá látka nebo pesticid uvádí na trh. 

Or. en

Odůvodnění

Znovu předložená část pozměňovacího návrhu 23 z prvního čtení. 

Po přijetí článku 67 nařízení o povinnosti vést evidenci o uvádění přípravků na ochranu 
rostlin na trh neexistuje důvod, proč by se tyto údaje, jež budou v každém případě 
shromážděny, neměly vykazovat a hodnotit.

Pozměňovací návrh 29

Společný postoj Rady
Příloha I – oddíl 5 – odst. 2

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Členské státy poskytují údaje za každý 
kalendářní rok po prvním sledovaném 
období.

2. Členské státy poskytují údaje za každý 
kalendářní rok po prvním sledovaném 
období a zveřejňují tyto údaje – případně
v agregované podobě – na internetu, 
přičemž musí být řádně zohledněna 
důvěrná povahu citlivých obchodních 
informací a také povinnost zachovat 
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mlčenlivost.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly údaje zveřejňovat povinně, aby se zajistila transparentnost. 

Znovu předložený pozměňovací návrh 25 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 30

Společný postoj Rady
Příloha I – oddíl 6 – odst. 2 a (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

Zpráva za druhý sledovaný rok obsahuje 
hrubý odhad podílu celkového množství 
látek v každé hlavní skupině uvedené
v příloze III, jež jsou obsaženy
v pesticidech uváděných na trh jak pro 
zemědělské, tak pro nezemědělské použití. 
Tyto odhady se obnovují jednou za pět let.

Or. en

Odůvodnění

Znovu předložený původní návrh Komise a část pozměňovacího návrhu z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 31

Společný postoj Rady
Příloha II – oddíl 1 – odst. 1

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Statistiky zjišťují látky uvedené
v příloze III, které jsou obsaženy
v přípravcích na ochranu rostlin, jež jsou 
používány v jednotlivých členských státech
v zemědělství u jednotlivých zvolených 
plodin.

1. Statistiky zjišťujílátky uvedené v příloze 
III, které jsou obsaženy v pesticidech, které 
jsou používány v jednotlivých členských 
státech u jednotlivých zvolených plodin.
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Or. en

Odůvodnění

Znovu předložená část pozměňovacího návrhu z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 32

Společný postoj Rady
Příloha II – oddíl 1 – odst. 2 – pododstavec 1

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Každý členský stát stanoví, které 
plodiny budou vybrány pro zjišťování 
během pětiletého období vymezeného
v oddíle 5. Výběr se provádí tak, aby byl 
reprezentativní, pokud jde o plodiny 
pěstované v členském státě a používané 
látky.

2. Každý členský stát stanoví, které 
plodiny budou vybrány pro zjišťování 
během pětiletého období vymezeného
v oddíle 5. Do statistiky musí být zahrnuto 
alespoň 75 % celkového množství látek, 
které jsou podle odhadu ve zprávě
o kvalitě za druhý sledovaný rok v souladu
s oddílem 7 přílohy I každý rok uvedeny 
na trh pro účely zemědělského použití. 
Výběr se provádí tak, aby byl 
reprezentativní, pokud jde o plodiny 
pěstované v členském státě a používané 
látky.

Or. en

Odůvodnění

Znovu předložená část návrhu Komise přijatého v prvním čtení.

Pozměňovací návrh 33

Společný postoj Rady
Příloha II – oddíl 2 – písm. a

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

a) množství jednotlivých látek uvedených
v příloze III, které jsou obsaženy
v přípravcích na ochranu rostlin
použitých u této plodiny, a

a) množství jednotlivých látek uvedených
v příloze III, které jsou obsaženy
v pesticidech použitých u této plodiny, a
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Or. en

Odůvodnění

Sjednocení pojmu „pesticidy“ v rámci nařízení.

Pozměňovací návrh 34

Společný postoj Rady
Příloha II – oddíl 4 – odst. 1

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Sledované období je zpravidla období 
nejvýše dvanáct měsíců, v němž jsou 
zjišťována veškerá použití v rámci ochrany 
rostlin týkající se dané plodiny.

1. Sledované období je zpravidla období 
nejvýše dvanáct měsíců, v němž jsou 
zjišťována veškerá použití v rámci ochrany 
rostlin týkající se přímo nebo nepřímo
dané plodiny.

Or. en

Odůvodnění

Znovu předložený pozměňovací návrh z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 35

Společný postoj Rady
Příloha II – oddíl 5 – odst. 1

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Statistiky o používání přípravků na 
ochranu rostlin se u každé zvolené 
plodiny v sledovaném období uvedeném
v oddíle 4 sestavují za každých pět let.

1. Statistiky o používání pesticidů se
u každé zvolené plodiny v sledovaném 
období uvedeném v oddíle 4 sestavují za 
každých pět let.

Or. en

Odůvodnění

Sjednocení pojmu „pesticidy“ v rámci nařízení.
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Pozměňovací návrh 36

Společný postoj Rady
Příloha II – oddíl 5 – odst. 5

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

5. Údaje se Komisi (Eurostatu) předávají 
do dvanácti měsíců po konci každého 
pětiletého období.

5. Údaje se Komisi (Eurostatu) předávají
a zveřejňují se – případně v agregované 
podobě – na internetu do dvanácti měsíců 
po konci každého pětiletého období, 
přičemž musí být řádně zohledněna 
důvěrná povaha citlivých obchodních 
informací a také povinnost zachovat 
mlčenlivost.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly údaje zveřejňovat povinně, aby se zajistila transparentnost. 

Znovu předložený pozměňovací návrh 28 z prvního čtení.


