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PR_COD_2am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Pri pozmeňujúcich aktoch sa časti 
prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament zmeniť a doplniť, 
ktoré však Komisia nezmenila, označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú takto: [...]. 
Štandardná kurzíva označuje príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho 
textu, ku ktorým sa navrhuje oprava, čo pomáha pri príprave konečného 
znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v konkrétnej 
jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto typu musia byť odsúhlasené 
príslušnými oddeleniami.



PR\764334SK.doc 3/25 PE418.367v01-00

SK

OBSAH

strana

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU...................5



PE418.367v01-00 4/25 PR\764334SK.doc

SK



PR\764334SK.doc 5/25 PE418.367v01-00

SK

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady o štatistike o prípravkoch na ochranu rastlín
(11120/2/2008 – C6-0004/2009 – 2006/0258(COD))

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (11120/2/2008 – C6-0004/2009),

– so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní1 k návrhu Komisie pre Európsky parlament a 
Radu (KOM(2006)0778),

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES,

– so zreteľom na článok 62 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín (A6-0000/2009),

1. schvaľuje zmenenú a doplnenú spoločnú pozíciu;

2. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Spoločná pozícia Rady
Názov

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO 
PARLAMETU A RADY (ES) č. …/2008
z
o štatistike o prípravkoch na ochranu 
rastlín

NARIADENIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY (ES) č. …/2008
z
o štatistike pesticídov

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie termínu „pesticídy“ v rámci celého nariadenia.

                                               
1 Prijaté texty 12.3.2008, P6_TA(2008)0091.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Spoločná pozícia Rady
Odôvodnenie 1

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a dolujúci návrh

(1) V rozhodnutí Európskeho parlamentu a 
Rady č. 1600/2002/ES z 22. júla 2002, 
ktorým sa ustanovuje šiesty 
environmentálny akčný program 
Spoločenstva, sa uznalo, že vplyv 
pesticídov, najmä z prípravkov na ochranu 
rastlín používaných v poľnohospodárstve, 
na zdravie ľudí a životné prostredie sa 
musí naďalej znižovať. Zdôraznila sa v 
ňom potreba dosiahnuť trvalo 
udržateľnejšie používanie pesticídov a 
vyzvalo sa na celkové výrazné zníženie 
rizík a používanie pesticídov zlučiteľné s 
potrebnou ochranou plodín.

(1) V rozhodnutí Európskeho parlamentu a 
Rady č. 1600/2002/ES z 22. júla 2002, 
ktorým sa ustanovuje šiesty 
environmentálny akčný program 
Spoločenstva, sa uznalo, že vplyv 
pesticídov, najmä tých používaných v 
poľnohospodárstve, na zdravie ľudí a 
životné prostredie sa musí naďalej 
znižovať. Zdôraznila sa v ňom potreba 
dosiahnuť trvalo udržateľnejšie používanie 
pesticídov a vyzvalo sa na celkové výrazné 
zníženie rizík a používanie pesticídov 
zlučiteľné s potrebnou ochranou plodín.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné vytvoriť prepojenie medzi nariadením o štatistike a smernicou, ktorou sa 
ustanovuje rámec pre trvalo udržateľné používanie pesticídov, aby sa určil rozsah pôsobnosti 
tohto právneho predpisu.

Obnovenie PDN z prvého čítania (zosúladenie termínu „pesticídy“ v rámci celého 
nariadenia).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Spoločná pozícia Rady
Odôvodnenie 4

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Keďže účinky smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 
1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na 
trh1 sa prejavia až značnú dobu po roku 
2006, keď bude ukončené prvé hodnotenie 
účinných látok na použitie v biocídnych 
výrobkoch, Komisia ani väčšina členských 
štátov nemajú v súčasnosti dostatočné 

(4) Keďže účinky smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 
1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na 
trh sa prejavia až značnú dobu po roku 
2006, keď bude ukončené prvé hodnotenie 
účinných látok na použitie v biocídnych 
výrobkoch, Komisia ani väčšina členských 
štátov nemajú v súčasnosti dostatočné 
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informácie alebo skúsenosti na to, aby 
navrhli ďalšie opatrenia týkajúce sa 
biocídov. Rozsah pôsobnosti tohto 
nariadenia by sa preto mal obmedziť na 
prípravky na ochranu rastlín, na ktoré sa 
vzťahuje nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. .../.... z ... o 
uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na 
trh2, pri ktorých už existujú bohaté 
skúsenosti so zberom údajov.

informácie alebo skúsenosti na to, aby 
navrhli ďalšie opatrenia týkajúce sa 
biocídov. Rozsah pôsobnosti tohto 
nariadenia by sa preto mal obmedziť na 
pesticídy, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
.../.... z ... o uvádzaní prípravkov na 
ochranu rastlín na trh, pri ktorých už 
existujú bohaté skúsenosti so zberom 
údajov. Komisia by však v prípade potreby 
mala do prílohy III tohto nariadenia 
zahrnúť používanie biocídnych výrobkov 
obsahujúcich látky, na ktoré sa vzťahuje 
aj nariadenie (ES) č. .../... [o uvádzaní 
prípravkov na ochranu rastlín na trh].
Neskôr, keď budú k dispozícii dostatočné 
skúsenosti po uverejnení prvej správy 
podľa smernice 98/8/ES, Komisia by mala 
rozšíriť rozsah pôsobnosti tohto 
nariadenia tak, aby sa vzťahovalo aj na 
používanie príslušných biocídov, a 
zahrnúť preto tieto látky do prílohy III.

Or. en

Odôvodnenie

Vyjasnenie rozsahu pôsobnosti s ohľadom na PDN 9, 12 a 14.

Obnovenie PDN 33 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Spoločná pozícia Rady
Odôvodnenie 5

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Dlhoročné skúsenosti Komisie so 
zberom údajov o predaji a používaní 
prípravkov na ochranu rastlín poukázali 
na potrebu harmonizovanej metodiky zberu 
štatistických údajov na úrovni 
Spoločenstva z etapy uvádzania na trh ako 
aj od používateľov. Okrem toho sa na 
výpočet presných ukazovateľov rizika, čo 

(5) Dlhoročné skúsenosti Komisie so 
zberom údajov o predaji a používaní 
pesticídov poukázali na potrebu 
harmonizovanej metodiky zberu 
štatistických údajov na úrovni 
Spoločenstva z etapy uvádzania na trh ako 
aj od používateľov. Okrem toho sa na 
výpočet presných ukazovateľov rizika, čo 
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je cieľom Tematickej stratégie trvalo 
udržateľného využívania pesticídov, musia 
štatistické údaje členiť až po úroveň 
účinných látok.

je cieľom Tematickej stratégie trvalo 
udržateľného využívania pesticídov, musia 
štatistické údaje členiť až po úroveň 
účinných látok.

Or. en

Odôvodnenie

Obnovenie PDN z prvého čítania (zosúladenie výrazu „pesticídy“ v rámci celého nariadenia).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Spoločná pozícia Rady
Odôvodnenie 6

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Spomedzi rôznych možností zberu 
údajov hodnotených v posúdení vplyvu 
Tematickej stratégie trvalo udržateľného 
využívania pesticídov sa ako najlepšia 
možnosť odporučil povinný zber údajov, 
pretože umožňuje rýchle a nákladovo 
efektívne spracovanie presných a 
spoľahlivých údajov o uvádzaní na trh a 
používaní prípravkov na ochranu rastlín.

(6) Spomedzi rôznych možností zberu 
údajov hodnotených v posúdení vplyvu 
Tematickej stratégie trvalo udržateľného 
využívania pesticídov sa ako najlepšia 
možnosť odporučil povinný zber údajov, 
pretože umožňuje rýchle a nákladovo 
efektívne spracovanie presných a 
spoľahlivých údajov o uvádzaní na trh a 
používaní pesticídov.

Or. en

Odôvodnenie
Čiastočné obnovenie PDN z prvého čítania (zosúladenie termínu „pesticídy“ v rámci celého 
nariadenia). 

Aby sa dosiahol kompromis, nebol opätovne predložený PDN z prvého čítania, ktorým sa 
rozšíril rozsah pôsobnosti s cieľom zahrnúť „výrobu“.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Spoločná pozícia Rady
Odôvodnenie 7

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Referenčný rámec ustanovení tohto 
nariadenia tvorí nariadenie Rady (ES) č. 
322/97 zo 17. februára 1997 o štatistike 
Spoločenstva. Vyžaduje sa v ňom najmä 
súlad so zásadami nestrannosti, 
spoľahlivosti, relevancie, efektívnosti 
nákladov, ochrany individuálnych údajov v 
štatistike a transparentnosti.

(7) Referenčný rámec ustanovení tohto 
nariadenia tvorí nariadenie Rady (ES) č. 
322/97 zo 17. februára 1997 o štatistike 
Spoločenstva. Vyžaduje sa v ňom najmä 
súlad so zásadami nestrannosti, 
spoľahlivosti, relevancie, objektivity, 
vedeckej nezávislosti, presnosti,
efektívnosti nákladov, ochrany 
individuálnych údajov v štatistike a 
transparentnosti.

Or. en

Odôvodnenie
Obnovenie PDN 3 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Spoločná pozícia Rady
Odôvodnenie 9

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Potrebná ochrana dôverných údajov s 
komerčnou hodnotou by sa okrem iného 
mala zabezpečiť vhodným agregovaním 
štatistických údajov pri ich zverejňovaní.

(9) Je potrebné zabezpečiť ochranu
dôverných údajov s komerčnou hodnotou, 
okrem iného vhodným agregovaním 
štatistických údajov pri ich zverejňovaní, 
pričom sa náležite zohľadnia povinnosti 
vyplývajúce z Dohovoru Európskej 
hospodárskej komisie Organizácie 
Spojených národov (EHK OSN) o 
prístupe k informáciám, účasti verejnosti 
na rozhodovacom procese a prístupe k 
spravodlivosti v záležitostiach životného 
prostredia z 25. júna 1998 (Aarhuský 
dohovor).

Or. en
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Odôvodnenie

Obnovenie PDN 30 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Spoločná pozícia Rady
Odôvodnenie 10

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) V záujme zabezpečenia 
porovnateľných výsledkov by sa štatistika 
o prípravkoch na ochranu rastlín mala 
tvoriť v určenom členení, vo vhodnej 
forme a v stanovenej lehote od konca 
referenčného roka, ako je vymedzené v 
prílohách k tomuto nariadeniu.

(10) V záujme zabezpečenia 
porovnateľných výsledkov by sa štatistika 
pesticídov mala tvoriť v určenom členení, 
vo vhodnej forme a v stanovenej lehote od 
konca referenčného roka, ako je 
vymedzené v prílohách k tomuto 
nariadeniu.

Or. en

Odôvodnenie

Opätovné vloženie PDN z prvého čítania (použitie výrazu „pesticídy“ v rámci celého 
nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Spoločná pozícia Rady
Odôvodnenie 13

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Keďže cieľ tohto nariadenia, a to 
vytvorenie spoločného rámca na 
systematickú tvorbu štatistiky 
Spoločenstva o uvádzaní na trh a používaní 
prípravkov na ochranu rastlín, nie je 
možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni 
členských štátov ale ho možno lepšie 
dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, 
Spoločenstvo môže prijať opatrenia v 
súlade so zásadou subsidiarity podľa 
článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou 
proporcionality podľa uvedeného článku 
neprekračuje toto nariadenie rámec 

(13) Keďže cieľ tohto nariadenia, a to 
vytvorenie spoločného rámca na 
systematickú tvorbu štatistiky 
Spoločenstva o uvádzaní na trh a používaní 
pesticídov, nie je možné uspokojivo 
dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale 
ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni 
Spoločenstva, Spoločenstvo môže prijať 
opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity 
podľa článku 5 zmluvy. V súlade so 
zásadou proporcionality podľa uvedeného 
článku neprekračuje toto nariadenie rámec 
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nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa. nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa

Or. en

Odôvodnenie

Obnovenie PDN z prvého čítania (zosúladenie termínu „pesticídy“ v rámci celého 
nariadenia).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Spoločná pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Týmto nariadením sa ustanovuje 
spoločný rámec na systematickú tvorbu 
štatistiky Spoločenstva o uvádzaní na trh a 
používaní prípravkov na ochranu rastlín.

1. Týmto nariadením sa ustanovuje 
spoločný rámec na systematickú tvorbu 
štatistiky Spoločenstva o uvádzaní na trh a 
používaní pesticídov.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné vytvoriť prepojenie medzi nariadením o štatistike a smernicou, ktorou sa 
ustanovuje rámec pre trvalo udržateľné používanie pesticídov, aby sa určil rozsah pôsobnosti 
tohto právneho predpisu. 

Aby sa dosiahol kompromis, nebol opätovne predložený PDN z prvého čítania, ktorým sa 
rozšíril rozsah pôsobnosti s cieľom zahrnúť „výrobu“.

Čiastočné opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 6 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Spoločná pozícia Rady
Článok 1 – odsek 2 – zarážka 1

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

- ročné množstvá prípravkov na ochranu 
rastlín uvádzaných na trh v súlade s 
prílohou I;

ročné množstvo pesticídov uvádzaných na 
trh v súlade s prílohou I;
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Or. en

Odôvodnenie

Čiastočné obnovenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 7 z prvého čítania. 

Aby sa dosiahol kompromis, nebol opätovne predložený PDN z prvého čítania, ktorým sa 
rozšíril rozsah pôsobnosti s cieľom zahrnúť „výrobu“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Spoločná pozícia Rady
Článok 1 – odsek 2 – zarážka 2

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

- ročné množstvá prípravkov na ochranu 
rastlín použitých v poľnohospodárstve v 
súlade s prílohou II.

- ročné množstvá pesticídov použitých v 
súlade s prílohou II.

Or. en

Odôvodnenie

Čiastočné obnovenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 8 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Spoločná pozícia Rady
Článok 1 – odsek 2 – pododsek 2a (nový)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pokiaľ ide o biocídne výrobky, predmetom 
štatistiky sú len ročné množstvá 
biocídnych výrobkov uvádzaných na trh, 
ktoré podľa prílohy V k smernici 98/8/ES 
patria medzi výrobky typu 14 až 19.

Or. en
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Odôvodnenie

Vyjasnenie rozsahu pôsobnosti s ohľadom na PDN 2, 9 a 14.

Aby sa dosiahol kompromis, rozsah pôsobnosti týkajúci sa biocídnych výrobkov bol 
obmedzený na „biocídne výrobky uvádzané na trh...“ (namiesto „vyrábaných biocídnych 
výrobkov“, ako bolo uvedené v prvom čítaní).

Čiastočné obnovenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Spoločná pozícia Rady
Článok 1 – odsek 3

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Štatistika bude spolu s iným dôležitými 
údajmi slúžiť najmä na účely článku 14
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
…/…/ES z …, ktorou sa ustanovuje rámec 
pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie 
trvalo udržateľného používania pesticídov.

3. Štatistika bude spolu s iným dôležitými 
údajmi slúžiť najmä na účely článkov 4 a
14 smernice Európskeho parlamentu a 
Rady …/…/ES z …, ktorou sa ustanovuje 
rámec pre činnosť Spoločenstva na 
dosiahnutie trvalo udržateľného používania 
pesticídov.

Or. en

Odôvodnenie

Čiastočné obnovenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 10 z prvého čítania. V článku 4 
sa odkazuje na národné akčné plány.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Spoločná pozícia Rady
Článok 2 – písmeno a

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) „prípravky na ochranu rastlín“ sú 
prípravky na ochranu rastlín uvedené v 
článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. …/…,

(a) „pesticídy“ sú

- prípravky na ochranu rastlín vymedzené v 
článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. …/… [o 
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uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín 
na trh];
- biocídne výrobky podľa definície v 
smernici 98/8/ES, ktoré patria medzi 
výrobky typu 14 až 19 vymedzené v prílohe 
V uvedenej smernice;

Or. en

Odôvodnenie

Keďže pojem „prípravky na ochranu rastlín“ sa nahradí v celom nariadením pojmom 
„pesticídy“, musí sa definovať, čo sa pod pojmom pesticídy rozumie.

Vyjasnenie rozsahu pôsobnosti s ohľadom na PDN 2, 9 a 12.

Obnovenie PDN 34 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Spoločná pozícia Rady
Článok 3 – odsek 1 – zarážka 2

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

- povinností o uvádzaní prípravkov na 
ochranu rastlín na trh; najmä povinností 
podľa článku 67 nariadenia (ES) č. …/…,

- povinností podávať správy pokiaľ ide o 
pesticídy uvádzané na trh, ako je uvedené 
v článku 3 ods 1b, pričom za základ sa 
berú povinnosti podľa článku 67 
nariadenia (ES) č. …/…,

Or. en

Odôvodnenie

Čiastočné obnovenie PDN 13 a 15 z prvého čítania. 

Aby sa dosiahol kompromis, nebol opätovne predložený PDN z prvého čítania týkajúci sa 
„výrobcov pesticídov, obchodníkov a dovozcov“. Okrem odkazu na článok 67 nariadenia 
o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh je však potrebné požiadať o povinnosti 
podávať správy, pretože článok 67 sa vzťahuje len na povinnosti viesť záznamy. Keďže bolo 
prijaté toto ustanovenie o vedení záznamov v nariadení o uvádzaní prípravkov na ochranu 
rastlín na trh, neexistuje už žiaden dôvod pre to, aby sa o týchto údajoch, ktoré sa budú v 
každom prípade zbierať, nemohli podávať správy a aby sa nemohli hodnotiť.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Spoločná pozícia Rady
Článok 3 – odsek 1 – zarážka 3

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

- povinností, ktoré platia pre 
profesionálnych používateľov, na základe 
záznamov o používaní prípravkov na 
ochranu rastlín; najmä povinností podľa 
článku 67 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. …/…,

- povinností podávať správy, ktoré platia 
pre profesionálnych používateľov, na 
základe záznamov o používaní pesticídov;
za základ sa považujú povinnosti podľa 
článku 67 nariadenia (ES) č. …/…,

Or. en

Odôvodnenie

Čiastočné obnovenie PDN 13 a 15 z prvého čítania. 

Okrem odkazu na článok 67 nariadenia o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh je 
však potrebné požiadať o povinnosti podávať správy, pretože článok 67 sa vzťahuje len na 
povinnosti viesť záznamy. Keďže bolo prijaté toto ustanovenie o vedení záznamov v nariadení 
o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh, neexistuje už žiaden dôvod pre to, aby sa o 
týchto údajoch, ktoré sa budú v každom prípade zbierať, nemohli podávať správy a aby sa 
nemohli hodnotiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Spoločná pozícia Rady
Článok 3 – odsek 1a (nový)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Členské štáty oznámia zvolený spôsob 
zberu údajov v zmysle odseku 1 Komisii, 
ktorá ho schváli v súlade s regulačným 
postupom s kontrolou uvedeným v článku 
6 ods. 3.

Or. en

Odôvodnenie

Aby sa zaručila kompatibilita a porovnateľnosť údajov na úrovni Spoločenstva, Komisia by 
mala schvaľovať spôsob zberu údajov, ktorý si vybral orgán členského štátu. 



PE418.367v01-00 16/25 PR\764334SK.doc

SK

Obnovenie PDN 14 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Spoločná pozícia Rady
Článok 3 – odsek 1b (nový)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1b. Členské štáty zabezpečia, aby tí, ktorí 
sú zodpovední za uvádzanie pesticídov na 
trh, podávali príslušnému orgánu 
každoročne správu o množstve príslušnej 
účinnej látky alebo príslušného pesticídu, 
ktoré boli uvedené na trh. 
Príslušné orgány tieto informácie posúdia 
a v prípade potreby ich zverejnia v 
upravenej forme tak, aby zachovali 
dôvernosť niektorých údajov.

Or. en

Odôvodnenie

Čiastočné obnovenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 15 z prvého čítania.

Aby sa dosiahol kompromis, nebol opätovne predložený PDN z prvého čítania týkajúci sa 
výroby, dodávok a vývozu.. Je však potrebné zabezpečiť, aby tí, ktorí umiestnia pesticídy na 
trh, skutočne predkladali výročné správy. Vzhľadom na prijatie článku 67 nariadenia o 
uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh, ktorým sa stanovujú povinnosti predkladať 
správy, neexistuje už žiaden dôvod pre to, aby sa o týchto údajoch, ktoré sa budú v každom 
prípade zbierať, nemohli podávať správy a aby sa nemohli hodnotiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Spoločná pozícia Rady
Článok 3 – odsek 2

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty zasielajú Komisii 
(Eurostatu) štatistické výsledky, vrátane 
dôverných údajov, podľa harmonogramu a 
s periodicitou špecifikovanou v prílohách I 
a II. Údaje sa predkladajú podľa 
klasifikácie uvedenej v prílohe III.

2. Členské štáty zasielajú Komisii 
(Eurostatu) štatistické výsledky, vrátane 
dôverných údajov, podľa harmonogramu a 
s periodicitou špecifikovanou v prílohách I 
a II. Údaje sa predkladajú podľa 
klasifikácie uvedenej v prílohe III. Členské 
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štáty môžu údaje agregovať z dôvodu 
zachovania dôvernosti.

Or. en

Odôvodnenie

Malo by byť možné, aby sa údaje predkladané v súlade s klasifikáciou v prílohe III mohli 
agregovať z dôvodu zachovania dôvernosti prevádzkových a obchodných informácií.

Obnovenie PDN z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Spoločná pozícia Rady
Článok 3 – odsek 2a (nový)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Členské štáty zabezpečia, aby 
príslušné vnútroštátne orgány a ich 
existujúce poradné orgány použili 
zhromaždené údaje na primerané 
vyhodnotenie s ohľadom na ciele 
jednotlivých národných akčných plánov 
uvedených v článku 4 smernice .../.../ES 
[ktorou sa stanovuje rámec pre akciu 
Spoločenstva na dosiahnutie trvalo 
udržateľného využívania pesticídov]. Toto 
vyhodnotenie sa uverejňuje na internete, 
pričom sa riadne zohľadní dôverný 
charakter citlivých obchodných 
informácií, ako aj povinností týkajúcich 
sa ochrany súkromia. 

Or. en

Odôvodnenie

Obnovenie PDN 31 z prvého čítania o národných akčných plánoch. 

Požiadavka vyhodnotenia na vnútroštátnej úrovni logicky vyplýva z prijatia článku 4 smernice 
o trvalo udržateľnom využívaní pesticídov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Spoločná pozícia Rady
Článok 3 – odsek 4

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Z dôvodov ochrany dôverných údajov, 
Komisia (Eurostat) pred zverejnením údaje 
agreguje podľa chemických tried alebo 
kategórií prípravkov, ako sa uvádza v 
prílohe III, pričom riadne zohľadní ochranu 
dôverných údajov na úrovni jednotlivých 
členských štátov. V súlade s článkom 15
nariadenia (ES) č. 322/97 použijú 
vnútroštátne orgány a Komisia (Eurostat) 
dôverné údaje výlučne na štatistické účely.

4. Z dôvodov ochrany dôverných údajov, 
Komisia (Eurostat) pred zverejnením údaje 
agreguje podľa chemických tried alebo 
kategórií prípravkov, ako sa uvádza v 
prílohe III, pričom riadne zohľadní ochranu 
dôverných údajov na úrovni jednotlivých 
členských štátov, ako aj dôverný charakter 
citlivých obchodných informácií a 
povinností zachovávania súkromia. V 
súlade s nariadením (ES) č. 322/97 
použijú vnútroštátne orgány a Komisia 
(Eurostat) dôverné údaje výlučne na účely 
tohto nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Spracúvanie dôveryhodných údajov sa musí nielenže regulovať v súvislosti s publikáciami; 
musí sa tiež upresniť, že tieto údaje by sa nemali použiť na žiaden iný účel okrem pôvodného. 
V porovnaní s pozíciou Rady považujeme za zrozumiteľnejšie odkazovať na „účely tohto 
nariadenia“ podľa vymedzenia v článku 1.

Obnovenie PDN 18 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Spoločná pozícia Rady
Článok 5 – odsek 1

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia prijme primeraný technický 
formát na zasielanie údajov v súlade s 
regulačným postupom uvedeným v článku 
6 ods. 2.

1. Komisia prijme primeraný technický 
formát na zasielanie údajov a stanoví 
formát a obsah správ o kvalite, ktoré 
predkladajú členské štáty (podľa oddielu 
6 prílohy I a oddielu 6 prílohy II), v 
súlade s regulačným postupom uvedeným 
v článku 6 ods. 2.



PR\764334SK.doc 19/25 PE418.367v01-00

SK

Or. en

Odôvodnenie

Obnova návrhu Komisie prijatého v prvom čítaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Spoločná pozícia Rady
Článok 5 – odsek 3

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia môže zmeniť a doplniť 
harmonizovanú klasifikáciu látok 
vymedzenú v prílohe III na účely jej 
prispôsobenia zmenám v zozname 
účinných látok prijatom v súlade s 
článkom 78 ods. 3 nariadenia (ES) č. 
…/…*. Uvedené opatrenia zamerané na 
zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov 
tohto nariadenia sa prijmú v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 6 ods. 3.

3. Komisia môže prispôsobiť zoznam 
sledovaných látok a ich klasifikáciu do 
kategórií prípravkov a chemických tried, 
ako je uvedené v prílohe III.
Tieto opatrenia zamerané na zmenu a 

doplnenie nepodstatných prvkov tohto 
nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným 
postupom s kontrolou uvedeným v článku 
6 ods. 3. Prispôsobovanie zoznamu látok 
sa musí uskutočňovať pravidelne a so 
zreteľom na výsledky neustáleho 
posudzovania účinných látok.

Or. en

Odôvodnenie

Obnovenie PDN 19 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Spoločná pozícia Rady
Článok 7

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia predkladá Európskemu 
parlamentu a Rade každých päť rokov 
správu o vykonávaní nariadenia. V tejto 
správe sa zhodnotí najmä kvalita 
zasielaných údajov, ako sa uvádza v článku 
4, zaťaženie podnikov, 

Komisia predkladá Európskemu 
parlamentu a Rade každých päť rokov 
správu o vykonávaní tohto nariadenia. V 
tejto správe sa zhodnotí najmä kvalita 
zasielaných údajov, ako sa uvádza v článku 
4, zaťaženie podnikov, 
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poľnohospodárskych podnikov a 
vnútroštátnych administratív a užitočnosť 
tejto štatistiky v rámci Tematickej stratégie 
trvalo udržateľného využívania pesticídov, 
najmä pokiaľ ide o ciele stanovené v 
článku 1. Preto, ak je to vhodné, obsahuje 
návrhy určené na ďalšie zlepšenie kvality 
údajov a zníženie zaťaženia podnikov, 
poľnohospodárskych podnikov a 
vnútroštátnych administratív.

poľnohospodárskych a záhradníckych
podnikov a vnútroštátnych administratív a 
užitočnosť tejto štatistiky v rámci 
Tematickej stratégie trvalo udržateľného 
využívania pesticídov, najmä pokiaľ ide o 
ciele stanovené v článku 1. Preto, ak je to 
vhodné, obsahuje návrhy určené na ďalšie 
zlepšenie kvality údajov a zníženie 
zaťaženia podnikov, poľnohospodárskych 
a záhradníckych podnikov a 
vnútroštátnych administratív.

Or. en

Odôvodnenie

Čiastočné obnovenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 20 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Spoločná pozícia Rady
Príloha I – názov

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Štatistika o uvádzaní prípravkov na 
ochranu rastlín na trh

Štatistika o uvádzaní pesticídov na trh

Or. en

Odôvodnenie

Čiastočné obnovenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu z prvého čítania.

Aby sa dosiahol kompromis, nebol opätovne predložený PDN z prvého čítania, ktorým sa 
rozšíril rozsah pôsobnosti s cieľom zahrnúť „výrobu“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Spoločná pozícia Rady
Príloha I – oddiel 2

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zbierajú sa údaje o množstvách každej V každom členskom štáte sa zbierajú
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látky uvedenej v prílohe III, ktorá sa 
nachádza v prípravkoch na ochranu 
rastlín uvedených na trh.

údaje o množstvách každej látky uvedenej 
v prílohe III, ktorá sa nachádza v 
pesticídoch uvedených na trh.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom nariadenia je znížiť riziko pesticídov a porovnávať situáciu v jednotlivých členských 
štátoch. Môže sa to dosiahnuť, len ak sú k dispozícii vnútroštátne a regionálne údaje.

Čiastočné obnovenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 22 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Spoločná pozícia Rady
Príloha I – oddiel 2a (nový)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ODDIEL 2a
Povinnosť predkladať správy

Tí, ktorí sú zodpovední za uvádzanie 
pesticídov na trh, podávajú príslušným 
orgánom každoročne správu o množstve 
príslušnej účinnej látky alebo príslušného 
pesticídu, ktoré boli uvedené na trh.

Or. en

Odôvodnenie

Čiastočné obnovenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 23 z prvého čítania. 

Vzhľadom na prijatie článku 67 nariadenia o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh, 
ktorým sa stanovujú povinnosti predkladať správy, neexistuje už žiaden dôvod pre to, aby sa o 
týchto údajoch, ktoré sa budú v každom prípade zbierať, nemohli podávať správy a aby sa 
nemohli hodnotiť.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Spoločná pozícia Rady
Príloha I – oddiel 5 – odsek 2

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Po prvom referenčnom období poskytujú 
členské štáty údaje za každý ďalší 
kalendárny rok.

2. Po prvom referenčnom období poskytujú 
členské štáty údaje za každý ďalší 
kalendárny rok a uverejňujú ich na 
internete, podľa potreby v agregovanej 
podobe, pričom sa riadne zohľadní 
dôverný charakter citlivých obchodných 
informácií, ako aj právo na súkromie.

Or. en

Odôvodnenie

Povinnosť členských štátov uverejňovať údaje by sa mala výslovne stanoviť, aby sa 
zabezpečila transparentnosť.

Obnovenie PDN 25 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Spoločná pozícia Rady
Príloha I – oddiel 6 – odsek 2a (nový)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Správa týkajúca sa druhého referenčného 
roka obsahuje hrubý odhad podielu 
celkového množstva látok v jednotlivých 
hlavných skupinách uvedených v prílohe 
III, ktoré obsahujú pesticídy uvádzané na 
trh na poľnohospodárske a na iné ako 
poľnohospodárske využitie. Tieto odhady 
sa každých päť rokov aktualizujú.

Or. en

Odôvodnenie

Obnova textu pôvodného návrhu Komisie a čiastočná obnova PDN z prvého čítania.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Spoločná pozícia Rady
Príloha II – oddiel 1 – odsek 1

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Štatistika sa vzťahuje na látky uvedené v 
prílohe III, ktoré sa nachádzajú v 
prípravkoch na ochranu rastlín
používaných v poľnohospodárstve na 
každú vybratú plodinu v každom členskom 
štáte.

1. Štatistika sa vzťahuje na látky uvedené v 
prílohe III, ktoré sa nachádzajú v 
pesticídoch používaných na každú vybratú 
plodinu v každom členskom štáte.

Or. en

Odôvodnenie

Čiastočné opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Spoločná pozícia Rady
Príloha II – oddiel 1 – odsek 2 – pododsek 1

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Každý členský štát vytvorí výber plodín, 
ktoré sa budú sledovať počas päťročného 
obdobia vymedzeného v oddiele 5. Výber
sa pripraví tak, aby reprezentoval plodiny 
pestované v členskom štáte a použité látky.

2. Každý členský štát určí plodiny, ktoré sa 
budú sledovať počas päťročného obdobia 
vymedzeného v oddiele 5. Predmetom 
štatistiky je najmenej 75 % celkového 
množstva látok uvedených ročne na trh na 
poľnohospodárske účely, podľa odhadu 
uvedeného v správe o kvalite za druhý 
referenčný rok podľa časti 7 prílohy I, 
pričom plodiny sa vyberú tak, aby boli 
reprezentatívnou vzorkou plodín
pestovaných v členskom štáte a použitých
látok.

Or. en

Odôvodnenie

Čiastočná obnova návrhu Komisie prijatého v prvom čítaní.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Spoločná pozícia Rady
Príloha II – oddiel 2 – písmeno a

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) množstvo každej látky uvedenej v 
prílohe III, ktorú obsahujú prípravky na 
ochranu rastlín použité na tejto plodine a

(a) množstvo každej látky uvedenej v 
prílohe III, ktorú obsahujú pesticídy
použité na tejto plodine a

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie termínu „pesticídy“ v rámci celého nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Spoločná pozícia Rady
Príloha II – oddiel 4 – odsek 1

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Referenčné obdobie je v zásade obdobie 
s maximálnou dĺžkou 12 mesiacov, ktoré 
zahŕňa všetky ošetrenia určené na ochranu 
rastlín súvisiace s plodinou.

1. Referenčné obdobie je v zásade obdobie 
s maximálnou dĺžkou 12 mesiacov, ktoré 
zahŕňa všetky ošetrenia určené na ochranu 
rastlín priamo alebo nepriamo súvisiace s 
plodinou.

Or. en

Odôvodnenie

Obnovenie PDN z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Spoločná pozícia Rady
Príloha II – oddiel 5 – odsek 1

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zostavujú za každé 
päťročné obdobie štatistiku o používaní

1. Členské štáty zostavujú za každé 
päťročné obdobie štatistiku používania
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prípravkov na ochranu rastlín pre každú 
plodinu v referenčnom období, ako je 
vymedzené v oddiele 4.

pesticídov pre každú plodinu v rámci 
referenčného obdobia, ako je vymedzené 
v časti 4.

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie termínu „pesticídy“ v rámci celého nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

Spoločná pozícia Rady
Príloha II – oddiel 5 – odsek 5

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Údaje sa zasielajú Komisii (Eurostatu) 
do 12 mesiacov od konca každého 
päťročného obdobia.

5. Údaje sa zasielajú Komisii (Eurostatu) a 
uverejňujú sa na internete podľa potreby 
v agregovanej podobe do 12 mesiacov od 
konca každého päťročného obdobia, 
pričom sa riadne zohľadní dôverný 
charakter citlivých obchodných 
informácií, ako aj právo na súkromie.

Or. en

Odôvodnenie

Povinnosť členských štátov uverejňovať údaje by sa mala výslovne stanoviť, aby sa 
zabezpečila transparentnosť.

Obnovenie PDN 28 z prvého čítania.


