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  2008   

PS G7 3. 12. 2008 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on machinery for 

pesticide application, amending 

Directive 2006/42/EC of 17 May 2006 on 

machinery 

(12876/08  ENT 215 ENV 544 AGRI 262 CODEC 

1087) 

- Presentation by the Commission and initial 

examination of the proposal 

RNDr. Klára 

Popadičová 

(ÚNMZ), Ing. 

Květuše Včelová 

(ÚNMZ), Lenka 

Homolková 

(ÚNMZ) 

V rámci 1. zasedání PS k tomuto tématu prezentovala EK návrh a proběhlo 1. kolo 

diskusí jak k návrhu obecně, tak i k jednotlivým jeho částem. Z diskuse vyplynuly 4 

oblasti, které budou zcela jistě předmětem dalších připomínek ČS: 1) vztah návrhu a 

stávající rámcové směrnice; 2) certifikace samotným výrobcem nebo třetí stranou; 3) 

legislativní koherence v rámci Nového přístup; 4) definice pesticidů. Cílem CZPRES 

bude dosažení dohody v rámci 1. čtení v EP, které bylo k datu stanoveno na 1. 4. 

2008. 

PS G7 16. 12. 2008 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on machinery for 

pesticide application, amending 

Directive 2006/42/EC of 17 May 2006 on 

machinery 

(17061/08 ENT 313 ENV 977 AGRI 449 CODEC 

1780) 

- Further examination of the proposal 

RNDr. Klára 

Popadičová 

(ÚNMZ), Ing. 

Květuše Včelová 

(ÚNMZ), Lenka 

Homolková 

(ÚNMZ), Ing. 

V Brychová 

(ÚNMZ) 

PS G7 pokračovala v přezkumu návrhu směrnice dle dokumentu připraveného 

FRPRES (doc. 2/08) a písemně zaslaných připomínek ostatních ČS (3-6/08). 

Neuzavřeny zůstaly části 1.1.1. e) Přílohy I, vložení a přesné definování obsahu 

požadavků na strojní zařízení pro aplikaci pesticidů, které budou předmětem 

projednání na další PS.  Příští zasedání PS G7 se bude konat již za CZPRES 19. 1. 

2009 a to k pracovnímu textu, který bude připraven FRPRES v návaznosti na 

výsledky posledního jednání.   

  2009   

PS G7 19. 01. 2009 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on machinery for 

pesticide application, amending 

Directive 2006/42/EC of 17 May 2006 on 

machinery 

(17061/01/08 REV 1 ENT 313 ENV 977 AGRI 449 

CODEC 1780) 

- Discussion concerning the correlation between      

Framework directive about the sustainable use of 

pesticides and the Machinery directive 

- Continuation of the examination of the proposal 

Ing. Miroslav 

Chloupek (ÚNMZ), 

Ing. Květuše 

Včelová (ÚNMZ), 

Ing. Vladimír 

Havliš (ÚNMZ), 

Lenka Homolková 

(ÚNMZ), Ing. Petr 

Harašta, CsC. (SRS 

Brno)  

V rámci PS bylo dokončeno druhé čtení návrhu. Připomínky vzneseny ČS se týkaly 

zejména zpřesnění požadavků na strojní zařízení pro aplikaci pesticidů. Otázka, kam 

požadavky na strojní zařízení vložit (příloha I bod 2.4), příloha I bod 7), nebo 

samostatná příloha XIII), nebyla z časových důvodů otevřena.  Otázka týkající se 

posunu směrem ke složitějšímu modulu posuzování shody také nebyly nikým z ČS 

diskutována. CZPRES neplánuje z vlastní iniciativy tento problém znovu otevírat. 
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PS G7 02. 02. 2009 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on machinery for 

pesticide application, amending 

Directive 2006/42/EC of 17 May 2006 on 

machinery 

(17061/02/08 REV 2  ENT 313 ENV 977 AGRI 449 

CODEC 1780) 

- Continuation of the examination of the proposal 

Ing. Miroslav 

Chloupek (ÚNMZ), 

Ing. Květuše 

Včelová (ÚNMZ), 

Ing. Vladimír 

Havliš (ÚNMZ), 

Lenka Homolková 

(ÚNMZ), Ing. Petr 

Harašta, CsC. (SRS 

Brno) 

CZPRES připravilo v návaznosti na jednání PS G7 19/1ve spolupráci s EK a GS 

Rady nový kompromisní návrh. Bylo dosaženo konsenzu v několika bodech: úvodní 

ustanovení 1, 2, 4, 5, čl. 1 (str. 5, 6 a 7 návrhu – s výjimkou bodu 5), bod 2.4.3. 

Controls and monitoring, 2.4.6.3. Checks, 2.4.8. a), b), e), f) a článku 2 bodu 2. 

Otázka, kam v textu Směrnice požadavky na strojní zařízení vložit opět nebyla 

otevřena. Cílem CZ PŘES na dalším zasedání 20.2.2009 bude v co nejvyšší možné 

míře dosáhnout shody nad diskutovaným textem návrhu. 

PS G7 20.2.2009 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on machinery for 

pesticide application, amending 

Directive 2006/42/EC of 17 May 2006 on 

machinery 

(doc. 6109/1/09 REV 1 1ENT 20 ENV 72 AGRI 46 

CODEC 135) 

- Information about the meeting with the EP 

rapporteur  

- Further examination of the proposal 

Ing. Miroslav 

Chloupek (ÚNMZ), 

Ing. Květuše 

Včelová (ÚNMZ), 

Ing. Vladimír 

Havliš (ÚNMZ), 

Lenka Homolková 

(ÚNMZ), Ing. Petr 

Harašta, CsC. (SRS 

Brno) 

Na začátku jednání informovalo CZ PŘES o setkání se zpravodajem EP L. 

Rutowiczem. V návaznosti na to proběhla obecná diskuse týkající se vložení 

strojních zařízení pro aplikaci pesticidů do přílohy IV směrnice 2006/42/EC. Ukázalo 

se, že většina není ochotna tento PN podpořit.  

Co se týče kompromisního textu, stále zůstaly některé články nedořešeny a vyskytly 

se pochybnosti ohledně konsistence celého textu.  

PS G7 13.3.2009 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on machinery for 

pesticide application, amending 

Directive 2006/42/EC of 17 May 2006 on 

machinery 

(doc. 6109/2/09 REV 2 1ENT 20 ENV 72 AGRI 46 

CODEC 135) 

- - examination of the amendments voted by the 

European Parliament's IMCO Committee 

- - further examination of the proposal 

Ing. Miroslav 

Chloupek (ÚNMZ), 

Ing. Květuše 

Včelová (ÚNMZ), 

Ing. Vladimír 

Havliš (ÚNMZ), 

Lenka Homolková 

(ÚNMZ), Ing. Petr 

Harašta, CsC. (SRS 

Brno) 

Jednání bylo zaměřeno na předběžný přezkum pozic jednotlivých ČS k PN EP 

odhlasovaných Výborem IMCO EP 9.3.2009. Zároveň byl nepřímo projednán také 

text návrhu, který ČS víceméně podpořily. Zůstaly 2 články, u kterých zbylo několik 

nejasností (2.4.2. General a 2.4.8. Instructions). 
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PS G7 23.3.2009 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on machinery for 

pesticide application, amending 

Directive 2006/42/EC of 17 May 2006 on 

machinery 

(doc. 6109/2/09 REV 2 1ENT 20 ENV 72 AGRI 46 

CODEC 135 = oficiální dokument; MD 19/09 = 

dokument připravený pro toto jednání) 

- information on the technical meeting with the 

IMCO Secretariat  

- further examination of the proposal 

Ing. Miroslav 

Chloupek (ÚNMZ), 

Ing. Květuše 

Včelová (ÚNMZ), 

Ing. Vladimír 

Havliš (ÚNMZ), 

Lenka Homolková 

(ÚNMZ), Ing. Petr 

Harašta, CsC. (SRS 

Brno) 

Jednání bylo zaměřeno na opětovný přezkum pozic Rady k PN EP. Sekretariát 

Výboru IMCO EP připravil pro tuto příležitost 5 – ti sloupcový dokument, který byl 

použit jako oficiální podklad pro toto jednání. Rada zaujala jednotné stanovisko ke 

všem pozměňovacím návrhům. Také předložený text Návrhu byl již podpořen téměř 

všemi ČS. Některé ČS mají stále registrovanou výhradu k některým částem textu.  

COREPER I 25.3.2009 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on machinery for 

pesticide application, amending 

Directive 2006/42/EC of 17 May 2006 on 

machinery 

7962/09 LIMITE ENT 73 ENV 237 AGRI  

130 CODEC 412) 

- preparation for the trialogue 

 

 
 

Ing. Miroslav 

Chloupek (ÚNMZ), 

Ing. Květuše 

Včelová (ÚNMZ), 

Ing. Vladimír 

Havliš (ÚNMZ), 

Lenka Homolková 

(ÚNMZ), Ing. Petr 

Harašta, CsC. (SRS 

Brno) 

Úkolem COREPERu byl poslední přezkum pozice ČS k několika zbylým, lehce 

problematickým bodům: 

1) Zahrnutí biocidů do Směrnice 

2) Zhodnocení rizika (čl. 2.4.2) 

3) Pozice k PN č. 28 – „Indikace právě používaného pesticidu“ 

4) 2.4.9. Instrukce 

ČS podpořily CZPRES ve všech bodech a udělily mu mandát pro vyjednávání s EP. 

Neformální trialog se bude konat 31. 3. 2009. 

PS G7 (ATTACHÉS 

ONLY) 

3.4.2009 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on machinery for 

pesticide application, amending Directive 

2006/42/EC of 17 May 2006 on machinery. 

- discussion on the results of the informal Trialogue 

   

 

Ing. Miroslav 

Chloupek (ÚNMZ), 

Ing. Petr Votoupal 

(SZB) 

Cílem zasedání bylo informovat ČS o výsledcích neformálního trialogu za účelem 

dosažení dohody nad posledními spornými body a získání mandátu pro předložení 

finální verze návrhu COREPERu 7. 4. 2009. EP vyšel v mnoha bodech vstříc. Trval 

pouze na zahrnutí principu předběžné opatrnosti do úvodních ustanovení (10) 

výměnou za ústupek, co se týče korelačních tabulek a jejich ponechání v úvodních 

ustanoveních. Požadoval ale doplnit odkaz na čl. 26 Směrnice 2006/42/EC. Členské 

státy, až několik výjimek (AT vystoupila proti změně textu v bodu 9 preambule. MT 

a ES nemají pozici a vyjádří ji na CRP.), tento návrh přijaly. 

AT a DE také vystoupilo s námitkou k termínům transpozice Směrnice. Požadují 

delší období.  

CZPRES získalo mandát k postoupení návrhu COREPERu 7.4.2009. 
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COREPER 7.4.2009 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on machinery for 

pesticide application, amending Directive 

2006/42/EC of 17 May 2006 on machinery (LA) 

(First reading) 

- Presidency briefing on the outcome of the informal 

trialogue (31.3) 

-Analysis of the compromise text with a view to 

agreement 

(doc. 8298/09 LIMITE ENT 83 ENV 277 AGRI 147 

CODEC 479) 

 

Ing. M. Chloupek 

(ÚNMZ),  

Ing. P. Votoupal 

(SZB) 

COREPER schválil kompromisní návrhy předložený CZPRES. ČS požadují pouze 

přeformulování úvodního ustanovení (9), resp. odstranění odkazu na čl. 26 Směrnice 

2006/42/EC. Bude ponechán pouze odkaz na čl. 34 Interinstitucionální dohody, který 

ponechává vypracovávání korelačních tabulek na uvážení ČS. CZPRES bude 

informovat EP o výsledcích zasedání Výboru stálých zástupců a pokusí se dohodnout 

s EP změnu úvodního ustanovení (9) tak, aby nic nebránilo dosažení dohody v 1. 

čtení na plenárním zasedání EP 22. 4. 2009. 

 

CZ PŘES podalo EP vysvětlení na jehož základě EP přijal úvodní ustanovení (9) 

v jeho původní podobě (tedy pouze s odkazem na čl. 34 Interinstitucionální dohody, 

nikoliv na čl. 26 Směrnice 2006/42/EC). Dne 8. 4. 2009 byl odeslán do EP „Letter of 

Coreper“.. K datu nic nebrání přijetí návrhu v 1. čtení na plenárním zasedání EP 

22.4.2009. 

Plenární zasedání EP 22.4.2009 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on machinery for 

pesticide application, amending Directive 

2006/42/EC of 17 May 2006 on machinery (LA) 

(First reading) 

 

Ing. M. Chloupek, 

L. Homolková 

(ÚNMZ) 

Návrh byl přijat v 1. čtení.  

 

K datu probíhají právně/lingvistické revize textu.  

Rada pro 

konkurenceschopnost – 

část průmyslu a vnitřní 

trh 

24. 9. 2009  DIRECTIVE OF THE EUROPEAN 

PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 

amending Directive 2006/42/EC with regard to 

machinery for pesticide application 

 Formální přijatí Radou. Očekává se zveřejnění v OJ EU. 

 

Dne 25. 11. 2009 zveřejněno v OJ EU L 310 jako Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/127/ES ze dne 21. října 2009, kterou se mění směrnice 2006/42/ES, pokud jde o 

strojní zařízení pro aplikaci pesticidů.   

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0127&rid=1

