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NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví
a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil 
tyto návrhy:

1. vítá pokrok, kterého členské státy dosáhly v provádění směrnice 2009/128/ES,
a zdůrazňuje jeho význam při zajišťování rámce pro bezpečné a udržitelné používání 
přípravků na ochranu rostlin;

2. považuje za nezbytné posuzovat provádění směrnice společně s celkovou politikou EU
v oblasti pesticidů, včetně pravidel stanovených nařízením (ES) č. 1107/2009 (nařízení
o přípravcích na ochranu rostlin)1, nařízením (EU) č. 528/2012 (nařízení o biocidech)2, 
nařízením (ES) č. 396/2005 (nařízení o maximálních limitech reziduí)3 a nařízením (ES) 
č. 178/2002 (obecné potravinové právo)4;

3. oceňuje úsilí vynakládané na zajištění udržitelného používání pesticidů v EU snížením 
rizik a možného vlivu používání pesticidů na zdraví lidí a zvířat i životní prostředí
a podporou uplatňování postupů a technik, které představují ekologickou alternativu 
pesticidů;

4. konstatuje, že členské státy disponují sice obecně systémy pro shromažďování 
informací o akutní otravě pesticidy, správnost těchto údajů a jejich využívání jsou však 
sporné; zdůrazňuje, že systémy shromažďování těchto informací o chronických 
otravách dosud nebyly v širší míře zavedeny;

5. konstatuje, že zprávu o provádění směrnice (COM(2017)0587), která byla představena
v říjnu 2017, měla Komise předložit již 26. listopadu 2014;

6. dále konstatuje, že zpráva Komise o pokroku z roku 2017 poukazuje na významné 
nedostatky v národních akčních plánech členských států, z nichž některé byly přijaty
s významným zpožděním a liší se svou úplností a rozsahem, např. pouze v pěti 
národních akčních plánech byly stanoveny měřitelné cíle v oblasti snižování používání 
pesticidů;

7. konstatuje, že mnohé členské státy změnily své původní cíle: více než na skutečné 
snížení používaného množství pesticidů se soustředí na omezení rizik spojených
s přípravky na ochranu rostlin;

8. domnívá se, že národní akční plány musí být založeny na výsledcích a hodnoceních

                                               
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na 
ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.
2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních 
přípravků na trh a jejich používání, Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.
3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech 
reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně 
směrnice Rady 91/414/EHS, Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.
4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné 
zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy 
týkající se bezpečnosti potravin, Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.



PE615.419v02-00 4/9 AD\1162270CS.docx

CS

a také na prostředcích;

9. naléhavě žádá Komisi, aby podpořila harmonizaci ukazatelů rizik na úrovni EU
a uložila členským státům, aby ve svých národních akčních plánech poskytly 
komplexnější informace, které musí být koherentní a srovnatelné a zahrnovat měřitelné
a dosažitelné cíle a úkoly, a aby sbíraly spolehlivější údaje včetně veřejných 
statistických údajů o vlivu expozice pesticidům na zdraví, spotřebitele, zvířata, kvalitu 
půdy a životní prostředí a o sledovatelnosti expozice pesticidům při práci i mimo ni;

10. žádá proto, aby byly shromažďovány údaje o používání pesticidů, jak je stanoveno
v nařízení (ES) č. 1185/20091 o statistice pesticidů, a to za využití jednoduchých 
ukazatelů a s větším ohledem na celounijní kontrolní nástroje;

11. v této souvislosti konstatuje, že je důležité, aby statistiky o používání pesticidů byly 
transparentní, neboť to má dopady na veřejnost a veřejné statky, které přesahují pouhé 
obchodní zájmy;

12. domnívá se, že integrovaná ochrana rostlin tvoří základní prvek této směrnice a sehrává 
ústřední úlohu při snižování závislosti na přípravcích na ochranu rostlin, přičemž podle 
některých vzájemně hodnocených studií by mohlo dojít ke snížení o 30–50 %, a dále že 
pro zemědělce představuje cenný soubor nástrojů pro boj proti škůdcům a chorobám
a pro zajištění výnosů výroby;

13. vyjadřuje politování nad tím, že některé členské státy zatím nejsou plně oddány 
myšlence integrované ochrany rostlin, a domnívá se, že je to třeba změnit, aby bylo 
možné vyvinout zemědělství, které bude udržitelnější z hlediska životního prostředí, 
nebude poškozovat lidské zdraví a bude spojeno s nižšími náklady a s přínosy pro 
životní prostředí, spotřebitele a zemědělce, přičemž je třeba si uvědomovat, že 
používání přípravků na ochranu rostlin je pro účely pěstování často nezbytné;

14. zdůrazňuje proto, že je důležité, aby pesticidy byly v rámci integrované ochrany rostlin 
používány jako poslední možnost po vyčerpání jiných fyzikálních a biologických metod
a aby byly vždy používány selektivně a cíleně;

15. zdůrazňuje, že zemědělci musí mít k dispozici větší soubor nástrojů na ochranu plodin, 
včetně široké škály účinných látek, látek představujících nízké riziko, fyzikálních metod
a jejich alternativ, jako jsou organismy či jejich extrakty (biologická ochrana) s cílem 
zajistit komplexní strategii integrované ochrany rostlin, kterou mohou provádět evropští 
zemědělci;

16. připomíná, že přípravky na ochranu rostlin jsou důležitým nástrojem pro zemědělství, 
boj proti plevelům a škůdcům v městských oblastech, včetně veřejných parků a železnic
a jiných oblastí, zejména ke snížení a eliminaci ztrát způsobených škůdci, chorobami, 
plevelem a invazivními cizími druhy a bojem proti vzniku rezistence patogenů a 
k předcházení těmto škodám, a pomáhají tedy stabilizovat příjmy zemědělců, aby byla 
zemědělská produkce bezpečná a za dostupné ceny;

                                               
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o statistice pesticidů, Úř. 
věst. L 324, 10.12.2009, s. 1.
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17. připomíná však, že větší rezistence vůči pesticidům vede ke zvýšenému používání 
pesticidů a k závislosti na nich;

18. zdůrazňuje, že nejnovější zpráva Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA)
o reziduích pesticidů v potravinách ukázala, že 97,2 % vzorků v celé Evropě bylo
v mezích právních předpisů EU, což svědčí o velmi přísném a bezpečném systému 
výroby potravin;

19. konstatuje, že členské státy přijaly řadu opatření na ochranu vodního prostředí před 
vlivem pesticidů;

20. vítá skutečnost, že se obecně zlepšuje kvalita evropských vod, i když stále je co 
zlepšovat;

21. vyzývá k větším investicím do postupů adaptace, které zabrání tomu, aby se 
agrochemické přípravky dostávaly do povrchových a podzemních vod;

22. vybízí k přijetí opatření, která by zabránila možnému úniku těchto látek do vodních 
toků, řek a moří, a doporučuje, aby jejich používání bylo zakázáno na půdě, ze které by 
mohly proniknout do podzemních vod;

23. zdůrazňuje, že z hlediska nákladů je efektivnější předcházet pronikání pesticidů do 
sladkovodních systémů než následně používat nákladné technologie k jejich 
odstraňování;

24. upozorňuje na to, že je třeba poskytnout zemědělcům přístup k nejnovějším digitálním 
technologiím a investovat do přesnosti a digitálního zemědělství, aby se tak zabránilo 
rozptylu přípravků na ochranu rostlin na jiné než cílové plochy a aby se rozvíjely 
metody biologické kontroly;

25. zdůrazňuje, že pro vývoj nových přípravků na ochranu rostlin představujících nízké 
riziko je zapotřebí výzkumu a inovací, neboť zvýšená dostupnost těchto přípravků na 
trhu by snížila riziko rezistence vůči účinným látkám a omezila dopady na necílové 
druhy spojené s běžně používanými přípravky na ochranu rostlin;

26. naléhavě žádá Komisi, aby při správě a používání těchto produktů uplatňovala přístup 
založený na posouzení rizik, který je podložen odborně posouzenými, nezávislými 
vědeckými důkazy;

27. zdůrazňuje, že nedostatkem vhodných účinných látek jsou nejvíce dotčena méně
významná použití;

28. domnívá se, že další investice a výzkum týkající se vybavení a technologií by mohly 
sehrát důležitou úlohu, pokud jde o zvýšení efektivity přípravků na ochranu rostlin
a snížení možného rizika, že zemědělci, uživatelé a široká veřejnost budou vystaveni 
pesticidům;

29. domnívá se, že rychlejší schvalovací proces by podnítil průmyslový výzkum v oblasti 
vývoje nových účinných látek představujících nízké riziko, včetně nových inovativních 
látek s nízkým rizikem, a zajistil tak zemědělcům dostatečné nástroje na ochranu rostlin
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a umožnil jim rychlejší přechod na udržitelné přípravky na ochranu rostlin a zvýšil 
účinnost integrované ochrany rostlin;

30. varuje též před četnými výjimkami, které ohrožují předvídatelnost používání a brání 
investicím podniků do výzkumu a inovací;

31. připomíná, že je důležité využít prostředky z programu Horizont Evropa k financování 
dalšího výzkumu v oblasti nízkorizikových biologických přípravků k hubení škůdců
a hledat mechanická nebo chemická řešení, která budou šetrnější k životnímu prostředí;

32. zdůrazňuje, že je třeba investovat do vývoje, získání nebo udržení schválení typu pro 
omezenější používání přípravků na ochranu rostlin u určitého počtu základních plodin 
pěstovaných v nejvzdálenějších regionech, přičemž jedním z cílů je, aby se tyto regiony 
staly hospodářsky životaschopnými a konkurenceschopnými, zejména po otevření trhů 
dovozům ze třetích zemí;

33. zdůrazňuje význam organických pesticidů představujících nízké riziko a nutnost 
podporovat jejich vývoj, povolování a uvádění na trh v EU; vyzývá Komisi, aby 
podporovala nezbytné změny stávajících právních předpisů s cílem zavést společnou 
definici, která by jasně rozlišovala mezi organickými a syntetickými chemickými 
přípravky na ochranu rostlin;

34. vyzývá členské státy, aby přísně dodržovaly zákaz dovozu zakázaných pesticidů ze 
třetích zemí do EU;

35. trvá na tom, že v souvislosti se znepokojivým poklesem populací včel v celé Evropě 
hrají zásadní úlohu zejména pesticidy na základě neonikotinoidů, o čemž svědčí celá 
škála mezinárodních studií, které se staly základem občanských peticí, jež na celém 
kontinentu získaly statisíce podpisů;

36. doporučuje, aby členské státy zintenzivnily informační a osvětové kampaně s cílem 
zajistit, aby zemědělci byli obeznámeni s řádným používáním přípravků na ochranu 
rostlin a aby byli plně informováni o jejich dopadech, včetně toho, jak chránit své 
zdraví a zdraví ostatních; 

37. poukazuje na to, jak důležité jsou poradenské služby pro zemědělské podniky 
financované ze SZP, které mají zemědělcům mimo jiné pomoci snížit množství 
používaných pesticidů a úspěšně a za dostupné ceny začít uplatňovat integrovanou 
ochranu rostlin jako standardní postup, přičemž k použití chemických pesticidů by se 
zemědělci měli v případě potřeby uchylovat teprve poté, co využili fyzikální
a biologické alternativy;

38. poukazuje na to, že je třeba vyměňovat si osvědčené postupy v jednotlivých členských 
státech i mezi nimi, a zdůrazňuje význam získávání znalostí a dovedností týkajících se 
alternativ chemických pesticidů a plného využití integrované ochrany rostlin;

39. dále poznamenává, že nejvýznamnější snížení objemu pesticidů pravděpodobně nastane
v důsledku systémových změn, které snižují náchylnost k napadení škůdci, 
upřednostňují strukturální a biologickou rozmanitost před monokulturami
a nepřetržitým pěstováním a snižují odolnost škůdců vůči účinným látkám; zdůrazňuje 
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proto, že je třeba soustředit se na agroekologické metody, které zvyšují odolnost celého 
zemědělského systému vůči škůdcům, a tyto metody financovat a prosazovat;

40. zdůrazňuje, že je nezbytně nutné pravidelně posuzovat, zda množství prodaných 
pesticidů je úměrné zemědělské oblasti, kde mají být aplikovány, a to na základě 
databází uživatelů a záznamů o prodeji; vyzývá Komisi a členské státy, aby vytvořily 
platformy pro osvědčené postupy, pokud jde o používání pesticidů a integrovanou 
ochranu na regionální a místní úrovni;

41. poukazuje na význam odborné přípravy uživatelů, má-li se zajistit bezpečné a udržitelné 
používání přípravků na ochranu rostlin, a zdůrazňuje, že profesionální i neprofesionální 
uživatelé by měli absolvovat odpovídající odbornou přípravu, která by se měla 
vztahovat i na malé podniky a mikropodniky; 

42. vítá skutečnost, že ve všech členských státech byly zavedeny systémy odborné přípravy
a certifikace v souvislosti s používáním přípravků na ochranu rostlin, přičemž
k dnešnímu dni byly vyškoleny téměř čtyři miliony uživatelů; konstatuje však, že kvůli 
neúplným údajům chybí informace o počtu uživatelů přípravků na ochranu rostlin, které 
je ještě třeba proškolit;

43. zdůrazňuje skutečnost, že udržitelné a odpovědné používání pesticidů je předpokladem 
pro povolování přípravků na ochranu rostlin.
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