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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Používání pesticidů nebo přípravků na ochranu rostlin přináší zemědělcům a spotřebitelům 
značné výhody, neboť pomáhá zajistit spolehlivé dodávky široké škály zemědělských 
produktů za dostupné ceny. Přípravky na ochranu rostlin mohou také hrát významnou roli při 
dalším rozvoji a používání biopaliv, která se vyrábějí ze zemědělských plodin. Současně jsou 
pesticidy určeny k hubení některých organismů, a mohou tedy také mít nežádoucí škodlivé 
účinky na lidské zdraví a na životní prostředí. S cílem zajistit odpovědné a udržitelné 
používání pesticidů se v této oblasti provádí politika na evropské úrovni již od roku 1979. 

Současná situace však není ideální: v životním prostředí (ve vzduchu, v půdě a ve vodě) lze 
stále nalézt nežádoucí množství některých pesticidů, které představují potenciální riziko pro 
člověka a životní prostředí. Tyto nedostatky jsou jasně popsány v nedávno zveřejněném 
dokumentu Komise „Tematická strategie pro udržitelné používání pesticidů“ a k jejich 
odstranění vypracovala Komise dva legislativní návrhy, a to nařízení o uvádění přípravků na 
ochranu rostlin na trh (KOM(2006)388) a tento návrh o jejich využívání.  Je tudíž zapotřebí se 
oběma návrhy zabývat společně. 

Navrhovatelka výboru vítá návrh Komise, který: 

§ požaduje, aby členské státy vypracovaly své národní akční plány obsahující seznam 
plodin, činností nebo oblasti, u nichž existují rizika, a vhodná řešení spolu s cíli a 
harmonogramy jejich dosažení;

§ zavádí povinný systém školení distributorů a profesionálních uživatelů pesticidů; 

§ ukládá povinnost poskytovat ve větším množství a kvalitě informace v místě prodeje 
pesticidů a pro širokou veřejnost; 

§ zajišťuje pravidelnou technickou kontrolu a údržbu používaného zařízení pomocí 
harmonizovaných norem;

§ zavádí specifická pravidla na ochranu vodního prostředí, např. vymezením 
nárazníkových zón a jinými opatřeními s cílem omezit unášení postřiků;

§ a – jako velmi důležitý prvek – zavádí zákaz leteckého postřiku, aby zamezila riziku 
unášení postřiku, ponechává však možnost udělit členským státům (přesně vymezené) 
výjimky.  

Navrhovatelka výboru vítá navrhovanou harmonizaci, která je důležitá nejen pro zabezpečení 
vysoké úrovně ochrany veřejného zdraví a životního prostředí v celém Společenství, ale také 
pro vytvoření rovných podmínek pro zemědělce a pesticidní přípravky. S ohledem na velkou 
rozmanitost zeměpisných, zemědělských a klimatických podmínek v jednotlivých členských 
státech navrhovatelka rovněž souhlasí se značnou mírou flexibility, která je ponechána 
členským státům při praktickém uplatňování směrnice. Navrhovatelka výboru je nicméně toho 
názoru, že lze ještě více podporovat používání nechemické ochrany rostlin, a to šířením 
osvědčených postupů a častým využíváním integrované ochrany rostlin.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a 
bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací 
návrhy:

Návrh legislativního usnesení

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Čl. 2 odst. 2

2. Tato směrnice se použije, aniž jsou 
dotčeny jakékoli příslušné právní předpisy 
Společenství.

2. Tato směrnice se použije, aniž jsou 
dotčeny jakékoli příslušné právní předpisy 
Společenství a daňová opatření členských 
států s cílem podpořit využívání 
udržitelných pesticidů.

Odůvodnění

Členským státům musí být pro případ, že tak budou chtít učinit, ponechána možnost podpořit 
daňovými nástroji udržitelnější využívání pesticidů. 

Pozměňovací návrh 2
Čl. 2 odst. 2a (nový)

2a. Členské státy mohou poskytnout dotace 
nebo přijmout daňová opatření s cílem  
podpořit využívání udržitelnějších 
přípravků na ochranu rostlin. Jedním z 
těchto opatření může být zavedení daně z 
pesticidů u všech produktů kromě 
nechemických produktů a nízkorizikových 
přípravků na ochranu rostlin definovaných 
v čl. 46 odst. 1 a čl. 46a odst. 1 nařízení ES 
č. […] o uvádění přípravků na ochranu 
rostlin na trh.

Odůvodnění

Členským státům musí být pro případ, že tak budou chtít učinit, ponechána možnost podpořit 

  
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.



PA\647492CS.doc 5/8 PE 382.627v01-00

CS

daňovými nástroji udržitelnější využívání pesticidů. 

Pozměňovací návrh 3
Čl. 3 pododstavec ia) (nový)

(ia) „pesticidem“ se rozumí přípravek na 
ochranu rostlin definovaný v nařízení ES č. 
[…] o uvádění přípravků na ochranu 
rostlin na trh.

Odůvodnění

Termíny „pesticid“ a „přípravek na ochranu rostlin“ se používají bez rozlišení v celé 
směrnici. V zájmu jasnosti a právní jistoty je důležité  termín „pesticid“ definovat.

Pozměňovací návrh 4
Čl. 4 odst. 1 pododstavec 1

Členské státy přijmou národní akční plány, 
které stanoví cíle, opatření a harmonogramy 
pro snížení rizik, včetně nebezpečí, a 
závislosti na pesticidech.

Členské státy přijmou národní akční plány, 
které stanoví cíle, opatření a harmonogramy 
pro snížení rizik pesticidů, včetně jejich 
nebezpečí. Tyto cíle musí být v souladu s 
ustanoveními čl. 4 odst. 1 a článku 16 
směrnice 2000/60/ES.

Odůvodnění

Prvořadým cílem národních akčních plánů je bojovat proti rizikům a nebezpečím vyplývajícím 
z používání pesticidů, nikoli bojovat proti jejich používání jako takovému.    Je důležité 
vycházet při vytváření národních akčních programů také z cílů obsažených v rámcové 
směrnici o vodě. 

Pozměňovací návrh 5
Čl. 4 odst. 1 pododstavec 1a (nový)

Část národních akčních plánů musí být 
věnována integrované ochraně před škůdci 
ve smyslu článku 13, přičemž prioritou jsou 
opatření na ochranu rostlin s využitím 
nechemických postupů.  

Odůvodnění

Je nutno podporovat integrovanou ochranu rostlin.
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Pozměňovací návrh 6
Článek 7

Členské státy podpoří a usnadní programy 
zvyšování povědomí a veřejnou dostupnost 
informací týkajících se pesticidů, zejména co 
se týče jejich zdravotních 
a environmentálních účinků a 
nechemických alternativ.

Členské státy podpoří a usnadní programy 
zvyšování povědomí a veřejnou dostupnost 
informací týkajících se pesticidů, zejména co 
se týče jejich účinků na zemědělskou 
produkci, zdraví a životní prostředí a 
nechemických alternativ.

Odůvodnění

Je důležité vést vyváženou informační kampaň, která musí informovat o veškerých výhodách i 
nevýhodách.  Pesticidy mají také výhody, např. zajistí maximální zemědělský výnos, 
zemědělské produkty vyšší kvality, omezují erozi půdy, jsou v souladu s požadavky na zdraví 
rostlin a usnadňují mezinárodní obchod se zemědělskými produkty.

Pozměňovací návrh 7
Čl. 10 odst. 1 pododstavec 1 úvodní věta

Členské státy zajistí, že pokud se pesticidy 
používají v blízkosti vodních zdrojů, dá se 
přednost:

Členské státy zajistí, že pokud se pesticidy 
používají v blízkosti vodních zdrojů, a 
zejména vodních zdrojů určených k 
zásobování pitnou vodou, dá se přednost:

Odůvodnění

U vodních zdrojů určených k zásobování pitnou vodou je třeba zvláštní ochrany. 

Pozměňovací návrh 8
Čl. 11 poslední odstavec

Zákaz nebo omezení podle písmene b) 
mohou být založeny na výsledcích 
příslušných posouzení rizik.

Zákaz nebo omezení jsou založeny na 
výsledcích příslušných posouzení rizik.

Odůvodnění

Je důležité provádět v ohrožených oblastech (z hlediska flory, fauny nebo ohrožených skupin, 
např. dětí) velmi přísné posouzení, pokud jde o otázku, zda by mělo být používání pesticidů 
omezeno či dokonce zakázáno.   Touto otázkou je nutno se zabývat případ od případu a na 
základě posouzení rizik.



PA\647492CS.doc 7/8 PE 382.627v01-00

CS

Pozměňovací návrh 9
Čl. 12 odst. 1 písm. d)

d) čištění použitého aplikačního zařízení. d) příprava, používání, čištění a skladování 
použitého aplikačního zařízení a 
příslušenství, včetně zařízení pro postřik a 
chemických látek.

Pozměňovací návrh 10
Čl. 13 odst. 1

1. Členské státy přijmou všechna nezbytná 
opatření pro podporu zemědělství s nízkými 
vstupy pesticidů, včetně integrované 
ochrany před škůdci, a aby zajistily, že 
profesionální uživatelé pesticidů se 
přeorientují na používání všech dostupných 
opatření na ochranu plodin, která jsou 
šetrnější k životnímu prostředí, přičemž 
přednost se dává pokud možno 
nízkorizikovým alternativám nebo 
přípravkům s minimálním dopadem na 
lidské zdraví a životní prostředí v rámci 
prostředků vhodných pro stejný problém se 
škůdcem.

1. Členské státy přijmou všechna nezbytná 
opatření pro podporu zemědělství s nízkými 
vstupy pesticidů, včetně integrované 
ochrany před škůdci, a aby zajistily, že 
profesionální uživatelé pesticidů přejdou co 
nejdříve k používání všech dostupných 
opatření na ochranu plodin, která jsou 
šetrnější k životnímu prostředí, přičemž 
přednost se dává pokud možno 
nízkorizikovým alternativám nebo 
přípravkům s minimálním dopadem na 
lidské zdraví a životní prostředí v rámci 
prostředků vhodných pro stejný problém se 
škůdcem.

Odůvodnění

Je důležité, aby profesionální uživatelé pesticidů co nejdříve přešli k používání opatření na 
ochranu plodin, které je šetrnější k životnímu prostředí.

Pozměňovací návrh 11
Čl. 13 odst. 1a (nový)

1a. Členské státy budou podporovat 
používání nízkorizikových přípravků na 
ochranu rostlin definovaných v čl. 46 odst. 
1 a čl. 46a odst. 1 nařízení ES č. […] o 
uvádění přípravků na ochranu rostlin na 
trh.

Odůvodnění

Členské státy by měly podporovat udržitelnější a z hlediska životního prostředí bezpečnější 
používání pesticidů. Mimoto je důležité více provázat tuto směrnici s návrhem nařízení o 
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uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh. 

Pozměňovací návrh 12
Čl. 13 odst. 2

2. Členské státy stanoví nebo podpoří 
stanovení veškerých nezbytných podmínek 
pro provádění integrované ochrany před 
škůdci.

2. Členské státy stanoví nebo podpoří 
stanovení veškerých nezbytných podmínek 
pro provádění integrované ochrany před 
škůdci a pro každou plodinu vypracují 
popisy osvědčených postupů integrované 
ochrany rostlin, přičemž prioritou bude 
nechemická ochrana rostlin.

Odůvodnění

Osvědčené postupy, pokud jde o nechemické metody ochrany rostlin, pomáhají 
profesionálním uživatelům činit v souvislosti s ochranou rostlin rozhodnutí bezpečná z 
hlediska ochrany životního prostředí.  

Pozměňovací návrh 13
Článek 15a (nový)

Článek 15a
Výměna informací a osvědčené postupy

Komise vytvoří platformu pro výměnu 
informací a osvědčených postupů v oblasti 
udržitelného využívání pesticidů a 
integrované ochrany před škůdci.

Odůvodnění

Důležitou součástí prosazování udržitelného využívání pesticidů a integrované ochrany před 
škůdci je výměna informací a osvědčených postupů mezi členskými státy a dalšími 
zainteresovanými stranami. To znamená, že nebude nutné znovu objevovat to, na co již jiní 
přišli. Do tohoto okruhu lze zahrnout i stávající iniciativy (jako například evropská iniciativa 
pro udržitelný rozvoj v zemědělství).
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