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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 svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. poukazuje na to, že v Evropě existují vedle sebe různé formy zemědělství a že používání 
přípravků na ochranu rostlin (POR) se týká většiny z nich; má za to, že je třeba urychleně 
přezkoumat, zda lze zajistit vysokou kvalitu a dostatečné množství potravin bez 
chemických přípravků na ochranu rostlin;

2. zdůrazňuje, že je nutno omezit používání přípravků na ochranu rostlin s cílem dosáhnout 
nižší nebezpečnosti a hledat alternativní přípravky na ochranu rostlin, zdroje a metody, 
které budou příznivější pro životní prostředí a méně škodlivé pro lidi i zvířata, a že tato 
nutnost s sebou přinese kromě dalšího zlepšování životního prostředí a veřejného zdraví 
také zkvalitnění evropských zemědělských produktů a navíc přispěje k širší 
informovanosti veřejnosti a ke zvýšení citlivosti spotřebitelů na tuto problematiku;

3. konstatuje, že by se zájem neměl soustřeďovat na udržitelné používání POR, nýbrž na 
udržitelnost zemědělské produkce se zřetelem na zabezpečení výživy, zdraví spotřebitelů, 
zásobování čistou pitnou vodou, zachování různorodosti flory a fauny a zdraví pracovníků 
v zemědělských profesích; je toho názoru, že používání POR může být nástrojem pro 
dosažení výše uvedeného, avšak mělo by podléhat zvláštním pravidlům z důvodu 
možného poškození zdraví těmito látkami;

4. poukazuje na potřebu rozšiřování zemědělských postupů, které podporují používání 
nižších dávek pesticidů (mimo jiné integrovaná produkce a ekologické zemědělství), což
přispěje k celkovému omezení používání pesticidů;

5. poukazuje na to, že udržitelné řízení rezistence a další rozvoj ochrany rostlin jsou možné 
pouze tehdy, pokud bude dostupná dostatečně široká škála různých přípravků a účinných 
látek na ochranu rostlin, čímž se rovněž zvýší akceptace různých právních předpisů 
upravujících používání POR ze strany zemědělců a dalších provozovatelů a tyto předpisy 
budou účinnější než doposud;

6. poukazuje na to, že EU doposud vydala mnoho právních aktů, které přímo či nepřímo 
regulují používání POR; zdůrazňuje však, že připravované předpisy pro používání POR 
jsou krokem správným směrem;

7. požaduje, aby o používání přípustných POR rozhodovali zemědělci pod vedením poradců 
s příslušnou kvalifikací; je toho názoru, že předpisy a kontroly musí zohlednit možnost
jednotlivých členských států rozhodnout se podle jejich konkrétní situace;

8. zdůrazňuje, že legislativa Společenství by neměla stanovovat obecná kvantitativní 
omezení, jelikož by to mohlo být pro zemědělce a další provozovatele podnětem k 
používání látek, jichž se sice užívá v menším množství, ale které jsou nebezpečnnější;

9. požaduje, aby Komise a členské státy zajistily dostatečné financování programů pro 
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osvětu, poradenství a další vzdělávání; poukazuje na to, že tato opatření přispějí ke 
zlepšení situace více než další povinnosti dokumentovat či předkládat zprávy; plošná 
kontrola je však tak jako tak nereálná;

10. požaduje, aby plánované předpisy nezvýšily zatížení zemědělců zbytečnou byrokracií, a je 
toho názoru, že rozsáhlá harmonizace by měla spíše přispět ke zjednodušení kontrolních 
postupů, aniž by se snížila jejich účinnost;

11. požaduje, aby plánované statistické nařízení nevedlo k dalšímu zatížení zemědělců;

12. poukazuje na to, že pro integrované řízení ochrany rostlin, které má být od roku 2014 
závazné, je ještě mnoho aspektů nejasných, což může vést v souvislosti s podmíněností k 
výraznému zvýšení nejistoty zemědělců a k právním nejasnostem;

13. požaduje, aby dobrovolná a podpůrná opatření měla přednost před závaznými opatřeními; 
členským státům přísluší, aby na základě analýzy situace v daném místě a v rámci 
národních akčních plánů rozhodly o správném souboru nástrojů;

14. požaduje, aby bylo vytváření národních akčních plánů v úzké součinnosti s oblastí 
zemědělství a bylo transparentní s ohledem na dopad těchto opatření na životní prostředí a 
aby cíle byly ověřitelné; podporuje spolufinancování národních akčních plánů ze zdrojů 
Společenství; je toho názoru, že veřejnost musí být podrobně informována a že je nutno 
zajistit pravidelnou aktualizaci, aby byly členské státy průběžně motivovány;

15. velmi vítá další harmonizaci předpisů v oblasti schvalování přípravků na ochranu rostlin a 
jejich uvádění na trh; poukazuje však na to, že postupy se musí vytvořit tak, aby byly 
přímé, optimalizované a předvídatelné a aby usnadnily uvádění na trh takových výrobků, 
které jsou inovační a většinou méně rizikové; harmonizace by se měla využít k odstranění 
existující právní nejistoty;

16. vyzývá Komisi, aby urychlila harmonizaci maximálních limitů reziduí ve Společenství, 
neboť podmínky hospodářské soutěže v EU nejsou v současné době pro všechny subjekty 
stejné, což brání obchodu a vede ke znejistění spotřebitelů;

17. vyzývá Komisi, aby společně s členskými státy a průmyslem učinila opatření proti dovozu 
falšovaných a/nebo nedovolených POR a jejich uvádění na trh;

18. vyzývá Komisi, aby zajistila, že pokud bude v dovážených potravinách zjištěno 
překročení mezní hodnoty, budou učiněna stejná opatření a sankce jako u produktů 
vyrobených v EU; vyžaduje, aby byla ve všech členských státech stejným způsobem ihned 
zabezpečena vyhovující přísná kontrola dováženého zboží (které všeobecně podléhá méně 
přísným právním úpravám používání POR, což znamená, že u něj existuje vyšší riziko 
nezákonných limitů reziduí) s cílem zabránit znevýhodnění evropských zemědělců a 
výrobců a vytvořit v rámci EU pro všechny provozovatele stejné podmínky hospodářské 
soutěže;

19. vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily dostatečné prostředky na výzkum rezistence, 
na kultivaci a poskytnutí široké škály plodin s různými rezistenčními vlastnostmi, na 
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výzkum střídání plodin a metod kultivace půdy za účelem boje proti škůdcům a nemocem 
rostlin a na inovace v oblasti ochrany rostlin (včetně jiných než chemických alternativ);

20. žádá náležitou kontrolu krmiv dovážených do EU a produkovaných za použití přípravků 
na ochranu rostlin a pesticidů, jejichž používání a prodej na trhu není v EU povolen;

21. žádá vytvoření koordinovaných systémů sběru informací o produkci, dovozu, vývozu, 
prodeji, distribuci a používání obecně dostupných pesticidů;

22. žádá vzhledem ke skutečnosti, že se v podzemních a na venkovních skládkách v EU 
doposud skladuje více než 200 000 tun pesticidů, aby byly na recyklaci pesticidů 
poskytnuty prostředky Společenství ;

23. vyzývá Komisi, aby formulovala politiku ochrany a spolupráce při používání pesticidů a 
přípravků na ochranu rostlin vůči sousedním státům EU.
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