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NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský prijal do svojho návrhu uznesenia návrhy:

1. poukazuje na to, že v Európe paralelne existuje niekoľko rozdielnych foriem 
poľnohospodárstva a že používanie prípravkov na ochranu rastlín (POR) je 
charakteristické pre väčšinu z nich; domnieva sa, že je naliehavo potrebné overiť, či je bez 
chemických prípravkov na ochranu rastlín možné zabezpečiť vysokú kvalitu a dostatočné 
množstvo potravín;

2. zdôrazňuje, že záväzok obmedziť používanie prostriedkov na ochranu rastlín s cieľom 
znížiť ich nebezpečnosť a hľadať alternatívne prostriedky ochrany, zdroje a spôsoby, 
ktoré sú ekologickejšie a menej škodlivé pre ľudí a zvieratá, prinesie okrem zlepšenia 
životného prostredia a verejného zdravia tiež vyššiu kvalitu európskych 
poľnohospodárskych produktov a zvýši ich pridanú hodnotu v dôsledku širšej 
informovanosti verejnosti a citlivosti spotrebiteľov v súvislosti s týmito otázkami;

3. domnieva sa, že pozornosť by sa nemala zameriavať prevažne na dlhodobé používanie 
POR, ale skôr na trvalo udržateľnú poľnohospodársku výrobu so zreteľom na bezpečnosť 
potravín, zdravie spotrebiteľov, dodávky čistej pitnej vody, zachovanie diverzifikácie 
flóry a fauny a zdravie osôb zamestnaných v poľnohospodárstve; zastáva názor, že v tejto 
súvislosti by použitie POR mohlo byť nápomocným, muselo by sa však podriadiť 
osobitným pravidlám z dôvodu možného poškodenia zdravia týmito látkami;

4. poukazuje na potrebu šírenia takých poľnohospodárskych postupov, ktoré podporujú 
používanie nižších dávok pesticídov (okrem iného integrovaná výroba a organické 
poľnohospodárstvo), čo prispeje k celkovému poklesu objemu používaných pesticídov;

5. poukazuje na to, že trvalo udržateľné riadenie rezistencie a ďalší rozvoj ochrany rastlín je 
možný, len ak bude dostupná dostatočne pestrá ponuka prípravkov a účinných látok na 
ochranu rastlín, čím sa zvýši podpora poľnohospodárov a ďalších prevádzkovateľov pre 
rôzne právne akty upravujúce používanie POR a klesne počet prípadov porušovania týchto 
predpisov;

6. poukazuje na to, že EÚ doteraz vydala viac ako tucet právnych aktov, ktoré priamo alebo 
nepriamo regulujú používanie POR; zdôrazňuje, že pripravované nariadenia na používanie 
POR postupujú správnym smerom;

7. žiada, aby o používaní prípustných POR rozhodovali poľnohospodári pod vedením 
dostatočne kvalifikovaných poradcov; domnieva sa, že predpisy a kontroly musia 
prihliadať na tento voľný priestor pre rozhodovanie v závislosti od konkrétnych okolností 
v jednotlivých členských štátoch;

8. zdôrazňuje, že právne predpisy Spoločenstva by nemali určovať všeobecné množstevné 
obmedzenia, pretože tým by motivovali poľnohospodárov, aby používali síce menšie 
množstvá, ale nebezpečnejšie látky;
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9. žiada, aby Komisia a členské štáty zabezpečili dostatočné financovanie osvetových, 
poradenských a školiacich programov; poukazuje na to, že tieto opatrenia prispejú k 
zlepšeniu situácie viac ako dodatočná povinnosť dokumentovať a predkladať správy;
plošná kontrola je beztak nereálna;

10. žiada, aby pripravované predpisy nezvýšili zaťaženie poľnohospodárov nepotrebnou 
byrokraciou, skôr by mala rozsiahla harmonizácia podnietiť zjednodušenie kontrolných 
postupov a zachovať ich účinnosť;

11. žiada, aby pripravované štatistické nariadenie neviedlo k ďalšiemu zaťaženiu 
poľnohospodárov;

12. poukazuje na to, že ešte stále nie sú jasné sú mnohé hľadiská riadenia ochrany rastlín, 
ktoré je záväzné od roku 2014, čo môže u poľnohospodárov viesť k značnej neistote a k 
právnym nejasnostiam;

13. žiada, aby dobrovoľné a podporné opatrenia mali prednosť pred záväznými opatreniami; 
na základe analýzy situácie na danom mieste v rámci národných akčných plánov sú 
členské štáty zodpovedné za rozhodnutie o výbere správneho súboru nástrojov;

14. žiada, aby vypracovanie akčných plánov jednotlivých členských štátov prebehlo v úzkej 
spolupráci s so sektorom poľnohospodárstva a transparentne a aby zohľadnilo vplyv 
týchto opatrení na životné prostredie a zabezpečilo, aby boli ciele overiteľné; podporuje 
spolufinancovanie národných akčných plánov zo zdrojov Spoločenstva; domnieva sa, že 
verejnosť má byť podrobne informovaná a že treba zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu s 
cieľom podporovať členské štáty v ich nepretržitom úsilí;

15. zvlášť víta ďalšiu harmonizáciu predpisov v oblasti povolenia prípravkov na ochranu 
rastlín a ich uvedenia na trh; upozorňuje však na to, že postupy majú byť účelné, musia sa 
optimalizovať a vytvárať tak, aby boli vypočítateľné, s cieľom uľahčiť prístup na trh 
produktom, ktoré sú inovačné a spravidla menej rizikové; harmonizácia by mala slúžiť aj
ako podnet na odstránenie existujúcich právnych neistôt;

16. vyzýva Komisiu, aby urýchlila harmonizáciu maximálnych hladín rezíduí v rámci 
Spoločenstva, pretože v súčasnosti nie sú podmienky hospodárskej súťaže rovnaké pre 
všetkých jej účastníkov, čo bráni obchodu a spôsobuje neistotu u spotrebiteľov;

17. vyzýva Komisiu, aby spolu s členskými štátmi a s priemyslom zaviedla opatrenia proti 
dovozu falšovaných a/alebo nepovolených prípravkov na ochranu rastlín, ako aj proti ich 
uvedeniu na trh;

18. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že ak sa zistí prekročenie hraničných hodnôt na alebo 
v dovezených potravinách, budú uplatnené rovnaké opatrenia a sankcie ako v prípade 
produktov vyrobených v EÚ; žiada, aby sa bezodkladne zabezpečila jednotná a 
dostatočne prísna kontrola dovážaného tovaru (na ktorý sa zvyčajne vzťahujú miernejšie 
právne predpisy o používaní POR, v dôsledku čoho je riziko v súvislosti s nezákonnými 
hladinami rezíduí väčšie) vo všetkých členských štátoch s cieľom zabrániť 
znevýhodneniu európskych poľnohospodárov a výrobcov a vytvoriť rovnaké podmienky 
hospodárskej súťaže pre všetkých jej účastníkov v rámci EÚ;
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19. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby poskytli dostatočné prostriedky na výskum 
rezistencie, na pestovanie a dodávky širokej škály plodín s rôznymi rezistenčnými 
vlastnosťami, na výskum striedania plodín a spôsobov obrábania pôdy s cieľom bojovať 
proti škodcom a chorobám rastlín a na inovácie v oblasti ochrany rastlín (vrátane 
nechemických alternatív);

20. vyzýva, aby sa vykonávali primerané kontroly potravín dovážaných do EÚ, ktoré boli 
vypestované s použitím tých prípravkov na ochranu rastlín a tých pesticídov, ktorých 
použitie a predaj na trhu v EÚ nie je povolený;

21. žiada vytvorenie koordinovaných systémov zhromažďovania informácií o výrobe, dovoze 
a vývoze, predaji, distribúcii a používaní bežne dostupných pesticídov;

22. žiada, aby Spoločenstvo financovalo recykláciu pesticídov vzhľadom na skutočnosť, že v 
EÚ sa viac než 200 000 ton pesticídov ešte stále uchováva v podzemných aj v otvorených 
skládkach;

23. vyzýva Komisiu, aby vo vzťahu k susedným krajinám EÚ sformulovala politiku ochrany 
a spolupráce pri používaní pesticídov a prípravkov na ochranu rastlín .
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