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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

I) Úvod

Předložená směrnice je součástí tematické strategie k dosažení udržitelného využívání 
pesticidů, a tím také šestého akčního programu pro životní prostředí.

Aplikaci nebo používání přípravků na ochranu rostlin přímo či nepřímo reguluje mnoho 
zákonů, mimo jiné:

• směrnice 91/414/EHS (uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh), kterou má 
nahradit nařízení o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (KOM (2006) 388),

• směrnice 79/117/EHS (zákaz uvádění na trh a používání přípravků na ochranu rostlin), 

• nařízení 396/2005/ES (maximálních limity reziduí pesticidů), 

• nařízení 882/2004/ES (úřední kontroly),

• nařízení 178/2002/ES (obecné zásady a požadavky potravinového práva),

• nařízení 852/2004/ES, 853/2004/ES, 854/2004/ES (tzv. hygienický balíček), 

• nařízení 1782/2003/ES (režimy přímých podpor v zemědělství – nařizuje uplatňování 
tzv. hygienického balíčku a také směrnice 91/414/EHS, nařízení 178/2002/ES mj. 
v rámci podmíněnosti), 

• směrnice 79/409/EHS (ochrana volně žijících ptáků) a směrnice 92/43/EHS 
(o stanovištích), 

• směrnice 2000/60/ES (rámcová směrnice o vodě), včetně dceřiných směrnic 
a rozhodnutí (např. směrnice o podzemních vodách, o zdrojích pitné vody, 
o povrchových vodách, směrnice o normách environmentální kvality (KOM 
(2006)397), rozhodnutí o prioritních látkách aj.), které všechny vyžadují opatření proti 
zatížení způsobenému přípravky na ochranu rostlin a jejich pronikání, 

• směrnice o ochraně zdraví zaměstnanců, 

• směrnice o odpadech.

Právní předpisy nescházejí. Přesto se však legální používání přípravků na ochranu rostlin 
v rámci vymezeném předpisy Společenství a vnitrostátními předpisy v jednotlivých členských 
státech bohužel podstatně liší. I přes značné zlepšení v posledních letech se ve vodě 
a v potravinách stále ještě nalézají nežádoucí rezidua přípravků na ochranu rostlin.

Navržený právní akt má přispět k dalšímu sjednocení používání přípravků na ochranu rostlin. 

Pro tento účel jsou navrženy následující důležité nástroje: 
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• vytvoření národních akčních plánů,

• školení uživatelů,

• práce s veřejností, 

• kontrola používaných strojů,

• zvláštní ochrana vodního prostředí a oblastí a území zahrnutých do sítě Natura 2000, 
které navštěvuje zejména veřejnost (parky atd.), 

• podpora postupů s nízkými vstupy pesticidů, včetně integrované ochrany před škůdci 
(obecně i pro jednotlivé plodiny),

• vývoj ukazatelů rizik.

II) Navržené změny

Přípravky na ochranu rostlin jsou nepostradatelnou součástí moderního zemědělství. Důležité 
prvky pro takové používání přípravků na ochranu rostlin, které je šetrné k životnímu prostředí 
a není ze zdravotního hlediska škodlivé, jsou již obsaženy v jiných právních předpisech 
Společenství.

Základem této směrnice proto musí být národní akční plán.

V něm musí členské státy skloubit za pomoci různých dobrovolných, zákonných a popř. také 
daňových opatření všechny požadované činnosti vedoucí k odstranění zbývajících rizik a ke 
zlepšení rozumného zacházení s přípravky na ochranu rostlin.
K tomu je bezpodmínečně nutné zlepšit vzdělávací a osvětovou činnost, bojovat proti 
bodovým zdrojům znečištění, zlepšit údaje a usilovat o konkretizaci integrované ochrany 
rostlin. Rozhodující je, aby toto úsilí bylo průběžné, neboť poznatky o optimální ochraně 
rostlin se neustále vyvíjejí a přerušení tohoto úsilí (osvětové činnosti, kontrol) by mohlo vést 
k méně optimálním podmínkám. 

Vzhledem k tomu, že pro používání přípravků na ochranu rostlin již existují rozsáhlé 
předpisy, měla by se směrnice omezit na údaje o tom, co by měly akční plány minimálně 
obsahovat. Jinak dojde k tomu, co se již stalo v případě sítě Natura-2000, že budou vydány 
nové evropské směrnice, které budou ve značném rozporu se stávajícími právními předpisy.

Také integrovaná ochrana rostlin je již v navrženém nařízení o uvádění přípravků na ochranu 
rostlin na trh do značné míry definována a od roku 2014 je závazná pro všechny uživatele.
V rámci právních předpisů týkajících se vod je naléhavě nutné stanovit omezení používání 
přípravků na ochranu rostlin v oblasti řízení vodních zdrojů (pitvá voda, podzemní vody, 
vodní toky, intervaly mezi postřiky). Zde postačí, aby byly členské státy povinny, stejně jako 
v případě sítě Natura 2000, věnovat této problematice v akčních plánech zvláštní pozornost. 

Závazné předpisy by měly být stanoveny pouze v oblastech, které doposud nebyly 
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projednávány, jako je odborná příprava a další vzdělávání, osvětová činnost a použití strojů.

Účinnost národních akčních plánů je nutno zlepšit, na rozdíl od návrhu Komise, 
prostřednictvím jasných ustanovení týkajících se aktualizace a kontroly, měřitelnosti cílů a 
informovanosti veřejnosti. 

Pojem „pesticidy“ byl v zájmu lepší srozumitelnosti nahrazen pojmem „přípravky na ochranu 
rostlin“, protože se směrnice omezuje pouze na ně. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a 
bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací 
návrhy:

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Nadpis

Směrnice Evropského parlamentu, kterou se 
stanoví rámec pro akce Společenství k 
dosažení udržitelného využívání pesticidů

Směrnice Evropského parlamentu, kterou se 
stanoví rámec pro akce Společenství k 
dosažení přiměřeného využívání přípravků 
na ochranu rostlin, jež odpovídá zásadě 
udržitelného rozvoje
(Tato změna platí v celém legislativním 
textu; po přijetí pozměňovacího návrhu 
budou nutné příslušné úpravy v celém textu.)

Odůvodnění

Ve směrnici jsou jako pesticidy nazývány výhradně přípravky na ochranu rostlin. Tato 
skutečnost by měla být v zájmu srozumitelnosti oblasti působnosti vyjádřena také v nadpisu. 

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 3

(3) Národní akční plány zaměřené na 
stanovení cílů pro snížení rizik, včetně 
nebezpečí, a závislosti na používání 

(3) Základem směrnice jsou národní akční 
plány jednotlivých členských států, jejichž 
prostřednictvím se riziko používání 

  
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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pesticidů a pro podporu nechemické 
ochrany rostlin by měly být členskými státy 
použity k usnadnění provádění této 
směrnice. Národní akční plány mohou být 
koordinovány s prováděcími plány podle 
jiných příslušných právních předpisů 
Společenství a mohou být použity pro 
seskupování cílů, kterých má být dosaženo 
v rámci jiných právních předpisů 
Společenství souvisejících s pesticidy.

přípravků na ochranu rostlin sníží a 
podpoří se ochrana rostlin bez použití 
chemikálií. Národní akční plány by měly být 
koordinovány s prováděcími plány podle 
jiných příslušných právních předpisů 
Společenství a mohou být použity pro 
seskupování cílů, kterých má být dosaženo v 
rámci jiných právních předpisů Společenství 
souvisejících s pesticidy.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 3a (nový)

(3a) Cíle národních akčních plánů 
spočívající ve snížení rizik by měly být 
definovány co nejpřesněji. Akční plány by 
se měly pravidelně kontrolovat a 
aktualizovat. Členským státům přísluší, aby 
v rámci národních akčních plánů vytvořily 
podle dané situace a podmínek správný 
soubor zákonných, dobrovolných a 
popřípadě daňových opatření. 

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 4

(4) Výměna informací o cílech a akcích, 
které členské státy stanoví ve svých 
národních akčních plánech, je velmi 
důležitým prvkem při dosahování cílů této 
směrnice. Proto je vhodné žádat členské 
státy, aby pravidelně podávaly zprávy 
Komisi a ostatním členským státům, 
zejména o provádění a výsledcích svých 
národních akčních plánů a o svých 
zkušenostech.

(4) Výměna informací a informování 
veřejnosti o cílech a akcích, které členské 
státy stanoví ve svých národních akčních 
plánech, je velmi důležitým prvkem při 
dosahování cílů této směrnice. Proto je 
vhodné žádat členské státy, aby pravidelně 
podávaly zprávy Komisi a aby Komise 
vytvořila veřejně přístupnou internetovou 
databázi, která veřejnosti a ostatním 
členským státům umožní získat informace o 
cílech a výsledcích národních akčních 
plánů. 
Při sestavování plánů by měla být 
přezkoumána alespoň hlediska, která jsou
pro udržitelné využívání přípravků na 
ochranu rostlin v této směrnici uvedena.
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Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 6

(6) Je žádoucí, aby členské státy vytvořily 
systémy odborné přípravy pro distributory, 
poradce a profesionální uživatele pesticidů, 
neboť ti, kdo využívají nebo budou využívat 
pesticidy, jsou si pak plně vědomi možných 
rizik pro lidské zdraví a životní prostředí a 
znají vhodná opatření pro maximální snížení 
těchto rizik. Vzdělávací činnosti pro 
profesionální uživatele mohou být 
koordinovány s činnostmi organizovanými v 
rámci nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze 
dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj 
venkova z Evropského zemědělského fondu 
pro rozvoj venkova (EZFRV)

(6) Je žádoucí, aby členské státy vytvořily 
systémy průběžné odborné přípravy pro 
distributory, poradce a profesionální 
uživatele pesticidů, neboť ti, kdo využívají 
nebo budou využívat pesticidy, jsou si pak 
plně vědomi možných rizik pro lidské zdraví 
a životní prostředí a znají vhodná opatření 
pro maximální snížení těchto rizik. 
Vzdělávací činnosti pro profesionální 
uživatele mohou být koordinovány s 
činnostmi organizovanými v rámci nařízení 
Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 
o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV)

Pozměňovací návrh 6
Bod odůvodnění 7

(7) Vzhledem k možným rizikům plynoucím 
z využití pesticidů by měla být široká 
veřejnost lépe informována o rizicích 
spojených s využíváním pesticidů 
prostřednictvím osvětových kampaní, 
prostřednictvím informací podávaných 
maloobchodníky a jiných vhodných 
opatření.

(7) Vzhledem k možným rizikům plynoucím 
z využití přípravků na ochranu rostlin a 
z jejich úlohy v zemědělství a výrobě 
potravin by měla být široká veřejnost lépe 
informována o výhodách, nevýhodách, 
užitečnosti a rizicích přípravků na ochranu 
rostlin a o zodpovědném zacházení s nimi.

Odůvodnění

V rámci plánované kampaně k informování veřejnosti a zvýšení povědomí by měla být 
užitečnost a význam přípravků na ochranu rostlin pro současnou výrobu potravin 
prezentována zároveň s informacemi o možných rizicích používání těchto přípravků.

Pozměňovací návrh 7
Bod odůvodnění 9

(9) Vzhledem k tomu, že směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES 
ze dne 17. května 2006 o strojních 
zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES 

(9) Vzhledem k tomu, že směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES 
ze dne 17. května 2006 o strojních 
zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES 
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(přepracované znění) stanoví předpisy pro 
uvádění aplikačních zařízení pro pesticidy 
na trh a zajistí, aby byly splněny 
environmentální požadavky, je vhodné aby 
v rámci dalšího snížení nepříznivých vlivů 
pesticidů na lidské zdraví a životní prostředí 
způsobených takovým zařízením byly 
vytvořeny systémy pro pravidelnou 
technickou kontrolu již používaného zařízení 
na aplikaci pesticidů.

(přepracované znění) úplně nezaručuje 
splnění enviromentálních požadavků, je 
vhodné aby v rámci dalšího snížení 
nepříznivých vlivů pesticidů na lidské zdraví 
a životní prostředí způsobených takovým 
zařízením byly vytvořeny systémy pro 
pravidelnou technickou kontrolu již 
používaného zařízení na aplikaci pesticidů.

Pozměňovací návrh 8
Bod odůvodnění 10

(10) Letecký postřik pesticidy má potenciál 
vyvolat značně nepříznivé dopady na lidské 
zdraví a na životní prostředí, zejména 
v důsledku unášených postřiků. Proto bude 
letecký postřik obecně zakázán s možnou 
odchylkou tam, kde postřik představuje 
zřejmé výhody a rovněž přináší ve srovnání 
s jinými metodami postřiku environmentální 
přínosy, nebo pokud neexistují žádné 
přijatelné alternativy.

12. Letecký postřik pesticidy má potenciál 
vyvolat značně nepříznivé dopady na lidské 
zdraví a na životní prostředí, zejména v 
důsledku unášených postřiků. Proto bude 
letecký postřik obecně podléhat
oznamovacímu nebo schvalovacímu 
postupu, aby bylo zajištěno, že se letecký 
postřik použije pouze tehdy, pokud 
představuje zřejmé výhody a rovněž přináší 
ve srovnání s jinými metodami postřiku 
environmentální přínosy, nebo pokud 
neexistují žádné přijatelné alternativy.

Pozměňovací návrh 9
Bod odůvodnění 11

(11) Vodní prostředí je na pesticidy zvláště 
citlivé. Je proto nezbytné věnovat zvláštní 
pozornost zamezení znečišťování 
povrchových vod a podzemních vod 
prostřednictvím přijetí vhodných opatření, 
jako např. vytvořením nárazníkových 
pásem nebo vysazováním živých plotů podél 
povrchových vod, aby se snížila expozice 
vodních těles unášeným postřikům. 
Rozměry nárazníkových pásem by měly 
záviset zejména na vlastnostech půdy, 
klimatu, velikosti vodního toku, stejně jako 
na zemědělských vlastnostech dotčených 
oblastí. Používání pesticidů v oblastech 
určených k odběru pitné vody, podél 
dopravních cest, např. železničních tratí, na 

(11) Vodní prostředí je na přípravky na 
ochranu rostlin zvláště citlivé. Je proto 
nezbytné zabránit znečišťování 
povrchových vod a podzemních vod 
prostřednictvím vhodných pravidel a 
požadavků pro používání, které budou 
stanoveny v rámci schvalování přípravků 
na ochranu rostlin.
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uzavřených nebo velmi propustných 
površích může vést k vyšším rizikům 
znečištění vodního prostředí. Proto by 
v takových oblastech mělo být používání 
pesticidů co nejvíce omezeno, případně 
odstraněno.

Odůvodnění

Při používání přípravků na ochranu rostlin musí být dodržována pravidla pro používání 
specifických výrobků nebo technik určených ke snížení poškození stanovená v rámci úředního 
schvalování těchto výrobků a technik. Uvedená nařízení již regulují vzdálenost od vodních 
těles a další nárazníková pásma jsou nadbytečná. Používání přípravků na ochranu rostlin 
v chráněných pásmech pitné vody je již navíc regulováno vnitrostátními právními předpisy 
pro oblasti určené k odběru pitné vody, a proto zde nevyžaduje zvláštní zmínku. 

Pozměňovací návrh 10
Bod odůvodnění 12

(12) Používání pesticidů může být zvláště 
nebezpečné ve velmi citlivých oblastech, 
jako jsou např. lokality sítě Natura 2000 
chráněné v souladu se směrnicí Rady 
79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně 
volně žijících ptáků a směrnicí Rady 
92/43/EHS ze dne 21. května 1992 
o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. 
Na jiných místech, jako jsou veřejné parky, 
sportoviště nebo dětská hřiště, jsou rizika 
z expozice pesticidům pro širokou veřejnost 
vysoká. Proto by používání pesticidů 
v těchto oblastech mělo být co nejvíce 
omezeno, případně odstraněno.

(12) Ve velmi citlivých oblastech, jako jsou 
např. lokality sítě Natura 2000 chráněné 
v souladu se směrnicí Rady 79/409/EHS ze 
dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících 
ptáků a směrnicí Rady 92/43/EHS ze dne 
21. května 1992 o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin, mohou být nezbytná 
opatření k omezení používání přípravků na 
ochranu rostlin s cílem naplnit cíle 
Společenství týkající se těchto oblastí. 
Uvedená otázka je zohledněna v národních 
akčních a operačních plánech pro oblasti 
zvláštní ochrany. Na jiných místech, jako 
jsou veřejné parky, sportoviště nebo dětská 
hřiště, musí být zajištěno prostřednictvím 
pravidel používání stanovených v rámci 
schvalování, že neexistuje žádné zvýšené 
riziko pro veřejnost v souvislosti s expozicí 
přípravkům ochrany rostlin nebo že 
používání přípravků na ochranu rostlin je 
co nejnižší.

Odůvodnění

Usilování o omezení používání schválených přípravků na ochranu rostlin je z odborného 
hlediska neodůvodněné a nepřijatelné. Omezení používání přípravků na ochranu rostlin 
v „citlivých“ oblastech znamená, že použití těchto přípravků v sobě zahrnuje riziko, které 

však vzhledem k přísným vnitrostátním pravidlům o schvalování a používání ve skutečnosti 
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neexistuje. Pravidla pro používání stanovená v rámci procesu schvalování brání jakémukoli 
nebezpečí pro lidské zdraví nebo životní prostředí, tudíž veškerá další ustanovení jsou
nadbytečná.

Pozměňovací návrh 11
Bod odůvodnění 14

(14) Uplatňování všeobecných norem 
integrované ochrany před škůdci ze strany 
zemědělců by vedlo k lépe cílenému 
používání všech dostupných opatření ke 
snižování škůdců, včetně pesticidů. Proto 
přispívá k dalšímu snižování rizik pro lidské 
zdraví a životní prostředí. Členské státy by 
měly podporovat zemědělství s nízkými 
vstupy pesticidů, zejména integrovanou 
ochranu před škůdci, a stanovit nezbytné 
podmínky provádění technik integrované 
ochrany před škůdci. Kromě toho by členské 
státy měly podporovat používání norem 
integrované ochrany před škůdci, které jsou 
specifické pro jednotlivé plodiny.

(14) Členské státy by měly v rámci 
národních akčních plánů podporovat 
vytvoření podmínek pro uplatňování 
zemědělských postupů s nízkými vstupy 
pesticidů, zejména ekologické zemědělství a  
integrovanou ochranu před škůdci, jak se 
definuje v nařízení ES č. […] o uvádění 
přípravků na ochranu rostlin na trh, a 
stanovit nezbytné podmínky provádění 
technik integrované ochrany před škůdci

Pozměňovací návrh 12
Čl. 2 odst. 1

1. Tato směrnice se vztahuje na pesticidy ve 
formě přípravků na ochranu rostlin 
definované v nařízení ES č. […] o uvádění 
přípravků na ochranu rostlin na trh.

1. Tato směrnice se vztahuje na přípravky na 
ochranu rostlin definované v nařízení ES č. 
[…] o uvádění přípravků na ochranu rostlin 
na trh.

Pozměňovací návrh 13
Čl. 3 písm. b)

b) „profesionálním uživatelem“ každá 
fyzická nebo právnická osoba, která používá 
pesticidy v rámci své profesní činnosti, 
včetně provozovatelů, techniků, 
zaměstnavatelů, osob samostatně výdělečně 
činných v odvětví zemědělství i mimo něj;

b) „uživatelem“ každá fyzická nebo 
právnická osoba, která používá přípravky na 
ochranu rostlin v rámci své profesní 
činnosti, ať už se jedná o osobu samostatně 
výdělečně činnou, zaměstnance, nebo 
osobu povolanou ke zvláštním úkolům; 
pokud jde o „profesionální uživatele“, 
mohou členské státy rozlišovat mezi těmi, 
kteří jsou oprávněni používat přípravky na 
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ochranu rostlin sami na svých pozemcích, a 
na ty, kdo jsou oprávněni používat 
přípravky na ochranu rostlin na pozemcích 
patřících třetím stranám;

Kromě toho se považují za uživatele golfová 
hřiště, tenisové kurty a jiná zařízení pro 
volný čas, parky a součásti infrastruktury, 
jako např. parkoviště, silnice, železnice aj.

Odůvodnění

Anglické znění používá pojem „professional user“. Německý překlad „gewerblicher 
Anwender“ je nesprávný. Směrnice by se neměla týkat pouze samotných zemědělců, ale měla 
by platit pro všechny uživatele přípravků na ochranu rostlin.

Pozměňovací návrh 14
Čl. 3 písm. d)

d) „poradcem“ každá fyzická nebo právnická 
osoba, která poskytuje poradenství
o používání pesticidů, včetně soukromých 
samostatně výdělečně činných 
poradenských služeb, komerčních agentů, 
výrobců potravin nebo maloobchodníků, 
pokud je to relevantní;

d) „poradcem“ každá fyzická nebo právnická 
osoba, která má kvalifikaci a odbornou 
přípravu vyžadovanou členským státem, a 
je oprávněna provádět poradenství v oblasti 
používání přípravků na ochranu rostlin 
v souladu s postupy v členském státě, ve 
kterém je rostlina pěstována, a v souladu 
s limity reziduí stanovenými Společenstvím;

Pozměňovací návrh 15
Čl. 3 písm. ia) (nové)

ia) „ukazatelem používání“ parametr, který 
lze použít pro hodnocení intenzity 
používání pesticidů a závislosti na 
pesticidech;

Pozměňovací návrh 16
Čl. 4 název

Národní akční plány na snížení rizik a 
závislosti na pesticidech

Národní akční plány na omezení rizik a 
používání pesticidů

Pozměňovací návrh 17
Čl. 4 odst. 1

1. Členské státy přijmou národní akční 
plány, které stanoví cíle, opatření 
a harmonogramy pro snížení rizik, včetně 

1. Členské státy přijmou po poradě se  
zástupci zemědělců, organizací na ochranu 
životního prostředí, průmyslu a jiných 
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nebezpečí, a závislosti na pesticidech. subjektů národní akční plány, které, stanoví
cíle, opatření a harmonogramy pro snížení 
rizik, kterým je životní prostředí a zdraví 
vystaveno při používání přípravků na 
ochranu rostlin. V těchto akčních plánech 
budou zohledněny zvláštnosti národních, 
regionálních a místních podmínek.

Při vypracovávání a revizi národních 
akčních plánů členské státy náležitě zváží 
sociální, ekonomické a environmentální 
dopady zamýšlených opatření.

Při vypracovávání a revizi národních 
akčních plánů členské státy náležitě zváží 
sociální, ekonomické a environmentální 
dopady zamýšlených opatření. 

Národní akční plán lze sestavit také 
sloučením regionálních plánů a plánů 
sdružených na regionální úrovni nebo 
regionálních a národních plánů. 

Pozměňovací návrh 18
Čl. 4 odst. 1a (nový)

1a. Národní akční plány obsahují, pokud je 
to nutné, vyjádření k hlediskům uvedeným 
v článcích 5 až 13. Musí zohledňovat 
plánování, které je pro používání přípravků 
na ochranu rostlin stanoveno jinými 
právními předpisy Společenství, jako např. 
plány opatření v souladu se směrnicí 
2000/60/ES. 
Opatření uvedená v národních akčních 
plánech mohou být zejména legislativní, 
daňové nebo dobrovolné povahy a musí se 
opírat o příslušné výsledky posouzení rizik. 

Odůvodnění

Ve směrnici by měly být pro sestavování plánů uvedeny alespoň minimální hodnoty nebo 
hlediska kontroly. Rozhodnout, kdy jsou nutné další legislativní předpisy nebo podpůrná, 
daňová či jiná opatření, přísluší členským státům.

Pozměňovací návrh 19
Čl. 4 odst. 1a (nový)

1a. Národní akční plány zahrnou 
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integrovanou ochranu plodin, jak je 
uvedena v článku 13, s důrazem na 
opatření nechemické ochrany plodin a 
pobídky zemědělcům při jejich rozhodování 
o používání nechemických přípravků na 
ochranu plodin.

Pozměňovací návrh 20
Čl. 4 odst. 2

2. Během tří let po vstupu této směrnice 
v platnost sdělí členské státy své národní 
akční plány Komisi a ostatním členským 
státům.

2. Během tří let po vstupu této směrnice 
v platnost sdělí členské státy své národní 
akční plány Komisi.

Národní akční plány jsou každých pět let 
přezkoumány a veškeré změny v národních 
akčních plánech se neprodleně sdělí Komisi.

Národní akční plány se nejméně jedenkrát za 
pět let přezkoumají a aktualizují se podle 
dosažených cílů. Součástí kontroly je také 
analýza, zda jsou rizika v akčním plánu 
přiměřeně popsána, nebo zda je nutné je 
znovu posoudit. Veškeré změny v národních 
akčních plánech a také důležité výsledky 
kontroly se neprodleně sdělí Komisi. 

Odůvodnění

Pravidla pro přezkum je bezpodmínečně nutné stanovit přesněji. Informovat členské státy není 
nutné, pokud Komise vytvoří – jak se zde navrhuje – veřejně přístupnou databázi (viz čl. 4 
odst. 2a (nový)). 

Pozměňovací návrh 21
Čl. 4 odst. 2a (nový)

2a. Komise vytvoří internetovou databázi, 
jejímž prostřednictvím budou veřejnosti 
zpřístupněny národní akční plány a 
všechny změny a důležité výsledky 
pravidelných přezkumů, zejména všechny 
pokroky nebo neúspěchy při dosahování 
cílů, a také jejich příčiny. 

Odůvodnění

Důležitým prvkem národních akčních plánů je účast veřejnosti. Proto je účelné zpřístupnit 
evropské veřejnosti tyto plány, jejich změny a také výsledky přezkumů prostřednictvím 
centrální internetové databáze. Prostřednictvím databáze lze odstranit tak jako tak zbytečnou 
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povinnost členských států vzájemně se informovat, která se v navržené formě stejně týkala 
pouze originálních plánů, a nikoli jejich změn. Zveřejněním na internetu bude zbytečné také 
ustanovení o předávání informací třetím zemím. 

Pozměňovací návrh 22
Čl. 4 odst. 3

4. Pokud je to vhodné, zpřístupní Komise 
obdržené informace třetím stranám 
v souladu s odstavcem 2.

vypouští se

Odůvodnění

Pozměňovací návrh, který vyplývá z čl. 4 odst. 2 a odst. 2a (nový) (pozměňovací návrh 20 a 
21).

Pozměňovací návrh 23
Čl. 4 odst. 4a (nový)

4a. Plánování a realizaci programů 
Společenství lze financovat z rozpočtu 
Společenství.

Pozměňovací návrh 24
Čl. 5 odst. 1 pododstavec 1

1. Členské státy zajistí, aby všichni 
profesionální uživatelé, distributoři a poradci 
měli přístup k náležité odborné přípravě.

1. Členské státy zajistí, aby všichni 
profesionální uživatelé, distributoři a poradci 
měli přístup k náležité a nezávisle 
organizované odborné přípravě nebo 
dalšímu vzdělávání v oblasti odborného 
používání přípravků na ochranu rostlin, 
která zohlední stupeň jejich odpovědnosti a 
konkrétní úlohu, pokud jde o integrovanou 
ochranu před škůdci.

Odůvodnění

Je velmi důležité, aby organizace odborné přípravy nebyla závislá na ekonomických zájmech 
určitých kruhů. To však nevylučuje účast specialistů z průmyslu nebo z nevládních organizací.
Základní požadavky vyplývající z této směrnice mohou členské státy splnit také poskytnutím 
vhodných nabídek vzdělávání. 

Pozměňovací návrh 25
Čl. 5 odst. 2
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2. Do dvou let ode dne uvedeného v čl. 20 
odst. 1 členské státy vytvoří systémy
certifikace, které poskytnou evidenci 
docházky za celý kurz, jehož obsahem jsou 
minimálně předměty uvedené v příloze I.

2. Do tří let ode dne uvedeného v čl. 20 
odst. 1 členské státy vytvoří systémy 
odborné přípravy, jejichž obsahem jsou 
minimálně předměty uvedené v příloze I.

Odůvodnění

Dva roky jsou příliš krátká doba pro povinnou odbornou přípravu všech zemědělců.

Pozměňovací návrh 26
Čl. 5 odst. 3 pododstavec 1a (nový)

Držitelé certifikátů uvedených v příloze I 
budou povinni svou odbornou přípravu 
obnovovat. Formy tohoto dalšího 
vzdělávání stanoví členské státy.

Pozměňovací návrh 27
Čl. 6 odst. 1

1.Členské státy zajistí, aby distributoři 
prodávající pesticidy klasifikované podle 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
1999/45/ES jako toxické nebo velmi toxické, 
zaměstnávali nejméně jednu osobu, která má 
certifikát podle čl. 5 odst. 2 a která bude 
přítomna a k dispozici na místě prodeje, aby 
poskytla informace o použití pesticidů 
zákazníkům.

1. Členské státy zajistí, aby distributoři 
prodávající pesticidy klasifikované podle 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
1999/45/ES jako toxické nebo velmi toxické, 
zaměstnávali nejméně jednu osobu, která má 
certifikát podle čl. 5 odst. 2, jenž není starší 
5 let, a která bude přítomna a k dispozici na 
místě prodeje, aby poskytla informace 
o použití pesticidů zákazníkům.

Odůvodnění

Z posouzení dopadů, které provedla Komise, vyplývá, že se zákonné rámcové podmínky a 
vědecké poznatky o správném používání přípravků na ochranu rostlin stále mění, a proto je 
vhodné platnost certifikátů omezit.

Pozměňovací návrh 28
Čl. 6 odst. 2

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění, aby prodej pesticidů, které 
nejsou schváleny k neprofesionálnímu 
použití, byl omezen na profesionální 
uživatele, kteří jsou držiteli certifikátu podle 
čl. 5 odst. 2.3813

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění, aby prodej schválených 
přípravků na ochranu rostlin byl omezen 
na profesionální uživatele, kteří jsou držiteli 
certifikátu podle čl. 5 odst. 2, a aby měli 
uživatelé možnost poradit se s náležitě 
kvalifikovanými  a kompetentními 
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odborníky, které určí členské státy.

Pozměňovací návrh 29
Čl. 6 odst. 3

3. Členské státy budou od distributorů 
uvádějících na trh pesticidy pro 
neprofesionální použití žádat, aby 
poskytovali obecné informace týkající se 
rizik používání pesticidů, zejména o 
nebezpečích, expozici, správném 
skladování, zacházení a aplikaci a rovněž o 
jejich likvidaci.

3. Členské státy budou od distributorů 
uvádějících na trh pesticidy pro 
neprofesionální použití žádat, aby 
poskytovali obecné informace týkající se 
správného používání přípravků na ochranu 
rostlin, které byly uvedeny na trh, zejména 
o možných rizicích, expozici, správném 
skladování, zacházení a aplikaci a rovněž o 
jejich likvidaci.

Opatření stanovená v odstavcích 1 a 2 se 
zavedou do dvou let od data uvedeného v čl. 
20 odst. 1.

Opatření stanovená v odstavcích 1 a 2 se 
zavedou do sedmi let od data uvedeného v 
čl. 20 odst. 1.

Odůvodnění

Cílem informací udávaných výrobci a distributory musí být správné používání přípravků na 
ochranu rostlin, které do značné míry vyloučí zdravotní a enviromentální rizika. Jádrem 
informací musí být, jaká rizika konkrétní produkt obnáší, protože tato rizika se mohou podle 
prostředků a způsobu použití podstatně lišit.

Delší přechodné období je nuné proto, aby se zabránilo vzniku nadbytečných kapacit v oblasti 
odborného výcviku a dalšího vzdělávání v prvních dvou letech po uvedení systému odborného 
výcviku a dalšího vzdělávání do praxe.

Pozměňovací návrh 30
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 informační 
programy a veřejnou dostupnost informací 
týkajících se používání a rizik přípravků na 
ochranu rostlin a možných zdravotních a 
environmentálních účinků tohoto 
používání. Kromě toho poskytnou 
informace o úloze přípravků na ochranu 
rostlin v zemědělství a ve výrobě potravin, o 
odpovědném používání přípravků na 
ochranu rostlin a o nechemických 
alternativách.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajistí, aby se plánované informace a programy zvyšování 
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povědomí netýkaly pouze rizik přípravků na ochranu rostlin. V současné době je hlavní 
veřejně diskutovanou problematikou nebezpečnost používání přípravků na ochranu rostlin. 
Namísto toho, jak je uvedeno v navrhovaném pozměňovacím návrhu, by mělo být cílem 
poskytnout objektivní informace o nezbytnosti a udržitelném charakteru používání přípravků 
na ochranu rostlin a měl by být zřejmý jejich význam pro současnou výrobu potravin.

Pozměňovací návrh 31
Čl. 8 odst. 1

1. Členské státy zajistí, aby se profesionálně 
používané zařízení na aplikaci pesticidů a 
jeho příslušenství v pravidelných intervalech 
kontrolovalo.
Pro tento účel vytvoří systémy certifikace, 
které umožní ověřit kontrolu.

1. Členské státy vytvoří systémy pobídek, 
které zajistí, že se profesionálně používaná
zařízení na aplikaci pesticidů a jejich
příslušenství v pravidelných intervalech 
budou kontrolovat.

Odůvodnění

Systémy pobídek jsou schopny zajistit ochotu ke kontrolám zařízení na straně uživatelů 
s mnohem větší pravděpodobností než donucovací opatření.

Pozměňovací návrh 32
Čl. 8 odst. 3

3. Do pěti let ode dne uvedeného v čl. 20 
odst. 1 členské státy zajistí, aby veškerá 
aplikační zařízení a jejich příslušenství pro 
profesionální použití byla alespoň jednou 
zkontrolována a aby pro aplikaci byla 
použita pouze v případě, že kontrolou 
úspěšně prošla.

vypouští se

Odůvodnění

Toto dílčí opatření může být vypuštěno s ohledem na zásadu subsidiarity.

Pozměňovací návrh 33
Čl. 8 odst. 4

4. Členské státy určí orgány odpovědné za 
provádění těchto kontrol a uvědomí o tom 
Komisi.

vypouští se

Odůvodnění

Předpis je zbytečný.
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Pozměňovací návrh 34
Čl. 9 odst. 1

1. Členské státy zakáží letecký postřik s 
výhradou odstavců 2-6.

1. Členské státy vydají předpisy o leteckém 
postřiku s ohledem na ustanovení uvedená 
v odstavci 4. 

Odůvodnění

Obecný zákaz leteckého postřiku je nadbytečně byrokratický a málo účelný, neboť je zřejmé, 
že je pro některé formy použití přípravků na ochranu rostlin v určitých případech (vinice, 
lesy) málo vhodný. Je úkolem členských států zajistit, aby bylo leteckého postřiku použito 
pouze tehdy, pokud to je nezbytně nutné. Je ponecháno na rozhodnutí členských států, zda 
v tomto směru stanoví oznamovací nebo schvalovací postup. Dokumentace není s ohledem na 
předpisy směrnice o poskytování informací o životním prostředí a na stávající vnitrostátní 
předpisy nutná. 

Pozměňovací návrh 35
Čl. 9 odst. 2

2. Členské státy určí a zveřejní plodiny, 
oblasti a konkrétní požadavky na aplikaci, 
kde lze udělit odchylku od odstavce 1 a 
letecký postřik schválit.

vypouští se

Odůvodnění

Pozměňovací návrh vyplývající z odstavce 1 a odstavce 4.

Pozměňovací návrh 36
Čl. 9 odst. 3

3. Členské státy určí orgány odpovědné za 
poskytování odchylek a uvědomí o tom 
Komisi.

vypouští se

Odůvodnění

Předpis je zbytečný.

Pozměňovací návrh 37
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Čl. 9 odst. 4

4. Odchylky lze poskytnout pouze 
v případech, kdy jsou splněny tyto 
podmínky:

4. Letecký postřik je přípustný pouze za 
těchto okolností:

(a) nesmějí existovat žádné přijatelné 
alternativy, nebo musí být zřejmé výhody, 
pokud jde o omezený dopad na zdraví a 
životní prostředí ve srovnání s pozemní 
aplikací pesticidů;

(a) nesmějí existovat žádné přijatelné 
alternativy, nebo musí být zřejmé výhody, 
pokud jde o omezený dopad na zdraví a 
životní prostředí ve srovnání s pozemní 
aplikací pesticidů;

(b) používané pesticidy musí být výslovně 
povoleny pro účely leteckého postřiku;

(b) používané pesticidy musí být výslovně 
povoleny pro účely leteckého postřiku;

(c) provozovatel provádějící letecký postřik 
musí být držitelem certifikátu podle čl. 5 
odst. 2.

(c) provozovatel provádějící letecký postřik
musí být držitelem certifikátu podle čl. 5 
odst. 2; čl. 6 odst. 3 druhá věta platí takto:

Povolení specifikuje opatření nezbytná 
k varování rezidentů, přítomných osob 
a k ochraně životního prostředí 
v bezprostřední blízkosti postřikované 
oblasti.

(ca) je nutno zajistit, aby byla učiněna 
všechna nezbytná opatření k včasnému 
varování rezidentů, přítomných osob a k 
ochraně životního prostředí v bezprostřední 
blízkosti postřikované oblasti;
cb)letecký postřik musí být příslušným 
orgánům předem ohlášen nebo jimi 
schválen.

Odůvodnění

Je ponecháno na rozhodnutí členských států, zda stanoví oznamovací nebo schvalovací 
postup. Letecký postřik je však v každém případě přípustný pouze tehdy, pokud budou splněna 
ustanovení uvedená v odstavci 4. Návrh Komise byl navíc příliš byrokratický. Je nutno 
zohlednit přechodnou dobu uvedenou v čl. 6 odst. 3 ve druhé větě. 

Pozměňovací návrh 38
Čl. 9 odst. 5

5. Profesionální uživatel, který si přeje 
aplikovat pesticidy leteckým postřikem, 
zašle příslušnému orgánu žádost doplněnou 
údaji na podporu toho, že jsou splněny 
podmínky podle odstavce 4.

vypouští se

Odůvodnění

Pozměňovací návrh vyplývající z odstavce 1 a 4. Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 34
a 37. 
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Pozměňovací návrh 39
Čl. 9 odst. 6

6. Příslušné orgány uchovávají záznamy o 
poskytnutých odchylkách.

vypouští se

Odůvodnění

Dokumentace není s ohledem na předpisy směrnice o poskytování informací o životním 
prostředí a na stávající vnitrostátní předpisy nutná. 

Pozměňovací návrh 40
Čl. 10 odst. 1 úvodní část

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

1. Členské státy stanoví v rámci sestavování 
a provádění národních akčních plánů 
opatření, která vhodným způsobem zajistí,
že pokud se přípravky na ochranu rostlin 
používají v blízkosti vodních zdrojů, dá se 
přednost: 

Odůvodnění

Dosavadní formulace, zejména velmi nepřesné formulace ve stávajícím odstavci 1, v žádném 
případě nezaručuje právní jistotu ani jistotu při plánování. Jedná se o problémy, které musí 
přednostně vyřešit členské státy v rámci svých národních akčních plánů v souladu s článkem 
4.

Pozměňovací návrh 41
Čl. 10 odst. 1a (nový)

1a. V rámci vypracování a provádění 
národních akčních plánů přezkoumají 
členské státy zejména následující opatření 
pro ochranu vodních útvarů: 
a) vytvoření nárazníkových pásem, v nichž 
nesmí být používány nebo skladovány 
přípravky na ochranu rostlin, podél polí 
v sousedství vodních toků, a zejména 
blízkosti ochranných zón pro odběr pitné 
vody, jež byly vytvořeny v souladu s čl. 7 
odst. 3 směrnice 2000/60/ES; rozměry 
nárazníkových pásem se určí v závislosti na 
rizicích znečištění a na zemědělských 
vlastnostech dotčené oblasti; 
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b) přijetí vhodných opatření jimiž se omezí 
unášení přípravků na ochranu rostlin 
vzduchem použitých na vertikální plodiny
( včetně sadů, vinic, chmelnic aj.) alespoň u 
plodin přímo sousedících s vodním tokem;
c) přijetí vhodných opatření, jimiž se sníží 
nebo pokud možno vyloučí aplikace 
přípravků na ochranu rostlin na 
dopravních cestách a železničních tratích a 
podél nich, na velmi propustných površích 
nebo na jiných infrastrukturách v blízkosti 
povrchových nebo podzemních vod nebo na 
uzavřených površích s velmi vysokým 
rizikem stékání do povrchových vod nebo 
do odpadních systémů.

Opatření uvedená v písmenu a) budou 
stanovena v každém národním plánu. 

Odůvodnění

Text odstavce 1a (nový), písmeno a)–c) v podstatě odpovídá textu uvedenému v odstavcích 2–
4 původního návrhu Komise. Opatření sledují stejný cíl, a proto jsou společně uvedena 

v jednom odstavci. Nárazníková pásma v blízkosti vodních toků a zón pitné vody jsou velmi 
důležitou součástí národního akčního plánu. Jak ukazuje příklad z Dánska, mohou však být 
také v této oblasti dobrovolná opatření stejně účinná jako závazné právní předpisy. 

Pozměňovací návrh 42
Čl. 10 odst. 2

2. Členské státy zajistí, aby byla vytvořena 
nárazníková pásma, v nichž nesmí být 
používány nebo skladovány pesticidy, u polí 
v sousedství vodních toků, a zejména 
v blízkosti ochranných zón pro odběr pitné 
vody, jež byly vytvořeny v souladu s čl. 7 
odst. 3 směrnice 2000/60/ES.
Rozměry nárazníkových pásem se určí 
v závislosti na rizicích znečištění a na 
zemědělských vlastnostech dotčené oblasti.

vypouští se

Odůvodnění

Nyní odstavec 1a (nový), písmeno a) (viz pozměňovací návrh 41). 
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Pozměňovací návrh 43
Čl. 10 odst. 3

3. Členské státy zajistí, aby byla přijata 
vhodná opatření, jimiž se omezí unášení 
pesticidů vzduchem přinejmenším na 
vertikální plodiny, včetně sadů, vinic 
a chmelnic přímo sousedících s vodními 
tokem.

vypouští se

Odůvodnění

Nyní odstavec 1a (nový), písmeno a) (viz pozměňovací návrh 41). 

Pozměňovací návrh 44
Čl. 10 odst. 4

4. Členské státy zajistí, aby byla snížena 
nebo pokud možno zrušena aplikace 
pesticidů na dopravních cestách a 
železničních tratích a podél nich, na velmi 
propustných površích nebo na jiné 
infrastruktuře v blízkosti povrchových nebo 
podzemních vod, nebo na uzavřených 
površích s velmi vysokým rizikem stékání 
do povrchových vod nebo do odpadních 
systémů.

vypouští se

Odůvodnění

Nyní odstavec 1a (nový), písmeno a) (viz pozměňovací návrh 41). 

Pozměňovací návrh 45
Článek 11 odst. 1 pododstavec 1 úvodní část

Členské státy s ohledem na nezbytné 
hygienické požadavky a požadavky 
veřejného zdraví zajistí přejetí těchto 
opatření:

Členské státy vezmou za základ výsledky 
odpovídajícího zhodnocení rizik a zajistí 
přijetí těchto opatření:

Odůvodnění

Základem pro rozhodnutí o omezení používání přípravků na ochranu rostlin v citlivých 
oblastech by mělo být odpovídající zhodnocení rizik. Nejde o to, zakázat používání, ale zajistit 
opatrné a umírněné používání přípravků na ochranu rostlin ve světle konkrétního cíle 
ochrany. V lokalitách sítě Natura 2000 jsou stanoveny regulace, zákazy a požadavky 
pokrývající všechny případy, tudíž s ohledem na princip subsidiarity již nejsou nutné žádné 
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další právní předpisy.

Pozměňovací návrh 46
Čl. 11 odst. 1 písm. a)

(a) používání pesticidů se zakáže nebo
omezí na nezbytné minimum v oblastech 
využívaných širokou veřejností nebo 
citlivými skupinami obyvatel, zejména 
v parcích, veřejných zahradách, 
sportovištích, školních a dětských hřištích;

(a) používání pesticidů se omezí na nezbytné 
minimum nebo se zcela vyloučí v oblastech 
pravidelně využívaných širokou veřejností 
nebo citlivými skupinami obyvatel, zejména 
v parcích, veřejných zahradách, 
sportovištích, školních a dětských hřištích;

Odůvodnění

Jedná se o upřesnění a vyjasnění. Rozhodující není zákaz, ale minimální používání přípravků 
na ochranu rostlin v závislosti na zvláštním cíli ochrany veřejných ploch. Vzhledem k nízké 
spotřebě přípravků na ochranu rostlin, kterou veřejná zařízení vykazují, se tento předpis nyní 
zřejmě v členských státech již uplatňuje. 

Pozměňovací návrh 47
Čl. 11 odst. 1 pododstavec 1 písm. b) a pododstavec 2

b) používání pesticidů se zakáže nebo omezí 
v oblastech zvláštní ochrany nebo jiných 
oblastech určených pro účely vytvoření 
nezbytných ochranných opatření v souladu 
s články 3 a 4 směrnice 79/409/EHS a 
články 6, 10 a 12 směrnice 92/43/EHS;

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

vypouští se

Pozměňovací návrh 48
Čl. 11 odst. 1a (nový)

Omezení využívání prostředků na ochranu 
rostlin v oblastech Natura 2000 nejsou 
v rozporu s dobrovolnou povahou 
podpůrných opatření podle nařízení 
o strukturálních fondech a podle nařízení 
o rozvoji venkova.
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Odůvodnění

Vložení poslední věty je nutné, aby se objasnilo, že omezení používání přípravků na ochranu 
rostlin v oblastech Natura-2000 s cílem zajistit jejich ochranu není při poskytování podpory 
v rozporu se zásadou dobrovolnosti. Útvary Komise zatím nedaly k této otázce žádnou jasnou 
odpověď, což vede ve členských státech ke značné právní nejistotě a znesnadňuje provádění 
opatření na ochranu životního prostředí v zemědělství. 

Pozměňovací návrh 49
Čl. 12 odst. 1 úvodní část

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily, že následující činnosti neohrozí 
zdraví nebo bezpečnost lidí a životního 
prostředí:

1. Členské státy přijmou v rámci národních 
akčních plánů na základě příslušných 
posouzení rizik popřípadě nezbytná 
opatření, aby zajistily, že následující činnosti 
neohrozí zdraví nebo bezpečnost lidí a 
životního prostředí

Odůvodnění

Navržená opatření se musí zahrnout do národních akčních plánů. Jde především o to, aby se 
stávající ustanovení prostřednictvím vhodných aktivit také skutečně prosadila. Předpisy 
členským státům nechybí. 

Pozměňovací návrh 50
Čl. 12 odst. 2

2. Členské státy přijmou veškerá nezbytná
opatření týkající se pesticidů povolených pro 
neprofesionální použití, aby se zamezilo 
nebezpečnému nakládání s pesticidy.

2. Členské státy přijmou v rámci národních 
akčních plánů na základě příslušných 
posouzení rizik popřípadě nezbytná opatření 
týkající se pesticidů povolených pro 
neprofesionální použití, aby se zamezilo 
nebezpečnému nakládání s pesticidy.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 49.

Pozměňovací návrh 51
Čl. 12 odst. 3

3. Členské státy zajistí, aby byly skladovací 
oblasti pro pesticidy konstruovány tak, že 
zamezí neúmyslnému úniku.

3. Členské státy přijmou v rámci národních 
akčních plánů na základě příslušných 
posouzení rizik popřípadě nezbytná 
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opatření s cílem zabezpečit, aby byly 
skladovací oblasti pro pesticidy 
konstruovány tak, že zamezí neúmyslnému 
úniku.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 49.

Pozměňovací návrh 52
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 
přípravků vhodných pro stejný problém se 
škůdcem.

1. Členské státy vytvoří systémy pobídek pro 
podporu zemědělství s nízkými vstupy 
pesticidů, včetně integrované ochrany před 
škůdci.

Odůvodnění

Systémy pobídek jsou schopny zajistit ochotu k omezení postupů používajících pesticidy a 
k integrované ochraně rostlin na straně uživatelů s mnohem větší pravděpodobností než 
donucovací opatření. Kromě toho musí být zdůrazněno, že účinek přípravků na ochranu 
rostlin na lidské zdraví a životní prostředí je hodnocen v rámci schvalování výrobků. Lze 
předpokládat, že schválené přípravky na ochranu rostlin, pokud jsou správně použity, 
nebudou mít účinek na cokoli jiného než na cíl svého působení.

Pozměňovací návrh 53
Čl. 13 odst. 2

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

vypouští se

Odůvodnění

Text je začleněn do odstavce 1 (viz pozměňovací návrh 52).
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Pozměňovací návrh 54
Čl. 13 odst. 5

5. Členské státy zajistí, aby nejpozději do 1. 
ledna 2014 všichni profesionální uživatelé 
pesticidů prováděli všeobecné normy 
integrované ochrany před škůdci.

vypouští se

Odůvodnění

Předmětné sdělení uvedené v odstavci 5 upravuje již článek 52 nařízení o uvádění přípravků 
na ochranu rostlin na trh.

Pozměňovací návrh 55
Čl. 13 odst. 6

6. Členské státy zavedou veškeré nezbytné 
podněty na podporu toho, aby zemědělci 
prováděli normy integrované ochrany před 
škůdci, které jsou specifické pro jednotlivé 
plodiny.

vypouští se

Pozměňovací návrh 56
Čl. 13 odst. 7

7. Všeobecné normy integrované ochrany
před škůdci uvedené v odstavci 5 budou 
stanoveny postupem podle článku 52 
nařízení (ES) č. […].

7. Komise může jako pomoc pro členské 
státy nechat vypracovat  všeobecné normy 
integrované ochrany plodin uvedené 
v odstavci 1 postupem podle článku 52 
nařízení (ES) č. […]. Tyto normy mají 
podpořit veřejné zapojení zúčastněných 
stran.

Pozměňovací návrh, který předkládá Agnes Schierhuber

Pozměňovací návrh 57
Čl. 13 odst. 8

8. Normy integrované ochrany před škůdci, 
které jsou specifické pro jednotlivé plodiny, 
podle odstavce 6, budou stanoveny 
postupem podle čl. 6 odst. 3 směrnice 
98/34/ES.

vypouští se
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Odůvodnění

Zavedení norem ochrany před škůdci, které jsou specifické pro jednotlivé plodiny, 
v celoevropském měřítku by mělo být odmítnuto, neboť takové normy nemohou zohlednit 
rozmanitost místních přírodních a klimatických podmínek v Evropě a je to v rozporu se 
stanovenou filozofií integrovaného zemědělství, přičemž místní podmínky tvoří základ pro 
jakékoliv opatření.

Pozměňovací návrh 58
Čl. 13 odst. 8a (nový)

8a. Povinnosti příjemců přímých plateb 
podle článku 3 ve spojitosti s přílohou III 
nařízení (ES) č. 1782/2003 týkající se 
používání přípravků na ochranu rostlin se 
považují za splněné, pokud lze podle článků 
5 a 6 prokázat odbornou přípravu nebo 
další vzdělávání a také použití strojů, které 
vyhovují požadavkům uvedeným 
v článku 8.

Odůvodnění

Zásadním předpokladem pro správné používání přípravků na ochranu rostlin jsou 
odpovídající znalosti a dobrý technický stav strojů. Proto se jeví jako dostatečné, pokud se 
jako důkaz pro splnění podmíněnosti předloží odpovídající osvědčení o dalším vzdělávání a 
funkci stroje. Pokud se však při kontrolách podle jiných předpisů (křížová ověření) zjistí 
nesrovnalosti, uplatní se samozřejmě sankce v souladu s nařízením 1782/2003. 

Pozměňovací návrh 59
Čl. 14 odst. 1

1. Postupem podle čl. 18 odst. 3 vytvoří 
Komise harmonizované ukazatele rizik. 
Dokud nebudou tyto ukazatele přijaty, 
mohou členské státy nadále používat platné 
vnitrostátní ukazatele nebo přijímat jiné 
vhodné ukazatele.

1. Postupem podle čl. 18 odst. 3 vytvoří 
Komise harmonizované ukazatele týkající 
se rizik a využití. Dokud nebudou tyto 
ukazatele přijaty, mohou členské státy 
nadále používat platné vnitrostátní ukazatele 
nebo přijímat jiné vhodné ukazatele.

Odůvodnění

Ukazatele by měly být stanoveny rovněž pro používání pesticidů.

Pozměňovací návrh 60



PE 378.875v02-00 28/33 AD\658220CS.doc

CS

Čl. 14 odst. 2 úvodní část

2. Členské státy použijí statistické údaje 
shromážděné v souladu s nařízením (ES) 
č. [ESTAT...] k těmto účelům:

2. Členské státy případně použijí statistické 
údaje shromážděné v souladu s nařízením 
(ES) č. [ESTAT...] k těmto účelům:

Odůvodnění

Pokud nebude schváleno statistické nařízení, musí se použít jiné statistické údaje. 

Pozměňovací návrh 61
Čl. 14 odst. 2 písm. a)

a) výpočet společných a harmonizovaných 
ukazatelů rizik na vnitrostátní úrovni;

a) výpočet společných a harmonizovaných 
ukazatelů týkajících se rizik a využití na 
vnitrostátní úrovni;

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh 59.
Pozměňovací návrh 62

Čl. 14 odst. 2 písm. ba) (nové)

ba) určení trendů výskytu škůdců a chorob 
a vyvíjení plísní; 

Odůvodnění

Je třeba se zaměřit i na výše uvedené otázky, neboť mají rovněž vliv na rizikové ukazatele 
používání přípravků na ochranu rostlin.

Pozměňovací návrh 63
Čl. 14 odst. 2 písm. ca) (nové)

ca) vytvoření, posouzení a upravení
národních akčních plánů. 

Pozměňovací návrh 64
Čl. 14 odst. 3

3. Členské státy sdělí Komisi a ostatním 
členským státům výsledky hodnocení 
prováděných podle odstavce 2.

3. Členské státy sdělí Komisi výsledky 
hodnocení prováděných podle odstavce 2.
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Výsledky budou veřejnosti k dispozici 
prostřednictvím internetové databáze podle 
čl. 4 odst. 2a. 

Odůvodnění

Pozměňovací návrh pro vložení čl. 4 odst. 2 písm. a).

Pozměňovací návrh 65
Čl. 14 odst. 4 pododstavec 1

4. Komise použije statistické údaje 
shromážděné v souladu s nařízením (ES) 
č. [ESTAT...] a informace uvedené 
v odstavci 3 k výpočtu ukazatelů rizik na 
úrovni Společenství, aby odhadla trendy 
rizik plynoucích z používání pesticidů.

4. Komise popřípadě použije statistické 
údaje shromážděné v souladu s nařízením 
(ES) č. [ESTAT...] a informace uvedené 
v odstavci 3 k výpočtu ukazatelů týkajících 
se rizik a využití na úrovni Společenství, aby 
odhadla trendy rizik plynoucích z používání 
pesticidů.

Pozměňovací návrh 66
Čl. 14 odst. 4 pododstavec 2a (nový)

Výsledky budou veřejnosti k dispozici 
prostřednictvím internetové databáze podle 
čl. 4 odst. 2a. 

Odůvodnění

Pozměňovací návrh pro vložení čl. 4 odst. 2 písm. a) (nové).

Pozměňovací návrh 67
Čl. 14 odst. 5

5. Pro účely odst. 2 písm. a) a odstavce 3 se 
ukazatele rizik vypočítají na základě 
vstupních údajů týkajících se nebezpečí a 
expozice, záznamů o používání pesticidů, 
údajů o vlastnostech pesticidů, údajů 
o počasí a údajů o půdě.

5. Pro účely odst. 2 písm. a) a odstavce 3 se
ukazatele týkající se rizik a využití
vypočítají na základě vstupních údajů 
týkajících se nebezpečí a expozice, záznamů 
o používání pesticidů, údajů o vlastnostech 
pesticidů, údajů o počasí a údajů o půdě.

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh 59.

Pozměňovací návrh 68
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Čl. 14 odst. 5a (nový)

5a. Při shromažďování dat je nutno dbát 
na to, aby zemědělci ve Společenství nebyli 
zatíženi dalšími povinnostmi předkládat 
dokumentaci ani nepřiměřenými 
ohlašovacími povinnostmi a povinnostmi 
předkládat zprávy. 

Odůvodnění

Zemědělci mají již nyní značné povinnosti předkládat dokumentaci a zprávy. Pokud by se 
v budoucnu mělo vydat nařízení o statistikách přípravků na ochranu rostlin, je nutno dbát na 
to, aby na zemědělce nebyly přesunuty další nepřiměřené ohlašovací povinnostmi nebo 
povinnosti předkládat zprávy a dokumentaci. Mělo by postačovat pravidelné shromažďování 
dat na základě namátkových kontrol atd. na dobrovolné bázi nebo na základě přezkumů, které 
se tak jako tak provádějí. 

Pozměňovací návrh 69
Článek 15

Komise pravidelně podává Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o pokroku 
v provádění této směrnice, případně spolu 
s návrhy na změny.

Komise pravidelně, nejméně však jednou za 
pět let, podává Evropskému parlamentu a 
Radě zprávu o pokroku v provádění této 
směrnice, případně spolu s návrhy na změny.

Odůvodnění

Úprava podle lhůt, které platí také pro kontrolu plánů. 

Pozměňovací návrh 70
Článek 15a (nový)

Článek 15 a
Komise ustaví Evropský fond pro malé 
projekty k povzbuzení spolupráce mezi 
výzkumnými institucemi v členských 
státech v souvislosti s výzkumem 
o používání plodin v malých zemědělských 
podnicích.
Jako doplněk k fondu vytvoří Komise 
platformu, jejímž prostřednictvím bude 
probíhat výměna osvědčených postupů, 
pokud jde o používání přípravků na 
ochranu rostlin v malých zemědělských 
podnicích a udržitelné využívání přípravků 
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na ochranu rostlin.

Pozměňovací návrh 71
Čl. 16 pododstavec 1

Členské státy stanoví sankce použitelné při 
porušení vnitrostátních ustanovení přijatých 
podle této směrnice a přijmou veškerá 
nezbytná opatření pro zajištění toho, aby 
byly prováděny. Uložené sankce budou 
účinné, přiměřené a odrazující.

Členské státy stanoví sankce použitelné při 
porušení vnitrostátních ustanovení přijatých 
podle článků 6, 8 a 9 této směrnice a 
přijmou veškerá nezbytná opatření pro 
zajištění toho, aby byly prováděny. Uložené 
sankce budou účinné, přiměřené a 
odrazující.

Odůvodnění

Upřesnění sankčních ustanovení. 

Pozměňovací návrh 72
Článek 16a (nový)

Článek 16a
Ustanovení směrnice 2004/35/ES se 
nepoužije tam, kde zemědělci používají 
prostředky na ochranu rostlin v souladu 
s předpisy o schvalování.

Odůvodnění

Zemědělci, kteří dodržují platná ustanovení právních předpisů o prostředcích na ochranu 
rostlin, by neměli být považováni za odpovědné za poškození ve smyslu směrnice 2004/35 ES. 
Použití schválených přípravků na ochranu rostlin v souladu s pravidly pro používání by mělo 
zemědělce vyjmout z odpovědnosti podle článku 3 odstavce 1 směrnice 2004/35/ES.

Pozměňovací návrh 73
Čl. 18 odst. 2

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí 
se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES 
s ohledem na ustanovení článku 8 
zmíněného rozhodnutí.

vypouští se

Odůvodnění

Oprava redakční chyby. Odkaz na článek 3 rozhodnutí 1999/468/ES je zbytečný, neboť na 
tento postup není v celém textu žádný odkaz. 
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Pozměňovací návrh 74
Čl. 18 odst. 3

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí 
se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES 
s ohledem na ustanovení článku 8 
zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 
1999/468/ES je tři měsíce.

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí 
se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 
1999/468/ES s ohledem na ustanovení 
článku 8 zmíněného rozhodnutí.

Odůvodnění

Je nutno přizpůsobit komitologii, neboť se na několika místech směrnice uvádí, že se musí 
změnit nepodstatná všeobecná ustanovení pro postup projednávání v regulativním výboru (čl. 
5 odst. 3, čl. 8 odst. 5 a čl. 14 odst. 1), a proto byl prostřednictvím rozhodnutí Rady 
2000/512/ES zaveden „regulativní postup s kontrolou“. Stanovení lhůt podle čl. 5a odst. 6 
rozhodnutí 1999/468/ES není nutné, protože se neočekávají mimořádně naléhavé případy. 

Pozměňovací návrh 75
Čl. 19 odst. 1 písm. ca) (nové)

(ca) vytvoření internetové databáze podle čl. 
4 odst. 2a.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh pro vložení čl. 4 odst. 2a.
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