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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

I) Úvod

Predložená smernica je súčasťou tematickej stratégie trvalo udržateľného využívania 
pesticídov a tým šiesteho environmentálneho akčného programu.

Používanie prípravkov na ochranu rastlín priamo či nepriamo upravuje mnoho právnych 
predpisov Spoločenstva, okrem iného:

• smernica 91/414/EHS (o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh), ktorú má 
nahradiť nariadenie o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (KOM(2006)388),

• smernica 79/117/EHS (o zákaze používať prípravky na ochranu rastlín),

• nariadenie 396/2005/ES (o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov),

• nariadenie 882/2004/ES (o úradných kontrolách),

• nariadenie 178/2002/ES (o všeobecných zásadách a požiadavkách potravinového 
práva),

• nariadenia 852/2004/ES, 853/2004/ES, 854/2004/ES (tzv. hygienický balík),

• nariadenie 1782/2003/ES (o režimoch priamej podpory pre poľnohospodárstvo –
prikazuje uplatňovanie tzv. hygienického balíka, ako aj smernice 91/414/EHS 
a nariadenia 178/2002/ES okrem iného v rámci krížového plnenia),

• smernica 79/409/EHS (o ochrane voľne žijúceho vtáctva) a smernica 92/43/EHS 
(o ochrane prirodzených biotopov),

• smernica 2000/60/ES (rámcová smernica o vode) vrátane dcérskych smerníc 
a rozhodnutí (napríklad smernice o podzemných vodách, zdrojoch pitnej vody 
a povrchových vodách, smernice o normách kvality životného prostredia 
(KOM(2006)397), rozhodnutia o prioritných látkach a. i.), ktoré všetky vyžadujú 
opatrenia proti zaťaženiu spôsobenému prípravkami na ochranu rastlín a proti ich 
prenikaniu,

• smernice o ochrane zdravia zamestnancov,

• smernice o odpadoch.

Právne predpisy nechýbajú. Zákonné používanie prípravkov na ochranu rastlín v rámci 
vymedzenom právnymi predpismi Spoločenstva a vnútroštátnymi predpismi sa však 
v jednotlivých členských štátoch, bohužiaľ, značne líši. Napriek výraznému zlepšeniu 
v posledných rokoch sa vo vode a v potravinách ešte stále nachádzajú nežiaduce rezíduá 
prípravkov na ochranu rastlín.
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Navrhovaný právny akt má prispieť k ďalšiemu zjednoteniu využívania prípravkov 
na ochranu rastlín.

Na tento účel sa navrhujú tieto dôležité nástroje:

• vytvorenie národných akčných plánov,

• školenie užívateľov,

• práca s verejnosťou,

• kontrola používaných strojových zariadení,

• osobitná ochrana vodného životného prostredia a území a oblastí zahrnutých do 
sústavy Natura 2000, ktoré verejnosť často navštevuje (parky atď.),

• podpora postupov s nízkym využitím pesticídov vrátane integrovanej ochrany 
proti škodcom (všeobecne a pre konkrétne plodiny),

• vývoj rizikových ukazovateľov.

II) Navrhované zmeny

Prípravky na ochranu rastlín sú nevyhnutnou súčasťou moderného poľnohospodárstva.
Dôležité prvky takého využívania prípravkov na ochranu rastlín, ktoré je šetrné voči 
životnému prostrediu a nemá škodlivé účinky na zdravie ľudí, sú už obsiahnuté v iných 
právnych predpisoch Spoločenstva.

Ústrednou témou smernice preto musí byť národný akčný plán.

V ňom by mali členské štáty skĺbiť za pomoci rôznych dobrovoľných, zákonných a prípadne 
daňových opatrení všetky požadované činnosti zamerané na odstránenie zostávajúcich rizík 
a zlepšenie primeraného zaobchádzania s prípravkami na ochranu rastlín.
Na to je bezpodmienečne nutné zlepšiť vzdelávaciu a osvetovú činnosť, bojovať proti
bodovým zdrojom znečistenia, zdokonaliť databázu a usilovať sa o konkretizáciu integrovanej 
ochrany pred škodcami. Rozhodujúce je, aby toto úsilie bolo trvalé, pretože poznatky 
o optimálnej ochrane rastlín sa neustále vyvíjajú a pri prerušení tohto úsilia (osvetovej
činnosti, kontrol) by rýchlo mohlo dôjsť k vytvoreniu suboptimálnych podmienok.

Táto smernica by sa mala vzhľadom na existujúce rozsiahle právne predpisy týkajúce sa 
využívania prípravkov na ochranu rastlín obmedziť na údaje o tom, čo by akčné plány mali 
minimálne obsahovať. Inak môže dôjsť k tomu, že sa vydajú nové európske predpisy, ktoré 
budú v príkrom rozpore s existujúcimi právnymi predpismi, ako to bolo v prípade sústavy 
Natura 2000.

Aj integrovaná ochrana proti škodcom je už do značnej miery definovaná v navrhovanom 
nariadení o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a od roku 2014 bude záväzne platiť 
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pre všetkých používateľov. V rámci právnych predpisov upravujúcich vody alebo uvádzanie 
prípravkov na ochranu rastlín na trh je nevyhnutne nutné stanoviť obmedzenia využívania 
prípravkov na ochranu rastlín v oblasti správy vodných zdrojov (pitná voda, podzemné vody, 
vodné toky, intervaly medzi postrekmi). V tomto prípade postačí, podobne ako v prípade 
sústavy Natura 2000, členské štáty zaviazať, aby v rámci akčných plánov venovali tejto 
otázke osobitnú pozornosť.

Záväzné predpisy by mali byť stanovené iba v oblastiach, ktoré doposiaľ neboli zahrnuté, ako 
je odborná príprava a ďalšie vzdelávanie, osvetová činnosť a použitie strojových zariadení.

Účinnosť národných akčných plánov je potrebné zlepšiť, na rozdiel od návrhu Komisie, 
prostredníctvom jasných ustanovení týkajúcich sa aktualizácie a kontroly, merateľnosti cieľov 
a informovanosti verejnosti.

Pojem „pesticídy“ sa v záujme lepšej zrozumiteľnosti nahradil pojmom „prípravky 
na ochranu rastlín“, pretože sa smernica obmedzuje iba na ne.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Názov

Smernica Európskeho parlamentu a Rady, 
ktorou sa stanovuje rámec pre akciu 
Spoločenstva na dosiahnutie trvalo
udržateľného využívania pesticídov

Smernica Európskeho parlamentu a Rady, 
ktorou sa stanovuje rámec pre akciu 
Spoločenstva na dosiahnutie využívania 
prípravkov na ochranu rastlín 
zohľadňujúceho zásadu trvalo udržateľného
rozvoja.
(Nahradenie slova pesticídy slovom 
prípravky na ochranu rastlín platí v celom 
legislatívnom texte; po prijatí 
pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu budú 
nutné technické úpravy v celom texte.)

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Odôvodnenie

V smernici sa ako pesticídy označujú výhradne prípravky na ochranu rastlín. V záujme 
vyjasnenia rozsahu jej uplatňovania by táto skutočnosť mala byť vyjadrená aj v názve.

Ide tu o objasnenie významu. „Trvalo udržateľné využívanie“ znamená využívanie, ktoré by 
bolo trvalé z dlhodobého hľadiska. Jedným z konkrétnych cieľov tematickej stratégie je však 
transformácia na poľnohospodárstvo, ktoré využíva obmedzené množstvá pesticídov, alebo 
dokonca nijaké pesticídy. Preto by sa malo v nadpise hovoriť o „využívaní prípravkov na 
ochranu rastlín zohľadňujúcom zásadu trvalo udržateľného rozvoja“. Táto úprava platí 
v celom texte návrhu smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 3

(3) S cieľom uľahčiť implementáciu tejto 
smernice by členské štáty mali používať 
národné akčné plány zamerané na 
stanovenie cieľov na zníženie rizík vrátane 
nebezpečenstva, ako aj závislosti na 
využívaní pesticídov a na podporu 
nechemickej ochrany rastlín. Národné akčné 
plány môžu byť koordinované s 
implementačnými plánmi ustanovenými 
v iných relevantných právnych predpisoch 
Spoločenstva a môžu byť použité na 
zoskupovanie cieľov, ktoré majú byť 
dosiahnuté v iných právnych predpisoch 
Spoločenstva týkajúcich sa pesticídov.

(3) Ústrednou témou smernice sú národné 
akčné plány jednotlivých členských štátov
zamerané na zníženie rizika využívania
prípravkov na ochranu rastlín a na podporu 
nechemickej ochrany rastlín. Národné akčné 
plány by mali byť koordinované 
s implementačnými plánmi ustanovenými 
v iných relevantných právnych predpisoch 
Spoločenstva a môžu byť použité na 
zoskupovanie cieľov, ktoré majú byť 
dosiahnuté v iných právnych predpisoch 
Spoločenstva týkajúcich sa pesticídov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 3a (nové)

(3a) Ciele na zníženie rizík stanovené 
v národných akčných plánoch by mali byť 
vymedzené čo najpresnejšie. Akčné plány 
by sa mali pravidelne kontrolovať 
a aktualizovať. Je na členských štátoch, 
aby v rámci národných akčných plánov 
vytvorili podľa danej situácie a podmienok 
správny súbor zákonných, dobrovoľných 
a prípadne daňových opatrení.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 4

(4) Výmena informácií o cieľoch 
a opatreniach, ktoré členské štáty stanovujú 
vo svojich národných akčných plánoch, je 
veľmi dôležitým prvkom na dosiahnutie 
cieľov tejto smernice. Preto je vhodné od 
členských štátov žiadať, aby Komisii ako aj 
iným členským štátom podávali pravidelné
správy, najmä pokiaľ ide o implementáciu 
a výsledky ich národných akčných plánov 
a ich skúseností.

(4) Výmena informácií a informovanie 
verejnosti o cieľoch a opatreniach, ktoré 
členské štáty stanovujú vo svojich národných 
akčných plánoch, je veľmi dôležitým prvkom 
na dosiahnutie cieľov tejto smernice. Preto je 
vhodné od členských štátov žiadať, aby 
Komisii pravidelne podávali správy a aby 
Komisia vytvorila verejne prístupnú 
internetovú databázu, ktorá verejnosti 
a ostatným členským štátom umožní získať 
informácie o cieľoch a výsledkoch 
národných akčných plánov.

Pri vypracovaní plánov by mali byť 
preskúmané aspoň hľadiská, ktoré sú 
v tejto smernici uvedené pre udržateľné 
využívanie prípravkov na ochranu rastlín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 6

(6) Je žiaduce, aby členské štáty vytvorili 
systémy školení pre distribútorov, poradcov 
a profesionálnych užívateľov pesticídov, aby 
sa zabezpečilo, že tí, ktorí pesticídy 
využívajú alebo ich budú využívať, si budú 
plne vedomí možných rizík pre ľudské 
zdravie a životné prostredie a vhodných 
opatrení na ich čo najväčšie zníženie.
Školenia pre profesionálnych užívateľov 
môžu byť koordinované so školeniami 
organizovanými Európskym 
poľnohospodárskym fondom pre rozvoj 
vidieka (EPFRV)  v rámci nariadenia Rady 
(ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o 
podpore rozvoja vidieka.

(6) Je žiaduce, aby členské štáty vytvorili 
nepretržité systémy školení pre 
distribútorov, poradcov a profesionálnych 
užívateľov pesticídov, aby sa zabezpečilo, že 
tí, ktorí pesticídy využívajú alebo ich budú 
využívať, si budú plne vedomí možných 
rizík pre ľudské zdravie a životné prostredie 
a vhodných opatrení na ich čo najväčšie 
zníženie. Školenia pre profesionálnych 
užívateľov môžu byť koordinované so 
školeniami organizovanými Európskym 
poľnohospodárskym fondom pre rozvoj 
vidieka (EPFRV)  v rámci nariadenia Rady 
(ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o 
podpore rozvoja vidieka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 7

(7) Berúc do úvahy možné riziká pri 
využívaní pesticídov, široká verejnosť by 

(7) Berúc do úvahy možné riziká pri 
využívaní prípravkov na ochranu rastlín 
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mala byť lepšie informovaná o rizikách 
spojených s využívaním pesticídov 
prostredníctvom kampaní na zvyšovanie 
povedomia, informácií sprostredkovaných 
maloobchodníkmi a iných vhodných 
opatrení.

a ich úlohu v poľnohospodárstve
a v potravinovej výrobe, široká verejnosť by 
mala byť lepšie informovaná o výhodách, 
nevýhodách, prospešnosti a rizikách
prípravkov na ochranu rastlín a ich 
zodpovedného využívania.

Odôvodnenie

V rámci plánovanej kampane zameranej na poskytnutie informácií a zvýšenie povedomia 
verejnosti je potrebné poukázať na úžitok a význam prípravkov na ochranu rastlín pre 
súčasnú potravinovú výrobu, ako aj na informácie o možných rizikách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odôvodnenie 9

(9) Keďže smernica Európskeho parlamentu 
a Rady č. 2006/42/ES zo 17. mája 2006 
o strojových zariadeniach a o zmene 
a doplnení smernice 95/16/ES (prepracované 
znenie) zabezpečia pravidlá pre uvádzanie 
prístrojov na aplikáciu pesticídov na trh, 
ktoré zabezpečia splnenie požiadaviek 
ochrany životného prostredia, je vhodné, aby 
sa zabezpečili systémy pravidelných 
technických kontrol prístrojov na aplikáciu 
pesticídov, ktoré sa už využívajú, s cieľom 
ešte viac obmedziť škodlivý vplyv 
pesticídov na ľudské zdravie a životné 
prostredie spôsobený takýmito prístrojmi.

(9) Keďže smernica Európskeho parlamentu 
a Rady č. 2006/42/ES zo 17. mája 2006 
o strojových zariadeniach a o zmene 
a doplnení smernice 95/16/ES (prepracované 
znenie) úplne nezaručuje splnenie 
požiadaviek ochrany životného prostredia, je 
vhodné, aby sa zabezpečili systémy 
pravidelných technických kontrol prístrojov 
na aplikáciu pesticídov, ktoré sa už 
využívajú, s cieľom ešte viac obmedziť 
škodlivý vplyv pesticídov na ľudské zdravie 
a životné prostredie spôsobený takýmito 
prístrojmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Odôvodnenie 10

(10) Letecký postrek pesticídmi môže 
značne poškodiť ľudské zdravie a životné 
prostredie, predovšetkým z dôvodu unášania 
postreku. Z toho dôvodu bude letecký 
postrek vo všeobecnosti zakázaný, 
s možnosťou povoliť výnimku v prípade, že
prináša zrejmé výhody a aj environmentálny 
prospech v porovnaní s inými 
postrekovacími metódami, alebo v prípade, 
ak neexistujú iné možné alternatívy.

(10) Letecký postrek pesticídmi môže 
značne poškodiť ľudské zdravie a životné 
prostredie, predovšetkým z dôvodu unášania 
postreku. Z toho dôvodu bude letecký 
postrek vo všeobecnosti podliehať 
oznamovaciemu alebo schvaľovaciemu 
postupu s cieľom zaručiť, že letecký 
postrek sa použije iba vtedy, ak prináša 
zrejmé výhody a aj environmentálny 
prospech v porovnaní s inými 
postrekovacími metódami, alebo v prípade, 
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ak neexistujú iné možné alternatívy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Odôvodnenie 11

(11) Vodné prostredie je obzvlášť citlivé na 
pesticídy. Z tohto dôvodu je nevyhnutné 
venovať osobitnú pozornosť zabráneniu
znečisťovania povrchovej a spodnej vody 
prostredníctvom prijatia vhodných opatrení, 
akými sú vytváranie ochranných pásov 
alebo sadenie živých plotov pozdĺž vodných 
tokov kvôli zníženiu vystavenia vodných 
plôch unášanému postreku. Rozmery 
ochranných pásov by mali závisieť najmä 
od vlastností pôdy, klímy, veľkosti vodného 
toku, ako aj od poľnohospodárskych 
vlastností daných oblastí. Využitie 
pesticídov v oblastiach odberu pitnej vody, 
na dopravných trasách alebo pozdĺž nich, 
napríklad železničné trate, na 
nepriepustných alebo príliš priepustných 
povrchoch, môže viesť k zvýšenému riziku 
znečistenia vodného prostredia. V takýchto 
oblastiach by sa preto využitie pesticídov 
malo čo najviac obmedziť, prípadne úplne 
vylúčiť.

11) Vodné prostredie je obzvlášť citlivé na 
prípravky na ochranu rastlín. Z tohto 
dôvodu je nevyhnutné zabrániť
znečisťovaniu povrchovej a spodnej vody 
prostredníctvom vhodných predpisov 
a pravidiel používania, ktoré je potrebné 
stanoviť v rámci udeľovania povolení pre 
prípravky na ochranu rastlín.

Odôvodnenie

Pri využívaní prípravkov na ochranu rastlín sa musia dodržiavať pravidlá používania 
špecifických prípravkov alebo techník určených na zníženie poškodenia, ktoré sú stanovené 
v rámci úradného schvaľovania. Uvedené nariadenia upravujú vzdialenosť od vodných plôch, 
takže ďalšie ochranné pásma sú nadbytočné. Používanie prípravkov na ochranu rastlín v 
ochranných zónach pitnej vody je navyše upravené vnútroštátnymi právnymi predpismi pre 
oblasti určené na odber pitnej vody, a preto ho netreba uvádzať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Odôvodnenie 12

(12) Využívanie pesticídov môže byť 
obzvlášť nebezpečné vo veľmi citlivých 
oblastiach, ako napríklad na miestach Natura 
2000, ktoré sú chránené v súlade so 
smernicou Rady 79/409/EHS z 2. apríla 
1979 o ochrane voľne žijúceho vtáctva a so 

(12) Vo veľmi citlivých oblastiach, ako 
napríklad na územiach siete Natura 2000, 
ktoré sú chránené v súlade so smernicou 
Rady 79/409/EHS z 2. apríla 1979 o ochrane 
voľne žijúceho vtáctva a so smernicou Rady 
92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane 
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smernicou Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 
o ochrane prirodzených biotopov a voľne 
žijúcich živočíchov a rastlín a ktoré si preto 
vyžadujú osobitnú pozornosť. Na iných 
miestach, ako sú napríklad verejné parky, 
športové a detské ihriská, sú riziká 
vystavenia verejnosti pesticídom vysoké.
Využívanie pesticídov v takýchto oblastiach 
by sa preto malo čo najviac obmedziť, 
prípadne úplne vylúčiť.

prirodzených biotopov a voľne žijúcich 
živočíchov a rastlín, môžu byť na splnenie
cieľov Spoločenstva pre tieto oblasti 
potrebné opatrenia na zníženie využívania 
prípravkov na ochranu rastlín. Tento 
aspekt sa zohľadňuje v národných akčných 
a riadiacich plánoch pre oblasti osobitnej 
ochrany. Na iných miestach, ako sú 
napríklad verejné parky, športové a detské 
ihriská je potrebné prostredníctvom 
predpisov stanovených v rámci udeľovania 
povolení zabezpečiť, aby sa pre verejnosť 
nezvýšilo riziko  vystavenia  prípravkom na 
ochranu rastlín alebo aby sa čo najviac 
znížilo využívanie týchto prípravkov.

Odôvodnenie

Snaha o obmedzenie používania schválených prípravkov na ochranu rastlín nie je vedecky 
odôvodnená a je neprijateľná.  Obmedzenia používanie prípravkov na ochranu rastlín 
v citlivých oblastiach znamená, že použitie týchto prípravkov zahŕňa riziko, ktoré však 
vzhľadom na prísne vnútroštátne pravidlá schvaľovania a používania v skutočnosti neexistuje.
Pravidlá používania stanovené v rámci procesu schvaľovania predchádzajú nebezpečenstvu 
pre ľudské zdravie a životné prostredie. Ďalšie ustanovenia teda nie sú potrebné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Odôvodnenie 14

(14) Výsledkom uplatňovania všeobecných 
noriem integrovanej ochrany proti škodcom 
všetkými poľnohospodármi by bolo lepšie 
cielené využívanie všetkých dostupných 
opatrení na kontrolu škodcov vrátane 
pesticídov. Z tohto dôvodu prispieva 
uplatňovanie týchto noriem k ďalšiemu 
znižovaniu rizík pre ľudské zdravie 
a životné prostredie. Členské štáty by mali 
podporovať poľnohospodárstvo s nízkym 
vstupom pesticídov, najmä integrovanú 
ochranu proti škodcom, a vytvoriť 
podmienky potrebné pre implementáciu 
techník integrovanej ochrany proti škodcom.
Okrem toho by členské štáty mali 
podporovať využívanie noriem integrovanej 
ochrany proti škodcom pre konkrétne 
plodiny.

(14) Členské štáty by mali v rámci 
národných akčných plánov podporovať 
predpoklady pre používanie 
poľnohospodárskych postupov s nízkym 
vstupom pesticídov, najmä ekologické 
poľnohospodárstvo a integrovanú ochranu 
proti škodcom, ako je definovaná
v nariadení (ES) č. […] o uvádzaní 
prípravkov na ochranu rastlín na trh, 
a vytvoriť podmienky potrebné 
pre implementáciu techník integrovanej 
ochrany proti škodcom.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 2 odsek 1

1. Táto smernica platí pre pesticídy vo forme 
prípravkov na ochranu rastlín, ako sú 
definované v nariadení (ES) č. […] 
o uvádzaní prostriedkov na ochranu rastlín 
na trh.

1. Táto smernica platí pre prípravky 
na ochranu rastlín, ako sú definované
v nariadení (ES) č. […] o uvádzaní 
prípravkov na ochranu rastlín na trh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 3 písmeno b)

b) „profesionálny užívateľ“ je každá fyzická 
alebo právnická osoba, ktorá realizuje 
využívanie pesticídov v rámci svojej 
profesionálnej činnosti vrátane 
obsluhujúcich pracovníkov, technikov, 
zamestnávateľov, samostatne zárobkovo 
činných osôb v poľnohospodárskom 
i nepoľnohospodárskom sektore,

b) „užívateľ“ je každá fyzická alebo 
právnická osoba, ktorá realizuje využívanie 
prípravkov na ochranu rastlín v rámci 
svojej činnosti, či už je samostatne 
zárobkovo činná, zamestnaná alebo
zamestnaná na špeciálne úlohy; pokiaľ ide 
o profesionálnych užívateľov, členské štáty 
môžu rozlišovať medzi užívateľmi, ktorí 
majú právo využívať prípravky na ochranu 
rastlín  na svojich pozemkoch a tých 
užívateľov, ktorí majú právo poskytovať 
služby súvisiace s ochranou rastlín na 
pozemkoch tretích strán;
Okrem toho by za užívateľov mali byť 
považované golfové ihriská, tenisové kurty 
a iné zariadenia voľného času, verejné 
parky a infraštruktúrne zložky, ako sú 
parkoviská, cesty, železnice atď.;

Odôvodnenie

V anglickom znení textu sa vyskytuje pojem „professional user“. Nemecký preklad 
„gewerblicher Anwender“ nie je správny. Smernica nie je určená len poľnohospodárom, ale 
aj všetkým užívateľom prípravkov na ochranu rastlín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 3 písmeno d)

d) „poradca“ je každá fyzická alebo 
právnická osoba, ktorá poskytuje rady o 
využívaní pesticídov vrátane súkromných 

d) „poradca“ je každá fyzická alebo 
právnická osoba, ktorá absolvovala školenia 
a má kvalifikáciu požadovanú príslušným 
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poradenských služieb samostatne 
zárobkovo činných osôb, obchodných 
zástupcov, výrobcov potravín alebo 
maloobchodníkov,

členským štátom a zároveň oprávnenie 
poskytovať rady o využívaní prípravkov na 
ochranu rastlín v súlade s metódami toho 
členského štátu, v ktorom sa plodina 
pestuje, a v súlade s limitmi rezíduí 
stanovenými Spoločenstvom,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 3 písmeno ia) (nové)

ia) „ukazovateľ využitia“ je parameter, 
ktorý sa môže využívať na hodnotenie 
intenzity využívania pesticídov a závislosti 
od nich.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 4 nadpis

Národné akčné plány na zníženie rizík 
a závislosti na pesticídoch

Národné akčné plány na zníženie rizík a na
využívanie  pesticídov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 4 odsek 1

1. Členské štáty prijmú národné akčné plány 
na zníženie rizík vrátane nebezpečenstiev 
a závislosti na pesticídoch.

1. Členské štáty po konzultácií 
s organizáciami zastupujúcimi farmárov, 
ochrancov životného prostredia, 
priemyselný sektor a iné záujmové strany
prijmú národné akčné plány na stanovenie 
cieľov, opatrení a harmonogramov na 
zníženie rizík, ktorým je životné prostredie 
a zdravie ľudí vystavené pri využívaní 
prípravkov na ochranu rastlín. Pri 
vypracúvaní národných akčných plánov by 
sa mali zohľadniť osobitné podmienky na 
národnej, regionálnej a miestnej úrovni.

Pri príprave a revízii svojich národných 
akčných plánov členské štáty primeraným 
spôsobom zohľadnia sociálny, hospodársky 
a environmentálny vplyv plánovaných 
opatrení.

Pri príprave a revízii svojich národných 
akčných plánov členské štáty primeraným 
spôsobom zohľadnia sociálny, hospodársky 
a environmentálny vplyv plánovaných 
opatrení.

Národný akčný plán možno vytvoriť aj 



AD\658220SK.doc 13/35 PE 378.875v02-00

SK

zlúčením regionálnych plánov združených 
na národnej úrovni alebo regionálnych 
a národných plánov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 4 odsek 1a (nový)

1a. Národné akčné plány obsahujú, ak je to 
potrebné, vyjadrenia k hľadiskám 
uvedeným v článkom 5 až 13. Musia 
zohľadňovať plánovanie stanovené inými 
právnymi predpismi Spoločenstva pre 
oblasť využívania prostriedkov na ochranu 
rastlín, ako napríklad plány opatrení podľa 
smernice 2000/60/ES.
Opatrenia uvedené v národných akčných 
plánoch môžu byť predovšetkým 
zákonodarnej, daňovej alebo dobrovoľnej 
povahy a musia sa zakladať na výsledkoch 
príslušného posúdenia rizík.

Odôvodnenie

V smernici by mali byť uvedené aspoň minimálne hodnoty alebo hľadiská, ktoré treba 
sledovať v rámci tvorby plánov. Rozhodnutie o tom, kedy sú potrebné ďalšie právne predpisy 
alebo podporné, daňové či iné opatrenia, prislúcha členským štátom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 4 odsek 1b (nový)

1b. Časť národných akčných plánov 
obsahuje integrovanú ochranu plodín 
uvedenú v článku 13, pričom prioritu majú 
nechemické opatrenia ochrany plodín 
a podpora sa  poskytuje farmárom, ktorí sa 
rozhodli používať nechemické prípravky na 
ochranu plodín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 4 odsek 2

2. Členské štáty informujú Komisiu, ako aj 
iné členské štáty o svojich národných 

2. Členské štáty informujú Komisiu 
o svojich národných akčných plánoch do 
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akčných plánoch do troch rokov po 
nadobudnutí účinnosti tejto smernice.

troch rokov po nadobudnutí účinnosti tejto 
smernice.

Národné akčné plány sa prehodnocujú aspoň 
každých päť rokov a akékoľvek zmeny 
v národných akčných plánoch sa Komisii 
oznámia bez zbytočného odkladu.

Národné akčné plány sa prehodnocujú aspoň 
každých päť rokov a aktualizujú sa 
v závislosti od dosiahnutých cieľov.
V rámci preskúmania sa tiež analyzuje, či 
sú riziká v rámci akčného plánu primerane 
vystihnuté alebo sa musia vyhodnotiť 
nanovo. Prípadné zmeny v národných 
akčných plánoch a podstatné výsledky 
preskúmania sa Komisii oznámia bez 
zbytočného odkladu.

Odôvodnenie

Právne úpravy týkajúce sa preskúmania sa musia bezpodmienečne formulovať presnejšie.
Informovanie iných členských štátov je zbytočné, ak Komisia vytvorí – v súlade s návrhom –
verejne prístupnú databázu (pozri článok 4 odsek 2a (nový)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 4 odsek 2a (nový)

2a. Komisia vytvorí internetovú databázu, 
v ktorej sa pre verejnosť sprístupnia 
národné akčné plány, prípadné zmeny 
a podstatné výsledky pravidelných 
preskúmaní, najmä prípadný pokrok alebo 
neúspech pri dosahovaní cieľov, ako aj 
jeho príčiny.

Odôvodnenie

Podstatným prvkom  národných akčných plánov je účasť verejnosti. Preto je vhodné 
sprístupniť európskej verejnosti tieto plány, ako aj zmeny a výsledky preskúmaní, 
prostredníctvom centrálnej internetovej databázy. Zriadením databázy odpadne beztak 
nadbytočná vzájomná oznamovacia povinnosť členských štátov, ktorá v navrhovanej podobe 
tak či tak platila iba pre pôvodný plán, nie však pre zmeny. Sprístupnením informácií 
prostredníctvom internetu sa stane nadbytočným aj nariadenie o poskytovaní údajov tretím 
štátom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 4 odsek 3
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3. V prípade potreby Komisia sprístupní 
informácie oznámené v súlade s odsekom 2 
tretím krajinám.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Zmena a doplnenie vyplýva z článku 4 odsekov 2 a 2a (nový) (pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 20 a 21).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 4 odsek 4a (nový)

4a. Plánovanie a realizácia programov 
Spoločenstva môže byť financovaná 
z rozpočtových prostriedkov Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 5 odsek 1 pododsek 1

1. Členské štáty zabezpečia, aby všetci 
profesionálni užívatelia, distribútori 
a poradcovia mali prístup k vhodným 
školeniam.

1. Členské štáty zabezpečia, aby všetci 
profesionálni užívatelia, distribútori 
a poradcovia mali prístup k vhodným 
a nezávisle organizovaným školeniam 
a ďalšiemu vzdelávaniu v oblasti 
odborného používania prípravkov na 
ochranu rastlín, odrážajúcim ich úroveň 
zodpovednosti a osobitnú úlohu s ohľadom 
na integrovanú ochranu proti škodcom.

Odôvodnenie

Je rozhodujúce, aby boli školenia organizované nezávisle od hospodárskych záujmov určitých 
kruhov. Nevylučuje sa tým zapojenie odborníkov z príslušného odvetvia ani mimovládnych 
organizácií. Členské štáty môžu splniť základné požiadavky tejto smernice aj prostredníctvom 
zodpovedajúcich vzdelávacích ponúk.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 5 odsek 2

2. Členské štáty zavedú systémy osvedčení, 
ktoré sú dôkazom o absolvovaní celého 
školenia, pokiaľ ide minimálne o predmety 
vymenované v prílohe I do dvoch rokov od 
dátumu uvedeného v článku 20 ods. 1.

2. Členské štáty zavedú systémy školení,
pokiaľ ide minimálne o predmety 
vymenované v prílohe I, do troch rokov od 
dátumu uvedeného v článku 20 ods. 1.
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Odôvodnenie

Dva roky sú príliš krátke obdobie na odbornú prípravu všetkých poľnohospodárov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 5 odsek 3 pododsek 1a (nový)

Držitelia osvedčenia uvedeného v prílohe 1 
si musia obnovovať svoje odborné znalosti.
Podrobnosti tejto ďalšej odbornej prípravy 
stanovia členské štáty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Článok 6 odsek 1

1. Členské štáty zabezpečia, aby distribútori 
predávajúci pesticídy klasifikované ako 
toxické alebo veľmi toxické v súlade so 
smernicou Európskeho parlamentu a Rady 
1999/45/ES zamestnávali aspoň jednu osobu 
s osvedčením vymedzeným v článku 5 ods. 
2, ktorá bude prítomná a k dispozícii na 
mieste predaja na účely poskytnutia 
informácií týkajúcich sa využívania 
pesticídov zákazníkom.

1. Členské štáty zabezpečia, aby distribútori 
predávajúci pesticídy klasifikované ako 
toxické alebo veľmi toxické v súlade so 
smernicou Európskeho parlamentu a Rady 
1999/45/ES zamestnávali aspoň jednu osobu 
s osvedčením vymedzeným v článku 5 ods. 
2, nie starším ako päť rokov, ktorá bude 
prítomná a k dispozícii na mieste predaja na 
účely poskytnutia informácií týkajúcich sa 
využívania pesticídov zákazníkom.

Odôvodnenie

Keďže Komisia vo svojom hodnotení vplyvu preukázala, že zákonné rámcové podmienky 
a vedecké poznatky o odbornom použití prípravkov na ochranu rastlín sa neustále líšia, je 
rozumné obmedziť dobu platnosti osvedčení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Článok 6 odsek 2

2. Členské štáty prijmú nevyhnutné 
opatrenia na zabezpečenie toho, aby bol 
predaj pesticídov, ktoré nie sú určené pre 
neprofesionálnych užívateľov, obmedzený 
na profesionálnych užívateľov, ktorí sú 
držiteľmi osvedčenia uvedeného v článku 5 
ods. 2.

2. Členské štáty prijmú nevyhnutné 
opatrenia na zabezpečenie toho, aby bol 
predaj povolených prípravkov na ochranu 
rastlín obmedzený na profesionálnych 
užívateľov, ktorí sú držiteľmi osvedčenia 
uvedeného v článku 5 ods. 2 a v súlade 
s radami náležite kvalifikovaných,  
kompetentných odborníkov menovaných 
členskými štátmi.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Článok 6 odsek 3

3. Členské štáty od distribútorov, ktorí 
uvádzajú pesticídy určené na využívanie 
neprofesionálnymi užívateľmi na trh, 
vyžadujú, aby poskytovali všeobecné 
informácie týkajúce sa rizík spojených 
s využívaním pesticídov, najmä 
nebezpečenstiev, vystavenia, bezpečného 
uskladnenia, narábania a aplikácie, ako aj 
likvidácie predávaných pesticídov.

3. Členské štáty od distribútorov, ktorí 
uvádzajú pesticídy určené na využívanie 
neprofesionálnymi užívateľmi na trh, 
vyžadujú, aby poskytovali všeobecné 
informácie týkajúce sa odborného použitia
prípravkov na ochranu rastlín, ktoré boli 
uvedené na trh, najmä možných rizík, 
vystavenia, bezpečného uskladnenia, 
narábania a aplikácie, ako aj 
likvidácie predávaných pesticídov.

Opatrenia ustanovené v ods. 1 a 2 sa 
stanovia do štyroch rokov od dátumu 
uvedeného v článku 20 ods. 1.

Opatrenia ustanovené v ods. 1 a 2 sa 
stanovia do siedmich rokov od dátumu 
uvedeného v článku 20 ods. 1.

Odôvodnenie

Cieľom vysvetlenia zo strany výrobcov a distribútorov musí byť odborné používanie 
prípravkov na ochranu rastlín, ktoré maximálne vylučuje zdravotné a environmentálne 
nebezpečenstvá. Predmetom vysvetlenia musia byť riziká konkrétnych výrobkov, ktoré sa 
môžu výrazne odlišovať v závislosti od prostriedku a spôsobu použitia.

Dlhšie prechodné obdobie je nevyhnutné na to, aby sa počas prvých dvoch rokov od 
zavedenia systému školení predišlo vytváraniu nadbytočných kapacít v oblasti ďalšieho 
vzdelávania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Článok 7

7. Členské štáty podporia a napomôžu 
programom na zvyšovanie povedomia
a dostupnosti širokej verejnosti 
k informáciám týkajúcim sa pesticídov, 
najmä pokiaľ ide o ich vplyv na zdravie 
a životné prostredie a ich nechemické
alternatívy.

7. Členské štáty podporia a napomôžu 
informačné programy a dostupnosť širokej 
verejnosti k informáciám týkajúcim sa 
využívania a rizík prípravkov na ochranu 
rastlín a možných zdravotných 
a environmentálnych dôsledkov 
vyplývajúcich z ich využívania. Okrem toho 
by sa mali poskytovať informácie o úlohe 
prípravkov na ochranu rastlín v 
poľnohospodárskej a potravinárskej 
výrobe, o zodpovednom využívaní 
prípravkov na ochranu rastlín a ich 
nechemických alternatívach.
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zabezpečí, aby sa plánované informácie a programy 
zvyšovania povedomia netýkali len rizík súvisiacich s prípravkami na ochranu rastlín.
V súčasnosti sa diskutuje najmä o nebezpečenstvách spojených s prípravkami na ochranu 
rastlín. Ako sa uvádza v pozmeňujúcom návrhu, cieľom by však malo byť poskytovanie 
objektívnych informácií o nevyhnutnosti a trvalej udržateľnosti využívania prípravkov na 
ochranu rastlín a objasnenie významu pre súčasnú potravinársku výrobu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Článok 8 odsek 1

1. Členské štáty zabezpečia, aby prístroje na 
aplikáciu pesticídov a ich príslušenstvo 
používané profesionálnymi užívateľmi 
podliehali kontrolám v pravidelných 
časových intervaloch. Na tento účel 
ustanovia certifikačný systém určený na 
overovanie kontrol.

1. Členské štáty vytvoria stimulačné systémy 
s cieľom zabezpečiť,  aby prístroje na 
aplikáciu pesticídov a ich príslušenstvo 
používané odbornými užívateľmi podliehali 
kontrolám v pravidelných časových 
intervaloch.

Odôvodnenie

Stimulačné systémy zabezpečia otvorenosť vo vzťahu ku kontrolám zariadení na strane 
užívateľov s väčšou pravdepodobnosťou ako donucovacie opatrenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Článok 8 odsek 3

3. Členské štáty zabezpečia, že do piatich 
rokov od dátumu uvedeného v článku 20 
ods. 1 sa všetky prístroje na aplikáciu 
pesticídov na profesionálne využívanie 
a ich príslušenstvo skontrolujú aspoň raz 
a že na profesionálnu aplikáciu pesticídov 
sa budú používať iba tie prístroje a ich 
príslušenstvo, ktoré úspešne prešli 
kontrolou.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Toto konkrétne ustanovenie sa môže vypustiť vzhľadom na opatrenia týkajúce sa subsidiarity.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Článok 8 odsek 4
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4. Členské štáty určia orgány, zodpovedné 
za vykonávanie týchto kontrol a budú o tom 
informovať Komisiu.

vypúšťa sa

Odôvodnenie
Tento predpis je zbytočný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Článok 9 odsek 1

1. Členské štáty zakážu letecký postrek 
podľa odsekov 2 až 6.

1. Členské štáty vydajú so zreteľom na 
ustanovenia uvedené v odseku 4 predpisy 
pre letecký postrek.

Odôvodnenie

Všeobecný zákaz leteckých postrekov je zbytočne byrokratický a nedáva zmysel, pretože je 
zrejmé, že v niektorých prípadoch (vinice, lesy) nie je rozumné siahať po iných formách 
využitia prípravkov na ochranu rastlín. Zabezpečiť, že letecký postrek sa bude využívať iba v 
nevyhnutných prípadoch, je úlohou členských štátov. Je na nich, aby si zvolili, či chcú tento 
cieľ dosiahnuť prostredníctvom povoľovacieho alebo informačného postupu.  Dokumentačné 
požiadavky nie sú so zreteľom na ustanovenia smernice o informáciách o životnom prostredí 
a existujúce vnútroštátne predpisy potrebné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Článok 9 odsek 2

2. Členské štáty určia verejné plodiny, 
oblasti a osobitné požiadavky pre aplikáciu, 
v prípade ktorých sa ako výnimka z odseku 
1, môže povoliť letecký postrek.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Zmena a doplnenie vyplýva zo zmeny a doplnenia odseku 1 a odseku 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Článok 9 odsek 3

3. Členské štáty určia orgány oprávnené 
udeľovať výnimky a informujú o tom 

vypúšťa sa
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Komisiu.

Odôvodnenie

Tento predpis je zbytočný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Článok 9 odsek 4

4. Výnimky sa môžu udeliť len ak sú 
splnené tieto podmienky:

4. Letecký postrek sa povoľuje len za 
týchto podmienok:

a) neexistujú žiadne možné alternatívy alebo 
existujú zrejmé výhody z hľadiska 
obmedzenia vplyvu na ľudské zdravie 
a životné prostredie v porovnaní s územnou 
aplikáciou pesticídov,

a) neexistujú žiadne možné alternatívy alebo 
existujú zrejmé výhody z hľadiska 
obmedzenia vplyvu na ľudské zdravie 
a životné prostredie v porovnaní s územnou 
aplikáciou pesticídov,

b) použité pesticídy musia byť výslovne 
povolené pre letecký postrek,

b) použité pesticídy musia byť výslovne 
povolené pre letecký postrek,

c) osoba vykonávajúca letecký postrek musí 
mať osvedčenie uvedené v článku 5 ods. 2.

c) osoba vykonávajúca letecký postrek musí 
mať osvedčenie uvedené v článku 5 ods. 2, 
primerane sa uplatňuje článok 6 odsek 3 
veta 2,

Povolenie presne vymedzí opatrenia
potrebné na varovanie miestnych 
obyvateľov a okoloidúce osoby a na ochranu 
životného prostredia v blízkosti 
postrekovaného územia.

ca) musí sa zabezpečiť prijatie všetkých
opatrení potrebných na včasné varovanie 
miestnych obyvateľov a okoloidúcich osôb
a na ochranu životného prostredia v blízkosti 
postrekovaného územia,
cb) letecký postrek treba vopred nahlásiť 
príslušnému orgánu, resp. príslušný orgán 
ho musí povoliť.

Odôvodnenie

Stanovenie povoľovacieho alebo informačného postupu je vecou členských štátov. Letecký 
postrek je však každopádne prípustný iba pri dodržaní ustanovení uvedených v odseku 4.
Návrh Komisie bol navyše zbytočne byrokratický. Je potrebné dbať na prechodné obdobie 
stanovené v článku 6 odsek 3 veta 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Článok 9 odsek 5

5. Profesionálni užívatelia, ktorí chcú 
aplikovať pesticídy prostredníctvom 
leteckého postreku, odovzdajú 

vypúšťa sa



AD\658220SK.doc 21/35 PE 378.875v02-00

SK

kompetentným orgánom žiadosť doloženú 
údajmi dokazujúcimi, že podmienky 
uvedené v odseku 4 sú splnené.

Odôvodnenie

Zmena a doplnenie vyplýva zo zmeny a doplnenia odsekov 1 a 4. Pozri odôvodnenie 
k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 34 a 37.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Článok 9 odsek 6

6. Kompetentné orgány vedú o udelených 
výnimkách záznamy.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Dokumentačné požiadavky nie sú so zreteľom na ustanovenia smernice o informáciách 
o životnom prostredí a existujúce vnútroštátne predpisy potrebné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Článok 10 odsek 1 úvod

1. Členské štáty zabezpečia, aby v prípade 
využívania pesticídov boli v blízkosti 
vodných plôch uprednostnené:

1. Členské štáty v rámci prípravy 
a uskutočňovania národných akčných 
plánov naplánujú opatrenia, na základe 
ktorých sa v prípade využívania prípravkov 
na ochranu rastlín v blízkosti vodných 
plôch primerane uprednostnia:

Odôvodnenie

Doterajšia formulácia, najmä príliš neisté znenie pôvodného odseku 1, vôbec nevedie 
k právnej istote a spoľahlivosti plánovania. Tieto problémy musia riešiť v prvom rade členské 
štáty v rámci svojich akčných plánov podľa článku 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Článok 10 odsek 1a (nový)

1a. Členské štáty skúmajú v rámci prípravy 
a uskutočňovania národných akčných 
plánov najmä tieto opatrenia na ochranu 
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vodných plôch:
a) vytvorenie ochranných a chránených 
pásiem na poliach susediacich s vodnými 
plochami a najmä v blízkosti 
bezpečnostných zón určených v súlade 
s článkom 7 ods. 3 smernice 2000/60/ES na 
odber pitnej vody, v ktorých sa prípravky na 
ochranu rastlín nesmú používať ani 
skladovať. Stanovenie rozmerov 
ochranných pásiem by malo byť 
podmienené zohľadnením rizík znečistenia 
a charakterom poľnohospodárstva na 
príslušnom území;
b) vydanie vhodných opatrení s cieľom 
obmedziť prenos prípravkov na ochranu 
rastlín vzduchom minimálne na plodiny, 
ktoré priamo susedia s vodnými tokmi 
(sady, vinice, chmeľnice a pod.);
c) vydanie vhodných opatrení na čo 
najväčšie zníženie, prípadne úplné 
vylúčenie používania prípravkov na 
ochranu rastlín na cestách alebo pozdĺž 
ciest, železničných tratí, veľmi 
priepustných povrchov alebo pri inej 
infraštruktúre v blízkosti povrchových 
alebo podzemných vôd alebo na 
nepriepustných povrchoch s vysokým 
rizikom odtoku do povrchovej vody alebo do 
stokových sietí.
Každý národný plán musí počítať s 
opatreniami podľa písmena (a).

Odôvodnenie

Znenie odseku 1a (nový) písm. a) až c) v podstate zodpovedá zneniu odsekov 2 až 4 
pôvodného návrhu Komisie. Príslušné opatrenia sledujú rovnaký cieľ, a preto boli zhrnuté do 
jedného odseku. Chránené oblasti a ochranné pásma pre vodné plochy a pitnú vodu sú 
rozhodujúcou súčasťou národných akčných plánov. Ako ukazuje dánsky príklad, aj tu však 
môžu mať dobrovoľné opatrenia rovnakú účinnosť ako prikazujúce zákonné ustanovenia. .

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Článok 10 odsek 2
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2. Členské štáty zabezpečia, aby sa na 
poliach susediacich s vodnými plochami a 
najmä s bezpečnostnými zónami na odber 
pitnej vody vytvorenými v súlade s článkom 
7 ods. 3 smernice 2000/60/ES vytvorili 
náležité ochranné pásma, na ktorých sa 
pesticídy nesmú aplikovať ani skladovať.
Rozmery ochranných pásiem budú 
definované ako funkcia rizika znečistenia a 
poľnohospodárskych vlastností danej 
oblasti.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Nahradené odsekom 1a (nový) písm. a) (pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Článok 10 odsek 3

3. Členské štáty zabezpečia prijatie 
vhodných opatrení na obmedzenie 
vzdušného unášania pesticídov aspoň vo 
vertikálnych plodinách vrátane sadov, 
vinohradov a chmeľu, ktoré priamo 
susedia s vodnými tokmi.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Nahradené odsekom 1a (nový) písm. b) (pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Článok 10 odsek 4

4. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
aplikácia pesticídov čo najviac znížila, 
prípadne úplne vylúčila, na cestách alebo 
pozdĺž ciest, železničných tratí, veľmi 
priepustných povrchov alebo pri inej 
infraštruktúre v blízkosti povrchových 
alebo podzemných vôd alebo na 
nepriepustných povrchoch s vysokým 
rizikom odtoku do povrchovej vody alebo do 
stokových sietí.

vypúšťa sa
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Odôvodnenie

Nahradené odsekom 1a (nový) písm. c) (pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Článok 11 odsek 1 pododsek 1 úvod

1. Členské štáty, berúc do úvahy potrebné 
hygienické požiadavky a požiadavky na 
ochranu verejnej bezpečnosti, zabezpečia 
prijatie týchto opatrení:

1. Členské štáty vychádzajú z výsledkov 
príslušného hodnotenia rizika a zabezpečia 
prijatie týchto opatrení

Odôvodnenie

Rozhodnutie o znížení využívania prípravkov na ochranu rastlín v citlivých oblastiach by 
malo vychádzať z príslušného hodnotenia rizika. Cieľom nie je zakázať používanie, ale 
zabezpečiť opatrné využívanie prostriedkov na ochranu rastlín v malom množstve so zreteľom 
na konkrétny cieľ, ktorým je ochrana.  V programe Natura 2000 sú uvedené nariadenia, 
zákazy a požiadavky pokrývajúce všetky prípady, takže so zreteľom na zásady subsidiarity nie 
sú potrebné žiadne ďalšie špecifické právne predpisy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Článok 11 odsek 1 písmeno a)

a) použitie pesticídov sa zakazuje alebo
prísne obmedzuje na nevyhnutné minimum 
v oblastiach využívaných širokou 
verejnosťou alebo citlivými skupinami, 
prinajmenšom v parkoch, verejných 
záhradách, športových, školských a detských 
ihriskách,

a) použitie pesticídov sa prísne obmedzuje 
na nevyhnutné minimum alebo úplne 
vylučuje v oblastiach pravidelne 
využívaných širokou verejnosťou alebo 
citlivými skupinami, prinajmenšom 
v parkoch, verejných záhradách, športových, 
školských a detských ihriskách,

Odôvodnenie

Ide tu o spresnenie a objasnenie. Rozhodujúcim nie je zákaz, ale čo najmenšie používanie 
prípravkov na ochranu rastlín v závislosti od osobitných cieľov ochrany verejných priestorov.
Vzhľadom na zriedkavé používanie vo verejných zariadeniach sa tento predpis v členských 
štátoch vo veľkej miere zjavne uplatňuje už v súčasnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Článok 11 odsek 1 pododsek 1 písmeno b) a pododsek 2

b) použitie pesticídov sa zakazuje alebo 
prísne obmedzuje v zvláštnych chránených 
oblastiach alebo iných oblastiach určených 

vypúšťa sa
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na účely zavedenia opatrení potrebných na 
ochranu prírody, v súlade s článkami 3 a 4 
smernice 79/409/EHS a článkami 6, 10 
a 12 smernice 92/43/EHS.
Zákaz alebo prísne obmedzenie uvedené 
v písm. b) sa môžu zakladať na výsledkoch 
príslušného hodnotenia rizika.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Článok 11 odsek 1a (nový)

Obmedzenia používania prípravkov na 
ochranu rastlín v oblastiach siete Natura 
2000 nie sú v rozpore s dobrovoľným 
charakterom podporných opatrení v rámci 
nariadenia o štrukturálnych fondoch 
a nariadenia o rozvoji vidieka.

Odôvodnenie

Vloženie poslednej vety je nevyhnutné, aby sa objasnilo, že obmedzenie používania prípravkov 
na ochranu rastlín na územiach Natura 2000 s cieľom presadzovať ciele ochrany životného 
prostredia nepredstavuje porušenie zásady dobrovoľnosti podporných opatrení. Útvary 
Komisie sa k tejto otázke zatiaľ jasne nevyjadrili, čo vedie k značnej právnej neistote 
v členských štátoch a sťažuje vykonávanie poľnohospodársko-environmentálnych opatrení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Článok 12 odsek 1 úvod

1. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné 
na zabezpečenie toho, aby zdravie ani 
bezpečnosť ľudí a životného prostredia 
neohrozovali tieto činnosti:

1. Členské štáty eventuálne prijmú v rámci 
národných akčných plánov na základe 
zodpovedajúcich hodnotení rizika opatrenia 
potrebné na zabezpečenie toho, aby zdravie 
ani bezpečnosť ľudí a životného prostredia 
neohrozovali tieto činnosti:

Odôvodnenie

Navrhované opatrenia sa začlenia do národných akčných plánov. V prvom rade ide o to, aby 
sa existujúce právne úpravy prostredníctvom príslušných činností naozaj vykonávali.
Predpisy v členských štátoch nechýbajú.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Článok 12 odsek 2

2. Členské štáty príjmu všetky potrebné 
opatrenia týkajúce sa pesticídov povolených 
na neprofesionálne využívanie, aby sa 
predišlo nebezpečným úkonom pri 
zaobchádzaní s pesticídmi.

2. Členské štáty eventuálne prijmú v rámci 
národných akčných plánov na základe 
zodpovedajúcich hodnotení rizika potrebné 
opatrenia týkajúce sa pesticídov povolených 
na neprofesionálne využívanie, aby sa 
predišlo nebezpečným úkonom pri 
zaobchádzaní s pesticídmi.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 49.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Článok 12 odsek 3

3. Členské štáty zabezpečia, aby priestory 
určené na skladovanie pesticídov boli 
vytvorené takým spôsobom, aby sa predišlo 
neželaným únikom.

3. Členské štáty eventuálne prijmú v rámci 
národných akčných plánov na základe 
zodpovedajúcich hodnotení rizika potrebné 
opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby priestory 
určené na skladovanie pesticídov boli 
vytvorené takým spôsobom, aby sa predišlo 
neželaným únikom.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 49.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Článok 13 odsek 1

1. Členské štáty prijmú všetky potrebné 
opatrenia na podporu poľnohospodárstva 
s nízkym vstupom pesticídov vrátane 
integrovanej ochrany proti škodcom a 
na zabezpečenie toho, aby sa profesionálni 
užívatelia pesticídov preorientovali na 
všetky dostupné a životnému prostrediu 
priateľskejšie opatrenia na ochranu plodín, 
dávajúc prednosť alternatívam s nízkym 
rizikom všade, kde je to možné, a aby medzi 
prípravkami, ktoré sú dostupné pre ten istý 
problém so škodcami, dali prednosť tým, 

1. Členské štáty vytvoria stimulačné systémy 
na podporu poľnohospodárstva s nízkym 
vstupom pesticídov vrátane integrovanej 
ochrany proti škodcom.
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ktoré majú minimálny vplyv na ľudské 
zdravie a životné prostredie.

Odôvodnenie

Stimulačné systémy vytvoria priaznivé podmienky pre postupy s nízkym vstupom pesticídov a 
integrovanú ochranu rastlín na strane používateľov s väčšou pravdepodobnosťou ako 
donucovacie opatrenia. Navyše treba zdôrazniť, že účinky prípravkov na ochranu rastlín na 
ľudské zdravie a životné prostredie sa hodnotia pri udeľovaní licencie. Dá sa predpokladať, 
že certifikované prípravky na ochranu rastlín, ak sa správne používajú, nebudú mať, okrem 
predmetu ochrany, účinok na nič iné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Článok 13 odsek 2

2. Členské štáty zavedú alebo podporia 
vytvorenie všetkých podmienok potrebných 
na implementáciu integrovanej ochrany 
proti škodcom.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Tento text je začlenený do odseku 1 (pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Článok 13 odsek 5

5. Členské štáty zabezpečia, že najneskôr do 
1. januára 2014 implementujú všetci 
profesionálni používatelia pesticídov 
všeobecné normy integrovanej ochrany 
proti škodcom.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Predmetu úpravy odseku 5 sa už venuje článok 52 nariadenia o uvádzaní prípravkov na 
ochranu rastlín na trh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Článok 13 odsek 6

6. Členské štáty vytvoria všetky stimuly vypúšťa sa
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potrebné to, aby podnietili 
poľnohospodárov k implementácii noriem 
integrovanej ochrany proti škodcom pre 
konkrétne plodiny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Článok 13 odsek 7

7. Všeobecné normy integrovanej ochrany 
proti škodcom uvedené v ods. 5 sa 
vypracujú v súlade s postupom ustanoveným 
v článku 52 nariadenia (ES) č. [...].

7. Komisia môže ako pomoc pre členské 
štáty nechať vypracovať všeobecné normy 
integrovaného manažmentu plodín uvedené 
v ods. 1 v súlade s postupom ustanoveným v 
článku 52 nariadenia (ES) č. [...], ktoré 
povzbudia verejnú účasť zainteresovaných 
strán.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Článok 13 odsek 8

8. Normy integrovanej ochrany proti 
škodcom pre konkrétne plodiny uvedené 
v ods. 6 sa môžu vypracovať v súlade 
s postupom uvedeným v článku 6 ods. 3 
smernice 98/34/ES.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Zavedenie celoeurópskych noriem integrovanej ochrany proti škodcom pre konkrétne plodiny 
by sa malo zamietnuť, keďže nemôže zohľadniť rôznorodosť miestnych prírodných a 
klimatických podmienok v Európe a odporuje základnej filozofii integrovaného 
poľnohospodárstva, v ktorom sú miestne podmienky základom pre akékoľvek opatrenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Článok 13 odsek 8a (nový)

8a. Povinnosti príjemcov priamych platieb 
podľa článku 3 v spojitosti s prílohou III 
nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa v súvislosti 
s používaním prípravkov na ochranu 
rastlín považujú za splnené po poskytnutí 
dokladu o školení alebo ďalšom vzdelávaní 
podľa článkov 5 a 6, ako aj dokladu 
o používaní prístrojov vyhovujúcich 
požiadavkám článku 8.
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Odôvodnenie

Zásadným predpokladom vhodného používania prípravkov na ochranu rastlín sú primerané 
znalosti a správne fungovanie prístrojov. Preto sa ako doklad o dodržaní krížového plnenia 
zdá postačujúce predložiť príslušné osvedčenia o školeniach a funkčnosti prístrojov. V 
prípade, že kontroly podľa iných predpisov (krížové plnenie) napriek tomu preukážu 
porušenie predpisov, počíta sa, prirodzene, so sankciami v súlade s nariadením 1782/2003.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Článok 14 odsek 1

1. Komisia vyvinie v súlade s postupom 
uvedeným v článku 18 ods. 3 
harmonizované rizikové ukazovatele. Kým 
sa tieto ukazovatele príjmu, môžu členské 
štáty používať existujúce vnútroštátne 
ukazovatele alebo prijať iné vhodné 
ukazovatele.

1. Komisia vyvinie v súlade s postupom 
uvedeným v článku 18 ods. 3 
harmonizované ukazovatele týkajúce sa 
rizika a využívania pesticídov. Kým sa tieto 
ukazovatele príjmu, môžu členské štáty 
používať existujúce vnútroštátne 
ukazovatele alebo prijať iné vhodné 
ukazovatele.

Odôvodnenie

Mali by sa stanoviť ukazovatele aj pre využívanie pesticídov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Článok 14 odsek 2 úvod

2. Členské štáty použijú štatistické údaje 
zozbierané v súlade s nariadením (ES) č. 
[ESTAT…], na tieto účely:

2. Členské štáty použijú prípadne štatistické 
údaje zozbierané v súlade s nariadením (ES) 
č. [ESTAT…], na tieto účely:

Odôvodnenie

Ak nebude prijaté nariadenie o štatistických výkazoch, je potrebné vychádzať z iných 
štatistických údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
Článok 14 odsek 2 písmeno a)

a) výpočet všeobecných a harmonizovaných 
rizikových ukazovateľov na národnej úrovni,

a) výpočet všeobecných a harmonizovaných 
ukazovateľov týkajúcich sa rizika a 
využívania pesticídov na národnej úrovni,
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Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 59.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Článok 14 odsek 2 písmeno ba) (nové)

ba) identifikácia vývoja vo výskyte škodcov 
a chorôb, ako aj v šírení plesní;

Odôvodnenie

Je potrebné zohľadniť aj vyššie uvedené problémy, pretože tiež ovplyvňujú rizikové 
ukazovatele v prípade používania prípravkov na ochranu rastlín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
Článok 14 odsek 2 písmeno ca) (nové)

ca) vypracovanie, posúdenie a prispôsobenie
národných akčných plánov.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
Článok 14 odsek 3

3. Členské štáty oboznámia Komisiu 
a ostatné členské štáty s výsledkami 
hodnotení vykonaných podľa odseku 2.

3. Členské štáty oboznámia Komisiu 
s výsledkami hodnotení vykonaných podľa 
odseku 2.

Výsledky sa zverejnia prostredníctvom 
internetovej databázy v súlade s článkom 4 
ods. 2a.

Odôvodnenie

Zmena a doplnenie vyplýva z vloženia článku 4 ods. 2 písm. (a).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
Článok 14 odsek 4 pododsek 1

4. Komisia použije štatistické údaje 
zozbierané v súlade s nariadením (ES) 
č. [ESTAT…] a informácie uvedené v 

4. Komisia prípadne použije štatistické 
údaje zozbierané v súlade s nariadením (ES) 
č. [ESTAT…] a informácie uvedené v 



AD\658220SK.doc 31/35 PE 378.875v02-00

SK

odseku 3 na vypočítanie rizikových
ukazovateľov na úrovni Spoločenstva 
s cieľom odhadnúť trendy vo vývoji rizík 
vyplývajúcich z využívania pesticídov.

odseku 3 na vypočítanie ukazovateľov 
týkajúcich sa rizika a využívania pesticídov
na úrovni Spoločenstva s cieľom odhadnúť 
trendy vo vývoji rizík vyplývajúcich z 
využívania pesticídov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
Článok 14 odsek 4 pododsek 2a (nový)

Výsledky sa zverejnia prostredníctvom 
internetovej databázy v súlade s článkom 4 
ods. 2a.

Odôvodnenie

Zmena a doplnenie vyplýva z vloženia článku 4 ods. 2a (nový).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
Článok 14 odsek 5

5. Na účely odseku 2 písm. a) a odseku 3 sa 
rizikové ukazovatele vypočítajú na základe 
vstupu údajov týkajúcich sa nebezpečenstva 
a vystaveniu sa, záznamov o využívaní 
pesticídov, údajov o vlastnostiach 
pesticídov, údajov o počasí a údajov o pôde.

5. Na účely odseku 2 písm. a) a odseku 3 sa 
ukazovatele týkajúce sa rizika a využívania 
pesticídov vypočítajú na základe vstupu 
údajov týkajúcich sa nebezpečenstva a 
expozície, záznamov o využívaní pesticídov, 
údajov o vlastnostiach pesticídov, údajov o 
počasí a údajov o pôde.

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
Článok 14 odsek 5a (nový)

5a. Pri získavaní údajov treba dbať na to, 
aby poľnohospodári v Spoločenstve neboli 
zaťažovaní dodatočnými dokumentačnými 
povinnosťami a neúmernými 
prihlasovacími a ohlasovacími 
povinnosťami.
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Odôvodnenie

Na poľnohospodárov sa už teraz vzťahujú značné dokumentačné a ohlasovacie povinnosti. Ak 
sa v budúcnosti bude pripravovať nariadenie o štatistických výkazoch pre prípravky na 
ochranu rastlín, je potrebné dbať na to, aby na jeho základe poľnohospodárom nevznikli 
dodatočné neprimerané prihlasovacie, ohlasovacie a dokumentačné povinnosti. Za 
normálnych okolností by malo postačovať napríklad výberové zisťovanie na dobrovoľnej báze 
alebo ako výsledok beztak vykonaných preskúmaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
Článok 15

Komisia pravidelne podáva Európskemu 
parlamentu a Rade správu o pokroku pri 
implementácii tejto smernice, ktorá bude 
prípadne doplnená pozmeňovacími návrhmi.

Komisia pravidelne, najmenej však vždy po 
piatich rokoch, podáva Európskemu 
parlamentu a Rade správu o pokroku pri 
implementácii tejto smernice, ktorá bude 
prípadne doplnená pozmeňovacími návrhmi.

Odôvodnenie

Prispôsobenie sa lehotám, ktoré platia aj pre preskúmanie plánov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70
Článok 15a (nový)

Článok 15a
Komisia vytvorí európsky fond zameraný 
na využívanie v menšom rozsahu na 
povzbudenie spolupráce medzi výskumnými 
inštitúciami v členských štátoch v súvislosti 
s výskumom v oblasti využívania plodín na 
pestovanie v malom rozsahu.
Ako dodatok k tomuto fondu vytvorí 
Komisia platformu, ktorá umožní výmenu 
informácií a osvedčených postupov v 
súvislosti s využívaním prípravkov na 
ochranu rastlín pri pestovaní v malom 
rozsahu a udržateľným využívaním 
prípravkov na ochranu rastlín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71
Článok 16 pododsek  1
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Členské štáty určia pokuty vzťahujúce sa na 
porušovanie vnútroštátnych ustanovení 
prijatých v súlade s touto smernicou
a príjmu všetky opatrenia potrebné na 
zabezpečenie ich implementácie. Udelené 
pokuty musia byť účinné, primerané 
a varovné.

Členské štáty určia pokuty vzťahujúce sa na 
porušovanie vnútroštátnych ustanovení 
prijatých v súlade s článkami 6, 8 a 9 tejto
smernice a príjmu všetky opatrenia potrebné 
na zabezpečenie ich implementácie. Udelené 
pokuty musia byť účinné, primerané 
a varovné.

Odôvodnenie

Spresnenie právnej úpravy pre kontrolné predpisy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72
Článok 16a (nový)

Článok 16a
Ustanovenia smernice 2004/35/ES sa 
neuplatňujú, pokiaľ poľnohospodári 
používajú prípravky na ochranu rastlín v 
súlade s nariadeniami o udeľovaní 
povolení.

Odôvodnenie

Poľnohospodári, ktorí dodržiavajú ustanovenia týkajúce sa prípravkov na ochranu rastlín by 
nemali byť zodpovední za škody spôsobené na životnom prostredí v zmysle smernice 
2004/35/ES. Využívanie povolených prípravkov na ochranu rastlín v súlade s podmienkami 
využívania pesticídov by malo poľnohospodárov oslobodiť od zodpovednosti stanovenej v 
článku 3 ods. 1 smernice 2004/35/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73
Článok 18 odsek 2

2. Kde je uvedená zmienka o tomto odseku, 
platia články 3 a 7 rozhodnutia 
1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia 
článku 8.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Oprava redakčného omylu. Odkaz na článok 3 rozhodnutia 1999/468/ES je zbytočný, pretože 
o tomto postupe nie je v texte uvedená žiadna zmienka.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74
Článok 18 odsek 3

3. Kde je uvedená zmienka o tomto odseku, 
platia články 5 a 7 nariadenia 1999/468/ES 
so zreteľom na ustanovenia článku 8.

Čas stanovený v článku 5 ods. 6 nariadenia 
1999/468/ES je stanovený na tri mesiace.

3. Kde je uvedená zmienka o tomto odseku, 
platia články 5a ods. 1 až 4 a 7 nariadenia 
1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia 
článku 8.

Odôvodnenie

Je nevyhnutné upraviť komitologický postup, pretože na niektorých miestach smernice sa 
uvádza, že by sa všeobecné ustanovenia v rámci postupu regulačného výboru, ktoré nemajú 
podstatný význam, mali zmeniť (článok 5 ods. 3, článok 8 ods. 5 a článok 14 ods. 1). Na tento 
účel sa rozhodnutím Rady 2000/512/ES zaviedol regulačný postup s kontrolou. Stanovenie 
lehôt podľa článku 5a ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES nie je nevyhnutné, pretože sa 
neočakávajú mimoriadne naliehavé prípady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75
Článok 19 odsek 1 písmeno ca) (nové)

 ca) vytvorenie internetovej databázy 
v súlade s článkom 4 ods. 2a.

Odôvodnenie

Zmena a doplnenie vyplýva z vloženia článku 4 ods. 2a.
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