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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Využívanie pesticídov alebo prípravkov na ochranu rastlín poskytuje zásadné výhody pre 
poľnohospodárov a spotrebiteľov tým, že pomáha zabezpečiť spoľahlivý prísun širokej škály 
cenovo prístupných poľnohospodárskych výrobkov. Prípravky na ochranu rastlín môžu tiež 
zohrávať významnú úlohu v ďalšom rozvoji a použití biopalív vyrábaných z plodín. Pesticídy 
sú však vyrábané na účely ničenia určitých organizmov, a môžu tak zapríčiniť aj nežiaduce 
škodlivé účinky na ľudské zdravie a životné prostredie. Európska politika sa v snahe 
zabezpečiť zodpovedné a udržateľné využívanie pesticídov uplatňuje v tejto oblasti už od 
roku 1979.

Súčasná situácia v tejto oblasti však ešte stále nie je ideálna: v životnom prostredí (vzduchu, 
pôde a vode) možno stále nájsť nežiaduce množstvá určitých pesticídov, čo predstavuje 
možné riziko pre človeka a životné prostredie. Tieto nedostatky sú jasne opísané v nedávno 
uverejnenom dokumente Komisie Tematická stratégia trvalo udržateľného využívania 
pesticídov. Aby boli odstránené, Komisia pripravila dva legislatívne návrhy, a to nariadenie o 
uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (KOM(2006)388) a tento návrh o ich využívaní.
Oba návrhy sa teda musia posudzovať spolu.

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko víta návrh Komisie, ktorého cieľom je:

§ žiadať od členských štátov vypracovanie ich národných akčných plánov obsahujúcich 
zoznam plodín, činností alebo oblastí, ktoré sú ohrozené, a vhodných riešení a cieľov, 
ako aj časového plánu na ich dosiahnutie;

§ zavedenie povinného systému školení dodávateľov a odborných používateľov 
pesticídov;

§ uloženie povinnosti poskytovať viac a kvalitnejších informácií v mieste predaja 
pesticídov, ako aj informovať širokú verejnosť;

§ zabezpečenie pravidelných technických kontrol a údržby aplikačných zariadení v súlade 
s harmonizovanými normami;

§ zavedenie osobitných pravidiel na ochranu vodného prostredia, ako vymedzenie 
ochranných pásiem a ďalšie opatrenia na obmedzenie rozptýlenia postreku;

§ a čo je dôležité, s cieľom zabrániť riziku rozptýlenia postreku zavedenie zákazu 
leteckého postreku, ponecháva však možnosť udeliť členským štátom (jasne 
vymedzené) výnimky.

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko víta navrhovanú harmonizáciu, ktorá je 
dôležitá nielen na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany verejného zdravia a životného 
prostredia v celom Spoločenstve, ale tiež na vytvorenie rovnakých podmienok pre farmárov a 
používanie pesticídov. So zreteľom na značnú rôznorodosť zemepisných, 
poľnohospodárskych a klimatických podmienok jednotlivých členských štátov spravodajkyňa 
výboru požiadaného o stanovisko rovnako súhlasí s vysokou mierou flexibility pri zavádzaní 
smernice v jednotlivých členských štátoch do praxe. Spravodajkyňa výboru požiadaného o 
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stanovisko sa však domnieva, že môže byť aj naďalej podporované použitie inej ako 
chemickej ochrany rastlín, a to šírením osvedčených postupov a častým využívaním 
integrovanej ochrany rastlín.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku 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
Článok 2 odsek 2

2. Táto smernica sa uplatňuje bez toho, aby 
boli dotknuté akékoľvek iné právne predpisy 
Spoločenstva.

2. Táto smernica sa uplatňuje bez toho, aby 
boli dotknuté akékoľvek iné právne predpisy 
Spoločenstva alebo akékoľvek vnútroštátne 
daňové opatrenia na podporu využívania 
menej škodlivých pesticídov.

Odôvodnenie

V prípade záujmu musia mať členské štáty voľnosť pri podpore intenzívnejšieho trvalo 
udržateľného využívania pesticídov prostredníctvom použitia daňových nástrojov.

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

2a. Členské štáty môžu poskytnúť dotácie 
alebo môžu prijať daňové opatrenia na 
podporu využívania menej škodlivých 
prípravkov na ochranu rastlín. To môže 
zahŕňať zavedenie poplatkov za pesticídy 
na všetky výrobky okrem nechemických 
prípravkov alebo prípravkov na ochranu 
rastlín s nízkou alebo zníženou úrovňou 
rizika podľa článkov 46 ods. 1 a 46a ods. 1 
nariadenia (ES) č. [...] o uvádzaní 
prípravkov na ochranu rastlín na trh.

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Odôvodnenie

V prípade záujmu musia mať členské štáty voľnosť pri podpore intenzívnejšieho trvalo 
udržateľného využívania pesticídov prostredníctvom použitia daňových nástrojov.

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

(ia) pesticídy znamenajú prípravky na 
ochranu rastlín podľa nariadenia (ES) č. 
[...] o uvádzaní prípravkov na ochranu 
rastlín na trh.

Odôvodnenie

Pojmy pesticídy a prípravky na ochranu rastlín sa používajú rovnocenne v celej smernici. V 
záujme jasnosti a právnej istoty je dôležité definovať pojem pesticídy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 4 odsek 1 pododsek 1

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

1. Členské štáty prijmú národné akčné plány 
na stanovenie cieľov, opatrení a časových 
plánov na zníženie rizík vrátane 
nebezpečenstiev pesticídov. Tieto ciele majú 
byť v súlade s ustanoveniami článku 4 ods. 
1 a článku 16 smernice 2000/60/ES.

Odôvodnenie

Národné akčné plány by mali byť zamerané v prvom rade na boj proti rizikám a 
nebezpečenstvám vyplývajúcim z používania pesticídov a v menšej miere na boj proti ich 
samotnému využívaniu. Je dôležité, aby boli národné akčné programy založené aj na cieľoch 
uvedených v rámcovej smernici o vodách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 4 odsek 1 pododsek 1a (nový)

. Časť národných akčných plánov sa venuje 
integrovanej ochrane proti škodcom, ako je 
vymedzená v článku 13, s dôrazom na 
opatrenia na ochranu rastlín s použitím 
nechemických technológií.
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Odôvodnenie

Je potrebné podporovať integrovanú ochranu rastlín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
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 zamestnávali aspoň 
jednu osobu s osvedčením vymedzeným 
v článku 5 ods. 2, ktorá bude k dispozícii na 
účely poskytovania informácií týkajúcich sa 
využívania pesticídov zákazníkom.

Odôvodnenie

Informácie sa neposkytujú vždy na mieste predaja výrobkov. Niekedy sa poskytujú aj priamo v 
podniku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 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.

Členské štáty podporia a uľahčia realizáciu 
programov na zvyšovanie informovanosti
a dostupnosti informácií týkajúcich sa 
pesticídov pre odborných a neodborných 
používateľov, najmä pokiaľ ide o ich vplyv
na poľnohospodársku výrobu, zdravie 
a životné prostredie a ich nechemické 
alternatívy.

Odôvodnenie

Je dôležité viesť vyváženú kampaň, v ktorej treba informovať o všetkých výhodách a 
nevýhodách. Pesticídy majú takisto výhody ako zabezpečenie maximálneho objemu 
produkcie, vysokej kvality poľnohospodárskych výrobkov, obmedzenie erózie pôdy, 
dodržiavanie požiadaviek na zdravie rastlín a uľahčenie medzinárodného obchodu s 
poľnohospodárskymi výrobkami. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
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Článok 10 odsek 1 úvodná časť

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

1. Členské štáty zabezpečia, aby v prípade 
využívania pesticídov boli v blízkosti 
vodných plôch, predovšetkým v blízkosti 
vodných plôch určených na zásobovanie 
obyvateľstva, uprednostnené:

Odôvodnenie

Zvlášť je potrebné ochraňovať vodné plochy určené na zásobovanie obyvateľstva, aby sa 
zabezpečilo splnenie cieľov článku 7 rámcovej smernice o vode.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 11 odsek 2

Zákaz alebo prísne obmedzenie uvedené 
v písm. b) sa môžu zakladať na výsledkoch 
príslušného hodnotenia rizika.

Zákaz alebo obmedzenie sa zakladá na 
výsledkoch príslušného hodnotenia rizika.

Odôvodnenie

V zraniteľných oblastiach (z hľadiska flóry, fauny alebo zraniteľných skupín ako sú deti) je 
dôležité veľmi prísne zhodnotiť, či je potrebné zníženie alebo dokonca zákaz používania 
pesticídov. To sa musí preskúmať od prípadu k prípadu a tiež na základe hodnotenia rizika.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 12 odsek 1 úvodná časť

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

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

Odôvodnenie

Je potrebné ozrejmiť, že opatrenie navrhnuté Komisiou sa nevzťahuje na súkromné použitie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 12 odsek 1 písmeno d)

d) čistenie prístrojov použitých na aplikáciu. d) príprava, ovládanie, čistenie a 
skladovanie zariadení používaných na 
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aplikáciu a akéhokoľvek príslušenstva 
vrátane rozprašovačov a chemikálií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 13 odsek 1a (nový)

1a. Členské štáty podporujú využívanie 
prípravkov na ochranu rastlín s nízkou 
alebo zníženou úrovňou rizika, ako je 
uvedené v článkoch 46 ods. 1 a 46a ods. 1 
nariadenia (ES) č. […] o uvádzaní 
prípravkov na ochranu rastlín na trh.

Odôvodnenie

Členské štáty by mali podporiť intenzívnejšie trvalo udržateľné využívanie pesticídov šetrných 
k životnému prostrediu. Navyše je dôležité užšie previazať túto smernicu s návrhom 
nariadenia o marketingu prípravkov na ochranu rastlín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 13 odsek 2

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

2. Členské štáty zavedú alebo podporia 
vytvorenie všetkých podmienok potrebných 
na implementáciu integrovanej ochrany proti 
škodcom a pri každej plodine poskytnú 
popis osvedčených postupov v rámci 
integrovanej ochrany rastlín s dôrazom na 
nechemickú ochranu rastlín.

Odôvodnenie

Osvedčené postupy týkajúce sa nechemických metód ochrany rastlín pomáhajú odborným 
používateľom zvoliť si možnosti v oblasti ochrany rastlín, ktoré sú bezpečné pre životné 
prostredie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 15

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

Komisia podáva Európskemu parlamentu 
a Rade každé tri roky správu o pokroku pri 
implementácii tejto smernice a hodnotenie 
národných akčných plánov, ktoré budú 
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prípadne doplnené pozmeňovacími návrhmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 15a (nový)

Článok 15 a
Výmena informácií a osvedčených postupov
Komisia vytvorí platformu na výmenu 
informácií a osvedčených postupov v 
oblasti trvalo udržateľného využívania 
pesticídov a integrovanej ochrany proti 
škodcom.

Odôvodnenie

Dôležitý prvok podpory trvalo udržateľného využívania pesticídov a integrovanej ochrany 
proti škodcom je výmena informácií a osvedčených postupov medzi členskými štátmi a inými 
zainteresovanými krajinami. To znamená, že nie je potrebné vždy začínať odznova. Mohli by 
byť do toho zahrnuté existujúce iniciatívy (ako napr. Európska iniciatíva za trvalo udržateľný 
rozvoj v poľnohospodárstve).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 20 odsek 1 pododsek 2

Keď členské štáty prijmú tieto ustanovenia, 
musia obsahovať odkaz na túto smernicu 
alebo byť takýmto odkazom doložené pri 
príležitosti ich úradného zverejnenia.
Členské štáty rozhodnú ako sa takýto odkaz 
vytvorí.

Keď členské štáty prijmú tieto ustanovenia, 
musia obsahovať odkaz na túto smernicu 
alebo byť takýmto odkazom doložené pri 
príležitosti ich úradného zverejnenia.

Odôvodnenie

Správne používanie pesticídov sa zabezpečí v súlade s predchádzajúcim nariadením.
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