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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Návrh Komisie o štatistike prípravkov na ochranu rastlín priamo súvisí s Tematickou 
stratégiou trvalo udržateľného používania pesticídov, ktorá bola predložená o niekoľko 
mesiacov skôr. Cieľom návrhu je celoeurópska harmonizácia vnútroštátnych štatistík predaja 
a používania prípravkov na ochranu rastlín. Táto harmonizácia by mala prebiehať na úrovni, 
ktorá by umožnila získať vierohodné údaje o používaní prípravkov na ochranu rastlín a znížiť 
zo strednodobého hľadiska riziká a zaťaženie životného prostredia a ľudského zdravia, ktoré 
vyplýva z použitia týchto výrobkov.

Pritom je podľa názoru spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko potrebné, aby sa 
zabránilo dvojitému zaťaženiu prostredníctvom získavania a zhromažďovania údajov, najmä 
poľnohospodárskych podnikov. Súčasné prerokovávané legislatívne návrhy týkajúce sa 
tematickej stratégie obsahujú špecifické predpisy o uchovávaní údajov, ktoré obsahujú 
informácie o používaní prípravkov na ochranu rastlín, ako aj o postupovaní údajov o predaji 
výrobcami (pozri predovšetkým článok 64 plánovaného nariadenia o postupe schvaľovania; 
KOM(2006)0388). Na tieto predpisy by sa malo výslovne prihliadať v rámci štatistického 
zberu údajov ustanoveného v tomto nariadení.

Okrem toho sú podobné predpisy o zaznamenávaní údajov podstatnou súčasťou integrovanej 
ochrany rastlín, ako aj súkromných systémov zabezpečovania kvality, akým je EurepGAP. Na 
štatistické účely by sa mali prednostne použiť už existujúce údaje podnikov, ktoré sa riadia 
týmito normami, pritom je však potrebné dbať na to, že táto skupinka nepredstavuje 
reprezentatívnu vzorku všetkých poľnohospodárskych podnikov.

Údaje o prípravkoch na ochranu rastlín, ktoré boli vyrobené a uvedené na trh, by sa mali 
zakladať na zozbieraných informáciách, ktoré majú príslušným orgánom poskytovať 
výrobcovia a distribútori. Pritom vzhľadom na čo možno najzharmonizovanejšie európske 
zbieranie údajov nestačí, aby bola vo vykonávacích ustanoveniach zavedená spravodajská 
povinnosť týchto aktérov (ako v článku 64 nariadenia o schvaľovaní). Spravodajská 
povinnosť by mala byť v rámci predloženého nariadenia stanovená čo možno najpresnejšie, 
keďže sa prostredníctvom nej získavajú základné údaje pre zhromažďovanie údajov 
o používaní týchto výrobkov (viď. príloha II časť 1).

Podľa názoru spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko nie je opodstatnené vyňať 
používanie prípravkov na ochranu rastlín mimo poľnohospodárstva z rozsahu pôsobnosti 
predloženého nariadenia. Kým sa súkromné používanie, napr. v záhradkách, dá štatisticky 
zdokumentovať fakticky len prostredníctvom údajov o predaji, na profesionálnych a tým 
samozrejme veľkoplošných užívateľov, akými sú napr. komunálne služby, dopravné podniky, 
treba klásť také isté požiadavky týkajúce sa povinnosti uchovávať a zhromažďovať údaje ako 
na poľnohospodárov.

Na úrovni jednotlivých štátov, ako aj Spoločenstva, sa majú zozbierané údaje použiť tak, aby 
prispeli čo najviac k realizácii tematickej stratégie. Spravodajca preto navrhuje, aby získané 
údaje vyhodnotila expertná skupina a aby boli posúdené z hľadiska ich účinku na ľudské 
zdravie a životné prostredie. Za činnosť tejto expertnej skupiny by mal zodpovedať príslušný 
orgán pre vnútroštátne akčné plány a táto expertná skupina by mala byť súčasťou siete na 
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európskej úrovni.

Takisto údaje o vyrobených a predaných prípravkoch na ochranu rastlín by sa mali využívať 
tak, aby neboli len základom pre získavanie údajov o používaní pesticídov, ale aby zároveň 
poskytovali orgánom východisko pre zhromažďovanie informácií o tokoch výrobkov. Na to 
by stačilo, aby sa spriehľadnili obchodné toky až k veľkoodberateľom, príp. malým 
predajcom poľnohospodárskych potrieb. Zaznamenávanie toku látok v sektore prípravkov na 
ochranu rastlín môže najmä vzhľadom na, podľa výpovedí zástupcov priemyselných 
podnikov, výrazne sa zvyšujúce problémy s nezákonnými dovezenými výrobkami 
predstavovať pre príslušné orgány užitočný nástroj, ktorý môže byť významným prínosom pri 
navrhovanom zhromažďovaní údajov.

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
Článok 1 názov

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti Predmet úpravy, rozsah pôsobnosti a ciele

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Článok 1 odsek 2 zarážka 2

– ročné množstvo prípravkov na ochranu 
rastlín používaných v poľnohospodárstve
podľa prílohy II.

– ročné množstvo prípravkov na ochranu 
rastlín používaných podľa prílohy II.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Článok 1 odsek 2a (nový)

2a. Štatistiky slúžia najmä na:
– vykonávanie a hodnotenie tematickej 
stratégie trvalo udržateľného používania 

                                               
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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pesticídov,
– stanovenie harmonizovaných 
ukazovateľov rizika v jednotlivých 
členských štátoch a na úrovni 
Spoločenstva, odhad trendov využívania 
prípravkov na ochranu rastlín, ako aj na 
posúdenie účinnosti vnútroštátnych 
akčných plánov v súlade so smernicou XXX 
o rámci pre akciu na dosiahnutie trvalo 
udržateľného používania prípravkov na 
ochranu rastlín (KOM(2006)0373 
v konečnom znení),
– zaznamenávanie tokov látok v rámci 
výroby, predaja a používania prípravkov na 
ochranu rastlín.

Odôvodnenie

Štatistiky slúžia na určité účely, ktoré sú stanovené v právnych predpisoch Spoločenstva. 
Okrem toho by sa mali existujúce údaje použiť na zisťovanie pôvodu látok obsiahnutých 
v prípravkoch na ochranu rastlín, a prípadne tým upozorniť na používanie nezákonných 
výrobkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 3 odsek 1 zarážky 1 až 3

– zisťovaní,
– spravodajskej povinnosti, ktorá sa týka 
dodávateľov, pokiaľ ide o prípravky na 
ochranu rastlín uvádzané na trh; pre 
profesionálne a iné ako profesionálne 
používanie sa môžu použiť rozdielne 
povolenia,

– spravodajskej povinnosti, ktorá sa týka 
dodávateľov, pokiaľ ide o prípravky na 
ochranu rastlín uvádzané na trh; pre 
profesionálne a iné ako profesionálne 
používanie sa môžu použiť rozdielne 
povolenia, najmä povinnosti v zmysle
článku 64 ods. 2 nariadenia XXX o 
uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na 
trh (KOM(2006)0388),

– spravodajskej povinnosti, ktorá platí pre 
profesionálnych používateľov, pokiaľ ide 
o poskytovanie údajov zo záznamov 
o používaní prípravkov na ochranu rastlín,

– spravodajskej povinnosti, ktorá platí pre 
profesionálnych používateľov, pokiaľ ide 
o poskytovanie údajov zo záznamov 
o používaní prípravkov na ochranu rastlín, 
najmä povinnosti v zmysle článku 64 ods. 1 
nariadenia XXX o uvádzaní prípravkov na 
ochranu rastlín na trh (KOM(2006)0388),
– zisťovaní,
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Odôvodnenie

Malo by sa zabrániť dvojitému zaťaženiu poľnohospodárov inými povinnosťami 
dokumentovania a zhromažďovania údajov a v prípade, že to bude zmysluplné, využiť iné 
zdroje. Členské štáty by mali zabezpečiť kvalifikovaný dohľad nad zisťovaním údajov.

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

1a. Členské štáty zabezpečia, že:
- výrobcovia prípravkov na ochranu rastlín, 
ako aj
- osoby zodpovedné za uvádzanie na trh a 
dovoz prípravkov na ochranu rastlín
predložia každoročne príslušnému orgánu 
správu týkajúcu sa:
- množstva vyrábanej účinnej látky alebo 
určitého prípravku na ochranu rastlín,
- množstva určitej účinnej látky alebo 
určitého prípravku na ochranu rastlín 
dodávaného spracovateľskému podniku 
alebo veľkoobchodníkovi v Európskej únii,
- množstva vyvážanej účinnej látky alebo 
určitého prípravku na ochranu rastlín,
Príslušné orgány tieto informácie posúdia a
v prípade potreby ich po spracovaní za 
účelom zachovania dôvernosti uverejnia.

Odôvodnenie

Spravodajská povinnosť výrobcov a účastníkov trhu, ktorí zodpovedajú za uvádzanie na trh, 
týkajúca sa množstva uvedeného na trh, príp. vyvezeného, je významnou súčasťou 
zhromažďovania dát a preto by sa mala v základnom texte tohto nariadenia explicitne uviesť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 6 odsek 1

Komisia predkladá Európskemu parlamentu 
a Rade každých päť rokov správu o 
vykonávaní nariadenia. V tejto správe sa 
zhodnotí najmä kvalita zasielaných údajov, 
zaťaženie podnikov a prínos tejto štatistiky 
v rámci Tematickej stratégie trvalo 

Komisia predkladá Európskemu parlamentu 
a Rade každých päť rokov správu o 
vykonávaní nariadenia. V tejto správe sa 
zhodnotí najmä kvalita a porovnateľnosť 
zasielaných údajov, zaťaženie
poľnohospodárskych, záhradníckych a  
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udržateľného používania pesticídov. iných podnikov a prínos tejto štatistiky v 
rámci Tematickej stratégie trvalo 
udržateľného používania pesticídov, najmä 
vzhľadom na ciele uvedené v článku 1.
Obsahuje prípadne aj návrhy ďalšieho 
zlepšovania kvality údajov a zmiernenia 
záťaže poľnohospodárskych podnikov a 
firiem.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Príloha I názov

Štatistika uvádzania prípravkov na ochranu 
rastlín na trh

Štatistika výroby a uvádzania prípravkov na 
ochranu rastlín na trh

Odôvodnenie

Malo by sa zahrnúť aj zisťovanie vyrobeného množstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Príloha I oddiel 2a (nová)

Oddiel 2a

Spravodajská povinnosť
Výrobcovia prípravkov na ochranu rastlín, 
ako aj tí, ktorí zodpovedajú za uvádzanie na 
trh , prípadne za dovoz, prípravkov na 
ochranu rastlín predkladajú príslušnému 
orgánu každoročne správu týkajúcu sa
- množstva vyrábanej účinnej látky alebo 
určitého prípravku na ochranu rastlín,
- množstva určitej účinnej látky alebo 
určitého prípravku na ochranu rastlín 
dodávaného spracovateľským podnikom 
alebo veľkoobchodníkom v Európskej únii,
- množstva vyvážanej účinnej látky alebo 
určitého prípravku na ochranu rastlín,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Príloha I oddiel 6 odsek 3

Správa týkajúca sa druhého referenčného 
roka obsahuje hrubý odhad podielu 

Správa týkajúca sa druhého referenčného 
roka obsahuje hrubý odhad podielu 
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celkového množstva látok v jednotlivých 
hlavných skupinách uvedených v prílohe III, 
ktoré obsahujú prípravky na ochranu rastlín 
uvádzané na trh na poľnohospodárstve a na 
iné ako poľnohospodárske využitie. Tieto 
odhady sa obnovujú každých päť rokov.

celkového množstva látok v jednotlivých 
hlavných skupinách uvedených v prílohe III, 
ktoré obsahujú prípravky na ochranu rastlín 
uvádzané na trh na poľnohospodárske, 
záhradnícke a na iné ako poľnohospodárske 
využitie, najmä v doprave, v komunálnej 
zeleni a na súkromné účely. Tieto odhady 
sa obnovujú každých päť rokov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Príloha II oddiel 1 odsek 1

1. Štatistika pokrýva poľnohospodárske 
využívanie prípravkov na ochranu rastlín 
v každom členskom štáte.

1. Štatistika pokrýva poľnohospodárske, 
záhradnícke a profesionálne 
nepoľnohospodárske využívanie prípravkov 
na ochranu rastlín v každom členskom štáte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Príloha II oddiel 6 zarážka 5a (nová)

- odhadované priemerné náklady 
poľnohospodárskych a záhradníckych 
podnikov spojené so zisťovaním údajov 
a prípadné možnosti ich zníženia.
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