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Návrh správy (PE 386.502v01-00)
Christa Klaß
Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovuje rámec pre akciu 
Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného využívania pesticídov

Návrh smernice (KOM(2006)0373 – C6-0246/2006 – 2006/0132(COD))

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Margrete Auken a Hiltrud Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Citácia 1

so zreteľom na Zmluvu o založení 
Európskeho spoločenstva, a najmä na jej 
článok 175 ods. 1,

so zreteľom na Zmluvu o založení 
Európskeho spoločenstva, a najmä na jej 
články 152 ods. 4 a 175 ods. 1,

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom smernice je znížiť vplyv pesticídov na ľudské zdravie a životné prostredie. Tieto dve 
priority by sa teda mali uviesť ako právne základy smernice.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena 
Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer a Roberto Musacchio

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Odôvodnenie 1

(1) V súlade s článkami 2 a 7 rozhodnutia 
Európskeho parlamentu a Rady 
č. 1600/2002/ES z 22. júla 2002, ktorým sa 
ustanovuje šiesty environmentálny akčný 
program Spoločenstva, by sa mal zaviesť 
spoločný právny rámec na dosiahnutie trvalo 
udržateľného využívania pesticídov.

(1) V súlade s článkami 2 a 7 rozhodnutia 
Európskeho parlamentu a Rady 
č. 1600/2002/ES z 22. júla 2002, ktorým sa 
ustanovuje šiesty environmentálny akčný 
program Spoločenstva, by sa mal zaviesť 
spoločný právny rámec na dosiahnutie trvalo 
udržateľného využívania pesticídov v súlade 
so zásadou prevencie.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je zachovať spojitosť s tematickou stratégiou pre udržateľné využívanie pesticídov 
a navrhovaným nariadením o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
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) 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 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.

Or. pl

Odôvodnenie

S cieľom dosiahnuť viditeľné zníženie využívania pesticídov v celom Spoločenstve by národné 
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akčné plány mali byť koordinované s implementačnými plánmi stanovenými v iných 
relevantných právnych predpisoch Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena 
Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-

Schoepges, Péter Olajos a Anders Wijkman

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
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) S cieľom uľahčiť implementáciu tejto 
smernice by členské štáty mali používať 
národné akčné plány zamerané na stanovenie 
cieľov, úloh, harmonogramov 
a ukazovateľov na zníženie využívania 
pesticídov a rizík, pričom v odhadovanom 
čase uvedú finančné zdroje a rozpočtové 
riadky určené na uskutočnenie vyššie 
uvedených bodov, 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.

Or. en

Odôvodnenie

Politiky týkajúce sa pesticídov, ktorých súčasťou je znižovanie používania pesticídov, už 
existujú v Dánsku, Švédsku, Holandsku, Belgicku a Nemecku. Pojem „zníženie využívania“ 
lepšie vystihuje problematiku zvyšovania využívania pesticídov, bez ohľadu na zavádzanie 
pesticídov účinných v nižších dávkach. Pokiaľ ide o ochranu plodín, poľnohospodári sú od 
pesticídov ekonomicky a technicky závislí. Členské štáty by mali prostredníctvom vyčlenenia 
dostatočných zdrojov zabezpečiť dosiahnuteľnosť cieľov v rámci svojich národných akčných 
plánov v stanovenej lehote.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Odôvodnenie 3
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(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) S cieľom uľahčiť implementáciu tejto 
smernice by členské štáty mali používať 
národné akčné plány zamerané na stanovenie 
cieľov na prevenciu zdravotných aj 
environmentálnych rizík vrátane 
nebezpečenstva, ako aj závislosti na 
využívaní pesticídov a na podporu a stimuly 
smerujúce k prijatiu nechemickej ochrany 
rastlín a ochrane proti škodcom. 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.

Or. en

Odôvodnenie

V súvislosti s ľudským zdravím nestačí riziká iba znižovať, musí sa im predchádzať.  Členským 
štátom musí byť jasné, že ciele jednotlivých národných akčných plánov sa zameriavajú na 
riešenie zdravotných a environmentálnych rizík využívania pesticídov. Ak sa požiadavka 
presadzovať nechemickú ochranu rastlín a ochranu proti škodcom nespája s úprimným úsilím 
členských štátov o podporu jej prijatia, nemuselo by sa podariť tento cieľ dosiahnuť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Glenis Willmott

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
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) S cieľom uľahčiť implementáciu tejto 
smernice by členské štáty mali používať 
národné akčné plány zamerané na stanovenie 
cieľov na zníženie zdravotných aj 
environmentálnych rizík vrátane 
nebezpečenstva, ako aj závislosti na 
využívaní pesticídov a na podporu a stimuly 
smerujúce k prijatiu nechemickej ochrany 
rastlín a ochrane proti škodcom. 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 
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dosiahnuté v iných právnych predpisoch 
Spoločenstva týkajúcich sa pesticídov.

Or. en

Odôvodnenie

Členským štátom musí byť jasné, že ciele jednotlivých národných akčných plánov sa 
zameriavajú na riešenie zdravotných a environmentálnych rizík využívania pesticídov. Ak sa 
požiadavka presadzovať nechemickú ochranu rastlín a ochranu proti škodcom nespája s 
úprimným úsilím členských štátov o podporu jej prijatia, nemuselo by sa podariť tento cieľ 
dosiahnuť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Ferreira

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
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) S cieľom uľahčiť implementáciu tejto 
smernice by členské štáty mali používať 
národné akčné plány zamerané na stanovenie 
kvantitatívnych cieľov na zníženie rizík, 
prípravu časových plánov a ukazovateľov 
rizika a intenzity využívania 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.

Or. fr

Odôvodnenie

Fixer des objectifs de réduction quantitative des pesticides est une composante essentielle de 
tout programme de réduction des risques liés à leur utilisation. C’est pourquoi les Plans 
d’action nationaux devraient comprendre de tels objectifs clairs encadrés dans des 
calendriers précis de réduction de l’utilisation des pesticides. Cela permettrait, en outre, aux 
Etats Membres, d’être en accord avec les objectifs qui ont été fixés dans le cadre du 6ème 
Programme d’Action Communautaire pour l’Environnement qui prévoie de « réduire les 
incidences des pesticides sur la santé humaine et sur l’environnement, et d’une manière 
générale, parvenir à une utilisation durable de ces substances, ainsi qu’à une réduction 



PE 388.389v01-00 6/187 AM\662795SK.doc

SK

globale sensible des risques et de l’utilisation des pesticides.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Gyula Hegyi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
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) S cieľom uľahčiť implementáciu tejto 
smernice by členské štáty mali používať 
národné akčné plány zamerané na stanovenie 
cieľov na zníženie rizík vrátane 
nebezpečenstva a konkrétne úlohy v rámci 
harmonogramov na zníženie 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.

Or. en

Odôvodnenie

Hlavným cieľom národných akčných plánov je znížiť riziká pesticídov a závislosť na nich, 
dosiahnuť ho však možno iba prostredníctvom konkrétnych lehôt a cieľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Laperrouze

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
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 

(3) S cieľom uľahčiť implementáciu tejto 
smernice by členské štáty mali používať 
národné akčné plány zamerané na stanovenie 
kvantitatívnych cieľov na zníženie rizík, 
prípravu časových plánov a ukazovateľov 
rizika a intenzity využívania pesticídov a na 
podporu nechemickej ochrany rastlín. 
Národné akčné plány môžu byť 
koordinované s implementačnými plánmi 
ustanovenými v iných relevantných 
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Spoločenstva a môžu byť použité na 
zoskupovanie cieľov, ktoré majú byť 
dosiahnuté v iných právnych predpisoch 
Spoločenstva týkajúcich sa pesticídov.

právnych predpisoch Spoločenstva a môžu 
byť použité na zoskupovanie cieľov, ktoré 
majú byť dosiahnuté v iných právnych 
predpisoch Spoločenstva týkajúcich sa 
pesticídov.

Or. fr

Odôvodnenie

Fixer des objectifs de réduction quantitative des pesticides est une composante essentielle de 
tout programme de réduction des risques liés à leur utilisation. C’est pourquoi les Plans 
d’action nationaux devraient comprendre de tels objectifs clairs encadrés dans des 
calendriers précis de réduction de l’utilisation des pesticides. Cela permettrait, en outre, aux 
Etats Membres, d’être en accord avec les objectifs qui ont été fixés dans le cadre du 6ème 
Programme d’Action Communautaire pour l’Environnement qui prévoie de   réduire les 
incidences des pesticides sur la santé humaine et sur l’environnement, et d’une manière 
générale, parvenir à une utilisation durable de ces substances, ainsi qu’à une réduction 
globale sensible des risques et de l’utilisation des pesticides.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Karl-Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
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) S cieľom uľahčiť implementáciu tejto 
smernice by členské štáty mali používať 
národné akčné plány zamerané na stanovenie 
cieľov na zvýšenie efektívnosti využívania 
prípravkov na ochranu rastlín a ďalšie 
zníženie možných rizík. 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.

Or. de

Odôvodnenie

Aby sa dosiahol pokrok v plnení cieľa tejto smernice, ktorým je ekologická a hospodársky 
výhodný ochrana rastlín v Európe, je potrebné navrhované vysvetlenie. Ak sa prípravky na 
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ochranu rastlín v modernej poľnohospodárskej praxi využívajú správne, nepredstavujú ako 
výrobný prostriedok žiadne nebezpečenstvo pre ľudí ani životné prostredie, ktoré by si mohli 
vyžiadať ich nahradenie. Aj Agenda 21 (v rámci konferencie o udržateľnom rozvoji, ktorá sa 
konala v roku 1992 v Riu) považuje využívanie prípravkov na ochranu rastlín za nevyhnutné 
z hľadiska zabezpečenia výživy svetového obyvateľstva a integrované poľnohospodárstvo 
považuje za vzor poľnohospodárstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
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 o dosiahnutých 
cieľoch a rozsahu opatrení, 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.

Or. pl

Odôvodnenie

V súvislosti s výmenou informácií medzi členskými štátmi nie sú významným prvkom v rámci 
opatrení prijatých členskými štátmi stanovené, ale dosiahnuté ciele.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
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 

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 by 
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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.

mali 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.

Or. pl

Odôvodnenie

S cieľom dosiahnuť viditeľné zníženie využívania pesticídov v celom Spoločenstve by národné 
akčné plány mali byť koordinované s implementačnými plánmi stanovenými v iných 
relevantných právnych predpisoch Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena 
Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio a Erna Hennicot-Schoepges

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Odôvodnenie 6a (nové)

6a) Požívanie nelegálnych prípravkov na 
ochranu rastlín ohrozuje udržateľné 
využívanie pesticídov a predstavuje vážnu 
hrozbu pre životné prostredie a zdravie ľudí 
a živočíchov. Tomuto problému sa treba 
bezodkladne venovať.

Or. en

Odôvodnenie

Nezákonné obchodovanie s prípravkami na ochranu rastlín a ich falšovanie je v Európe 
závažným a prudko sa šíriacim problémom. Tento problém nahlodáva každú stratégiu 
udržateľného využívania, pretože ohrozuje zdravie spotrebiteľov a poľnohospodárov, škodí 
životnému prostrediu a z hľadiska ekonomickej situácie a reputácie spôsobuje výrazné škody 
poľnohospodárom, potravinovému reťazcu, vládam a sektoru ochrany rastlín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Gyula Hegyi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Odôvodnenie 7

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

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

mala byť lepšie informovaná o rizikách 
spojených s využívaním pesticídov 
prostredníctvom kampaní na zvyšovanie 
povedomia. Výrobcovia a maloobchodníci 
by mali byť zodpovední za poskytnutie 
všetkých potrebných informácií 
spotrebiteľom používajúcim pesticídy 
a verejnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Výrobcovia pesticídov a maloobchodníci majú potrebné informácie. Je aj ich povinnosťou 
znížiť riziko využívanie pesticídov na minimum.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Irena Belohorská 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Odôvodnenie 7

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

(7) Berúc do úvahy možné riziká pri 
využívaní pesticídov, široká verejnosť by 
mala byť najmä prostredníctvom médií
lepšie informovaná o zdravotných aj 
environmentálnych rizikách a dlhodobých 
a krátkodobých nepriaznivých účinkoch 
spojených s využívaním pesticídov 
prostredníctvom kampaní na zvyšovanie 
povedomia, informácií sprostredkovaných 
maloobchodníkmi a iných vhodných 
opatrení.

Or. en

Odôvodnenie

Verejnosť musí byť informovaná o zdravotných aj environmentálnych rizikách 
a nepriaznivých účinkov súvisiacich s využívaním pesticídov. Najúčinnejšie sa to dá 
uskutočniť prostredníctvom médií. Týmto spôsobom budú mať ľudia k dispozícii potrebné 
informácie, ktoré im umožnia prijať uvedomelé a informované rozhodnutia a kroky v rámci 
ochrany zdravia a okolitého prostredia. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dorette Corbey + Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Odôvodnenie 7

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

(7) Berúc do úvahy možné riziká pri 
využívaní pesticídov, široká verejnosť by 
mala byť lepšie informovaná o zdravotných 
aj environmentálnych rizikách 
a dlhodobých a krátkodobých 
nepriaznivých účinkoch spojených 
s využívaním pesticídov, ako aj 
o informáciách o nechemických 
alternatívach, prostredníctvom kampaní na 
zvyšovanie povedomia, informácií 
sprostredkovaných maloobchodníkmi 
a iných vhodných opatrení.

Or. en

Odôvodnenie

Verejnosť musí byť informovaná o zdravotných aj environmentálnych rizikách 
a nepriaznivých účinkov súvisiacich s využívaním pesticídov, ako aj o informáciách 
o dostupných nechemických alternatívach. Týmto spôsobom budú mať ľudia k dispozícii 
potrebné informácie, ktoré im umožnia prijať uvedomelé a informované rozhodnutia a kroky 
v rámci ochrany zdravia a okolitého prostredia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena 
Belohorská, Margrete Auken a Hiltrud Breyer 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Odôvodnenie 7

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

(7) Berúc do úvahy možné riziká pri 
využívaní pesticídov, široká verejnosť by 
mala byť lepšie informovaná o zdravotných 
aj environmentálnych rizikách 
a nepriaznivých účinkoch spojených 
s využívaním pesticídov, ako aj 
o informáciách o nechemických 
alternatívach, prostredníctvom kampaní na 
zvyšovanie povedomia, informácií 
sprostredkovaných maloobchodníkmi 
a iných vhodných opatrení. 
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Or. en

Odôvodnenie

Ľudia tak budú mať možnosť prijať uvedomelé a informované rozhodnutia a kroky v rámci 
ochrany zdravia a okolitého prostredia (Davies a iní).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Karl-Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Odôvodnenie 7

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

(7) Berúc do úvahy možné riziká pri 
využívaní prípravkov na ochranu rastlín 
a ich úlohe v poľnohospodárstve 
a potravinárskej výrobe, široká verejnosť by 
mala byť lepšie informovaná o výhodách a 
nevýhodách, prínose, rizikách a 
zodpovednom zaobchádzaní s prípravkami 
na ochranu rastlín.

Or. de

Odôvodnenie

V rámci plánovaného informovania a zvyšovania povedomia verejnosti by sa okrem 
informácií o možných rizikách využívania prípravkov na ochranu rastlín mal zdôrazniť aj ich 
prínos a význam pre súčasnú potravinársku výrobu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos a 
Anders Wijkman

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Odôvodnenie 7

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

(7) Berúc do úvahy riziká pri využívaní 
pesticídov, najmä ich akútne a chronické 
účinky na zdravie, široká verejnosť by mala 
byť lepšie informovaná o rizikách a 
nebezpečenstvách spojených s využívaním 
pesticídov prostredníctvom kampaní na 
zvyšovanie povedomia, informácií 
sprostredkovaných maloobchodníkmi 
a iných vhodných opatrení.

Členské štáty by mali monitorovať 
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a zhromažďovať údaje o vplyve využívania 
pesticídov na životné prostredie a zdravie 
ľudí a podporovať výskum dlhodobých 
účinkov využívania pesticídov. 

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné venovať sa aj chronickým účinkom využívania pesticídov a podporovať výskum 
v tejto oblasti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Kathy Sinnott

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Odôvodnenie 7

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

(7) Berúc do úvahy riziká pri využívaní 
pesticídov, najmä ich akútne a chronické 
účinky na zdravie, široká verejnosť by mala 
byť lepšie informovaná o rizikách spojených 
s využívaním pesticídov prostredníctvom 
kampaní na zvyšovanie povedomia, 
informácií sprostredkovaných 
maloobchodníkmi a iných vhodných 
opatrení.

Členské štáty by mali monitorovať 
a zhromažďovať údaje o vplyve využívania 
pesticídov a podporovať dlhodobé 
výskumné programy venujúce sa účinkom 
ich využívania.  

Or. en

Odôvodnenie

Dlhodobé využívanie pesticídov je oblasťou, ktorá si vyžaduje zvýšenú pozornosť na národnej 
aj európskej úrovni. Informácie o akútnych a chronických účinkoch sa na národnej úrovni 
dôsledne nezhromažďujú a je tu systematický nedostatok informácií. Táto smernica by sa nimi 
preto mala zaoberať.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Frédérique Ries

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Odôvodnenie 7

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

(7) Berúc do úvahy riziká pri využívaní 
mnohých pesticídov vrátane ich akútnych 
a chronických účinkov na zdravie, široká 
verejnosť by mala byť lepšie informovaná o 
rizikách spojených s využívaním pesticídov 
prostredníctvom kampaní na zvyšovanie 
povedomia, informácií sprostredkovaných 
maloobchodníkmi a iných vhodných 
opatrení.

Členské štáty by mali monitorovať 
a zhromažďovať údaje o vplyve využívania 
pesticídov na zdravie a podporovať 
dlhodobé výskumné programy venujúce sa 
účinkom ich využívania.  

Or. en

Odôvodnenie

Dlhodobé využívanie pesticídov je oblasťou, ktorá si vyžaduje zvýšenú pozornosť na národnej 
aj európskej úrovni. Informácie o akútnych a chronických účinkoch sa na národnej úrovni 
dôsledne nezhromažďujú a je tu systematický nedostatok informácií. Táto smernica by sa nimi 
preto mala zaoberať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Odôvodnenie 7

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

(7) Berúc do úvahy možné riziká pri 
využívaní pesticídov, široká verejnosť by 
mala byť lepšie informovaná o rizikách 
spojených s využívaním pesticídov 
prostredníctvom kampaní na zvyšovanie 
povedomia širokej verejnosti (a najmä 
neprofesionálnych užívateľov pesticídov), 
informácií sprostredkovaných 
maloobchodníkmi a iných vhodných 
opatrení na zabezpečenie jej lepšej 
informovanosti.
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Or. pl

Odôvodnenie

Všeobecne rozšírené používanie pesticídov je dôkazom toho, že táto problematika sa netýka 
iba profesionálnych užívateľov, ale celej spoločnosti. Odtiaľ pramení potreba správne 
cielených informačných kampaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Roberto Musacchio

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Odôvodnenie 7

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

(7) Berúc do úvahy riziká pri využívaní 
pesticídov, najmä ich akútne a chronické 
účinky na zdravie a životné prostredie, 
spotrebitelia a široká verejnosť by mali byť 
informovaní o rizikách a nebezpečenstvách 
spojených s využívaním pesticídov 
prostredníctvom kampaní na zvyšovanie 
povedomia, informácií sprostredkovaných 
maloobchodníkmi a iných vhodných 
opatrení.

Členské štáty by mali monitorovať 
a zhromažďovať údaje o vplyve využívania 
pesticídov vrátane prípadov otráv 
a podporovať dlhodobé výskumné 
programy venujúce sa účinkom ich 
využívania.  

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh objasňuje, že spotrebitelia a široká verejnosť by mali 
byť informovaní o akútnych a chronických účinkoch pesticídov na ľudské zdravie a životné 
prostredie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Odôvodnenie 9

(9) Keďže smernica Európskeho parlamentu 
a Rady č. 2006/42/ES zo 17. mája 2006 

(9) Keďže smernica Európskeho parlamentu 
a Rady č. 2006/42/ES zo 17. mája 2006 
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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.

o strojových zariadeniach a o zmene 
a doplnení smernice 95/16/ES (prepracované 
znenie) zabezpečí pravidlá pre uvádzanie 
prístrojov na aplikáciu pesticídov na trh, 
ktoré umožnia užívateľom pesticídov
optimalizovať účinnosť ošetrenia, čím 
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.

Or. pl

Odôvodnenie

Nevyhnutné objasnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lambert van Nistelrooij

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
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 tohto dôvodu by letecký postrek 
mal podliehať povoľovaciemu postupu, aby 
sa zabezpečilo, že sa bude vykonávať iba
v prípade, že prináša zrejmé výhody,
a najmä ak sú dodržané všetky 
environmentálne a zdravotné požiadavky 
alebo si to vyžaduje núdzová situácia.

Or. nl

Odôvodnenie

Postrek je vhodná metóda, pod podmienkou, že využíva pesticídy neškodné pre životné 
prostredie. V tejto súvislosti však treba vždy dodržať environmentálne a zdravotné 
požiadavky. Povoľovací postup by však mal umožňovať pružnosť v prípade núdze.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos a 
Anders Wijkman

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
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 zakázaný, 
s možnosťou povoliť výnimku v prípade, ak 
neexistujú iné možné alternatívy a používa 
sa najlepšia dostupná technológia na 
zníženie unášania postreku (napr. dýzy 
s nízkym unášaním), pričom nie je 
ovplyvnené zdravie obyvateľov alebo 
okolostojacich osôb.

Or. en

Odôvodnenie

Letecký postrek v porovnaní s ostatnými metódami postreku nepredstavuje pre životné 
prostredie osobitnú výhodu. Výnimky by nemali byť možné v oblastiach, kde môžu byť 
zasiahnutí obyvatelia alebo okolostojace osoby, napríklad v husto zaľudnených vidieckych 
oblastiach alebo priľahlých oblastiach, ktoré využíva verejnosť a zraniteľné skupiny, ako sú 
školy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Margrete Auken, Hiltrud Breyer + Kathy 
Sinnott + Caroline Lucas+ Frédérique Ries

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
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 

(10) Letecký postrek pesticídmi môže 
značne poškodiť ľudské zdravie a životné 
prostredie, predovšetkým z dôvodu unášania 
postreku.  Z toho dôvodu bude letecký 
postrek zakázaný. 
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alternatívy.

Or. en

Odôvodnenie

Aerial spraying should be banned because it offers no environmental benefits over other 
spraying methods (Margrete Auken and others, Kathy Sinnott).

The principal aim of pesticide regulation is supposed to be the protection of public health and 
so this should be the overriding priority and take absolute precedence over any other 
considerations. Therefore considering it has been accepted by the Commission that aerial 
spraying has the potential to cause significant adverse impacts on human health then there 
should be a complete ban on aerial spraying without any derogations (Caroline Lucas).

In support of a general ban with derogations clearly defined. Derogations should only be 
possible when the health of residents and bystanders is not affected by aerial spraying. See 
amendment  to article 9 (Frédérique Ries).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dan Jørgensen, Chris Davies a Irena 
Belohorská

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
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 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, pričom 
nie je ohrozené zdravie obyvateľov ani 
okolostojacich osôb.

Or. en

Odôvodnenie

Výnimky by nemali byť možné, ak by mali mať vplyv na zdravie obyvateľov a okolostojacich 
osôb, napríklad v zaľudnených vidieckych oblastiach alebo priľahlých oblastiach, ktoré
využíva verejnosť.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Karl-Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
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 podliehať schvaľovaciemu 
postupu, aby sa zabezpečilo, že bude 
využívaný len v prípade, že prináša 
jednoznačné výhody a aj environmentálny 
prospech v porovnaní s inými 
postrekovacími metódami, alebo v prípade, 
ak neexistujú alebo nie sú primerané iné 
možné alternatívy.

Or. de

Odôvodnenie

Nebolo by zmysluplné vydať všeobecný zákaz leteckej aplikácie prípravkov na ochranu 
rastlín, keď je zároveň známe, že v niektorých situáciách, najmä v prípade vinohradov na 
strmých svahoch, je táto metóda postreku nevyhnutná. Dodatočné získavanie schválení 
o udelení výnimky by spôsobovalo značnú byrokratickú záťaž a náklady, ktorým by sa dalo 
vyhnúť. Aj schvaľovací postup spomenutý v tomto pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu so 
sebou prináša značnú byrokratickú záťaž. Bolo by vhodnejšie vyňať využívanie prípravkov na 
ochranu rastlín vo vinohradníctve z pôsobnosti tejto požiadavky, na základe čoho by boli 
ďalšie povoľovacie postupy zbytočné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Anne Ferreira a Marie-Noëlle Lienemann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
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 

(10) Letecký postrek pesticídmi môže 
značne poškodiť ľudské zdravie a životné 
prostredie, predovšetkým z dôvodu unášania 
postreku.  Letecký postrek pesticídmi by sa 
mal preto zakázať ihneď po nadobudnutí 
účinnosti tejto smernice. Mohol by sa však 
vykonávať za určitých prísne obmedzených 
a riadených podmienok. Navyše sa 
v prípade využitia leteckého postreku musia 
ľuďom žijúcim v blízkosti cieľových území 
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alternatívy. poskytnúť rozsiahle informácie.  

Or. fr

Odôvodnenie

La mesure d’interdiction des pulvérisations aériennes a mise  à mal car la Commission 
propose des dérogations sans les encadrer strictement. 

Parmi ces dérogations il est question du fait qu’il ne doit pas y avoir « d’autres solutions 
viables ». La viabilité des alternatives inclut la viabilité économique, ce qui signifie qu’il 
serait possible de demander une dérogation uniquement sur des considérations économiques. 
La pulvérisation aérienne ne devrait pas être possible uniquement parce que c’est la solution 
la moins coûteuse. 

De plus, l’évaluation comparative du risque devrait être entreprise en incluant tous les 
impacts potentiels sur la santé et sur l’environnement, par exemple les effets sur la 
biodiversité, les effets sur la ressource en eau potable.

Afin que le principe de l’interdiction ne puisse être contourné, la seule dérogation possible 
est celle relative à des terrains non accessibles pour les engins de pulvérisation terrestre. 
Toutefois, il convient aussi d'encadrer et de limiter le recours à la pulvérasation aérienne 
dans ce cas de dérogation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
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 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. Je 
potrebné stanoviť podmienky upravujúce 
výnimky, aby sa zminimalizovalo riziko 
výskytu nežiaducich účinkov, ktoré majú 
negatívny vplyv na ľudské zdravie a životné 
prostredie.

Or. pl
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Odôvodnenie

Je potrebné jasne stanoviť podmienky upravujúce výnimky, aby sa predišlo akémukoľvek 
zneužitiu tohto ustanovenia a zabezpečilo sa dôkladnejšie plnenie cieľov smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
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 
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, geologických a topografických 
vlastností, 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.

Or. pl

Odôvodnenie

Wmywanie pestycydów sięga czasem głębiej niż występujący profil glebowy, dlatego nie tylko 
sama gleba warunkuje wymiary stref buforowych, ale podłoże skalne (tzw. skała macierzysta).

Gleby w Europie wykształcone są na różnych skałach macierzystych (np:. na  wapieniach, 
piaskach, glinach, lessach, torfach), które różnią się zdolnościami absorpcyjnym. Dlatego 
podłoże skalne  będzie decydowało o wielkości stref buforowych.

Rzeźba terenu, w tym ekspozycja,  nachylenie stoku warunkuje procesy wymywania i 
spłukiwania, zwłaszcza po ulewach ekstremalnych – przemieszczania cząstek gleby wraz ze 
stosowanym nawozami, środkami ochrony roślin, w tym  pestycydami do niższych części stoku 
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wykorzystywanego rolniczo lub do zbiorników wód powierzchniowych.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Anne Ferreira a Marie-Noëlle Lienemann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
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 
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. Minimálna šírka
ochranných pásov by mala byť najmenej 10 
metrov a mala by 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 okrem uplatňovania pravidiel 
integrovanej ochrany proti škodcom malo 
využitie pesticídov čo najviac obmedziť, 
prípadne úplne vylúčiť.

Or. fr

Odôvodnenie

Dans un but de renforcement de la protection du milieu aquatique, il paraît nécessaire de 
fixer une largeur minimale de 10 mètres des zones tampons. Dans le cas contraire, les Etats 
membres pourraient fixer des zones tampons trop minces pour être effectivement protectrices. 

De plus dans un objectif de renforcement de la protection des zones de captage d’eau potable 
et donc de la santé humaine, il y a lieu d’imposer des restrictions sévères à l’utilisation des 
pesticides dans ces zones spécifiques. Ces restrictions sont nécessaires en plus de 
l’application des règles de la lutte intégrée contre les nuisibles qui impliquent déjà une 
réduction « autant que possible » de l’utilisation des pesticides. Les règles de l’IPM devraient 
donc déjà constituer la base minimum de toute action contre les nuisibles et être complétées 
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par des mesures encore plus restrictives. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Karl-Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
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 
pesticídy.  Z tohto dôvodu je nevyhnutné 
venovať osobitnú pozornosť zabráneniu 
znečisťovania povrchovej a spodnej vody 
prostredníctvom prijatia vhodných predpisov 
a ustanovení pre využívanie, stanovených 
v rámci povoľovacieho postup pre
prípravky na ochranu rastlín.

Or. de

Odôvodnenie

Bei der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln sind die so genannten 
Anwendungsbestimmungen des spezifischen Mittels bzw. der Einsatz Verlust mindernder 
Technik, die im Rahmen der amtlichen Zulassung festgelegt wurden, einzuhalten. In diesen 
Bestimmungen wird unter anderem der Abstand zu Gewässern bereits geregelt, so dass die 
Forderung nach weiteren Abstandsauflagen überflüssig ist. Weiterhin wird die 
Pflanzenschutzmittelanwendung in Trinkwasserschutzgebieten bereits durch nationale 
Trinkwassergebietsverordnungen im Rahmen der europäischen Trinkwasserverordnung 
geregelt und muss somit hier nicht noch einmal aufgeführt werden.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena 
Belohorská, Margrete Auken a Hiltrud Breyer 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
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 
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. Šírka ochranných 
pásov by mala byť najmenej 10 metrov, 
v závislosti 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, alebo úplne 
vylúčiť.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné stanoviť minimálne rozmery ochranných pásiem.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos a 
Anders Wijkman

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
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 

(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 
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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.

sadenie živých plotov pozdĺž vodných tokov 
kvôli zníženiu vystavenia vodných plôch 
unášanému postreku. Šírka ochranných 
pásov by mala byť najmenej 10 metrov, 
v závislosti 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.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné stanoviť minimálne rozmery ochranných pásiem.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Laperrouze

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
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 

(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 napríklad 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 
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oblastiach by sa preto využitie pesticídov 
malo čo najviac obmedziť, prípadne úplne 
vylúčiť.

znečistenia vodného prostredia. V takýchto 
oblastiach by sa preto využitie pesticídov 
malo čo najviac obmedziť, prípadne úplne 
vylúčiť.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
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 
pesticídy. Z tohto dôvodu je nevyhnutné 
venovať osobitnú pozornosť zabráneniu 
znečisťovania povrchovej a spodnej vody 
prostredníctvom prijatia vhodných opatrení, 
akými sú vytváranie povinných 
bezpostrekových zón a sadenie živých 
plotov pozdĺž vodných tokov kvôli zníženiu 
vystavenia vodných plôch unášanému 
postreku a kontaminácii pesticídami inými 
spôsobmi, napríklad prenosom na diaľku. 
Šírka bezpostrekových zón by mala závisieť 
najmä od vlastností pôdy, klímy, veľkosti 
vodného toku, ako aj od 
poľnohospodárskych vlastností daných 
oblastí, mala by však mať najmenej 100 m. 
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 úplne vylúčiť a mali by sa využívať 
nechemické alternatívy.

Or. en

Odôvodnenie

Využívanie pesticídov so sebou prináša značné vonkajšie náklady. Iba vo Veľkej Británii 
predstavujú náklady na odstránenie pesticídov z pitnej vody viac ako 120 miliónov libier 
ročne. Celkové náklady členských štátov EÚ spolu sú určite oveľa vyššie. Preukázalo sa, že 
pesticídy dokážu prekonať podstatnú vzdialenosť, následkom čoho hrozí kontaminácia 
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povrchových a podzemných vôd z množstva zdrojov. Preto sa v úsilí predísť znečisteniu 
vodného prostredia musia zaviesť významné opatrenia. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Roberto Musacchio

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
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 
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 a odtoku. Šírka
ochranných pásov by mala byť najmenej 15 
metrov, v závislosti 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 zakázať.

Or. en

Odôvodnenie

15-metrové ochranné pásmo pozdĺž vodných tokov ideálne postačuje na zníženie unášania 
a odtoku pesticídov. Napríklad v Dánsku vláda vytýčila 10 – 12-metrové ochranné pásma 
pozdĺž všetkých vodných tokov a jazier nad 100 m². S cieľom dosiahnuť najvyšší stupeň 
ochrany by táto smernica mala ísť za rámec opatrení, ktoré sa už uplatňujú v niektorých 
členských štátoch. V oblastiach určených na odber pitnej vody by malo byť využívanie 
pesticídov zakázané.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
Odôvodnenie 12
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(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 
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.

(12) Využívanie pesticídov môže byť 
obzvlášť nebezpečné vo veľmi citlivých 
oblastiach, ako napríklad na územiach
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 prirodzených biotopov a voľne 
žijúcich živočíchov a rastlín. Na iných 
miestach, ako sú napríklad verejné parky, 
športovo-rekreačné a detské ihriská
a v blízkosti verejných zdravotníckych 
zariadení (kliniky, nemocnice, 
rehabilitačné strediská, ozdravovne, 
hospice), sú riziká vystavenia verejnosti 
pesticídom vysoké. Využívanie pesticídov 
v takýchto oblastiach by sa preto malo čo 
najviac obmedziť, prípadne úplne vylúčiť.

Or. pl

Odôvodnenie

Športoviská sú často spájané s rekreačnými objektmi. Oddychové a rekreačné zariadenia sa 
takisto využívajú na športové aktivity. Tieto zariadenia ani ľudia, ktorí ich využívajú, by 
nemali byť vystavení škodlivému účinku pesticídov.

Oblasti, v ktorých sa nachádzajú zdravotnícke zariadenia (kliniky, sanatóriá, rehabilitačné 
strediská, hospice atď.), by mali byť chránené pred škodlivými účinkami pesticídov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Kathy Sinnott + Roberto Musacchio

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
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 
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, 

(12) Využívanie pesticídov môže byť 
obzvlášť nebezpečné vo veľmi citlivých 
oblastiach, ako napríklad na územiach
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 prirodzených biotopov a voľne 
žijúcich živočíchov a rastlín. Na iných 
miestach, ako sú napríklad obytné štvrte, 
verejné parky, športové a detské ihriská, sú 
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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.

riziká vystavenia verejnosti pesticídom 
vysoké.  Využívanie pesticídov v takýchto 
oblastiach a v ich blízkosti by sa preto malo 
zakázať.

Or. en

Odôvodnenie

Considering the acute and chronic adverse health impacts that exposure to pesticides can 
cause, pesticide use should be prohibited in any area where members of the public may be 
exposed, particularly to protect sensitive groups, such as, babies, children, pregnant women, 
the elderly, people who are already ill and who may be taking medication, amongst other 
vulnerable groups. (Roberto Musacchio)

The European Commission has acknowledged that the risks from exposure to pesticides in 
areas used by the general public are high. Therefore considering the acute and chronic 
adverse health impacts that exposure to pesticides can cause then pesticide use should be 
prohibited in any area where members of the public may be exposed, particularly, although 
not exclusively, to protect sensitive groups, such as, babies, children, pregnant women, the 
elderly, people who are already ill and who may be taking medication, amongst other 
vulnerable groups. (Kathy Sinnott).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Frédérique Ries

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70
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 
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.

(12) Využívanie pesticídov môže byť 
obzvlášť nebezpečné vo veľmi citlivých 
oblastiach, ako napríklad na územiach
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 prirodzených biotopov a voľne 
žijúcich živočíchov a rastlín. Na iných 
miestach, ako sú napríklad obytné štvrte, 
verejné parky, športové a detské ihriská, sú 
riziká vystavenia verejnosti pesticídom 
vysoké.  Využívanie pesticídov v takýchto 
oblastiach a v ich blízkosti sa preto musí
zakázať.
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Or. en

Odôvodnenie

Európska komisia uznáva, že nebezpečenstvo vystaveniu pesticídom v oblastiach využívaných 
verejnosťou je vysoké. Vzhľadom na známe akútne a chronické nepriaznié účinky na zdravie, 
ktoré môže vystavenie pesticídom spôsobiť, by sa preto malo využívanie pesticídov zakázať 
v každej oblasti, kde hrozí vystavenie verejnosti ich pôsobeniu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Karl-Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71
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 
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.

(12) Vo veľmi citlivých oblastiach, ako 
napríklad na územiach 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 
prirodzených biotopov a voľne žijúcich 
živočíchov a rastlín, si plnenie cieľov 
Spoločenstva pre tieto územia môže 
vyžiadať prijatie opatrení na zníženie 
využívania prípravkov na ochranu rastlín. 
Táto skutočnosť sa zohľadní v národných 
akčných a riadiacich plánoch pre osobitné 
chránené územia. Na iných miestach, ako 
sú napríklad verejné parky, športové 
a detské ihriská, sa musí prostredníctvom 
ustanovení pre používanie v rámci 
povoľovacieho postupu vylúčiť riziko, aby 
bola verejnosť vo zvýšenej miere vystavená 
účinkom prípravkov na ochranu rastlín, 
resp. využívanie prípravkov na ochranu 
rastlín sa musí čo najviac znížiť.

Or. de

Odôvodnenie

Požadované obmedzenie využívania povolených prípravkov na ochranu rastlín sa 
z odborného hľadiska neodporúča a je neprijateľné. Z obmedzenia využívania prípravkov na 
ochranu rastlín v tzv. citlivých oblastiach vyplýva nebezpečenstvo spojené s ich využívaním, 
ktoré vzhľadom na prísne štátne ustanovenia pre povoľovanie a využívanie nie je prítomné. 
Ustanovenia pre používanie stanovené v rámci povoľovacieho konania zabraňujú ohrozeniu 
ľudí a životného prostredia, na základe čoho sú ďalšie ustanovenia zbytočné.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Margrete Auken a Hiltrud Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72
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 
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.

(12) Využívanie pesticídov môže byť 
obzvlášť nebezpečné vo veľmi citlivých 
oblastiach, ako napríklad na územiach
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 prirodzených biotopov a voľne 
žijúcich živočíchov a rastlín. Na iných 
miestach, ako sú napríklad obytné štvrte, 
verejné parky, školy, športové a detské 
ihriská, sú riziká vystavenia verejnosti 
pesticídom vysoké.  Využívanie pesticídov 
v takýchto oblastiach a v ich blízkosti by sa 
preto malo zakázať.

Or. en

Odôvodnenie

Európska komisia uznáva, že nebezpečenstvo vystaveniu pesticídom v oblastiach využívaných 
verejnosťou je vysoké. Vzhľadom na známe akútne a chronické nepriaznivé účinky na zdravie, 
ktoré môže vystavenie pesticídom spôsobiť, by sa preto malo využívanie pesticídov zakázať 
v každej oblasti, kde hrozí vystavenie verejnosti ich pôsobeniu, najmä, avšak nie výlučne, 
s cieľom ochrániť zraniteľné skupiny, napríklad novorodencov, deti, tehotné ženy, staršie 
osoby, chorých ľudí, ktorí užívajú lieky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Caroline Lucas a Jill Evans

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73
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 
smernicou Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 

(12) Využívanie pesticídov môže byť 
obzvlášť nebezpečné vo veľmi citlivých 
oblastiach, ako napríklad na územiach
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 
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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.

o ochrane prirodzených biotopov a voľne 
žijúcich živočíchov a rastlín. Na iných 
miestach, ako sú napríklad obytné štvrte, 
verejné parky, športové, školské a detské 
ihriská, sú riziká vystavenia verejnosti 
pesticídom vysoké.  Využívanie pesticídov 
v takýchto oblastiach a ich okolí by sa preto 
malo zakázať a mali by sa využívať 
nechemické alternatívy.

Or. en

Odôvodnenie

Komisia uznáva, že nebezpečenstvo vystaveniu pesticídom v oblastiach využívaných 
verejnosťou je vysoké. Vzhľadom na známe akútne a chronické nepriaznivé účinky na zdravie, 
ktoré môže vystavenie pesticídom spôsobiť, by sa preto malo využívanie pesticídov zakázať 
v každej oblasti a jej okolí, kde hrozí vystavenie verejnosti ich pôsobeniu (predovšetkým 
v prípade rizika dlhodobého vystavenia, napríklad u obyvateľov žijúcich v blízkosti 
ošetrovaných plôch), najmä, avšak nie výlučne, s cieľom ochrániť zraniteľné skupiny.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dan Jørgensen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74
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 
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.

(12) Využívanie pesticídov môže byť 
obzvlášť nebezpečné vo veľmi citlivých 
oblastiach, ako napríklad na územiach
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 prirodzených biotopov a voľne 
žijúcich živočíchov a rastlín. Na iných 
miestach, ako sú napríklad obytné štvrte, 
verejné parky, športové a detské ihriská, sú 
riziká vystavenia verejnosti pesticídom 
vysoké.  Využívanie pesticídov v takýchto 
oblastiach by sa preto malo zakázať a mali 
by sa využívať nechemické alternatívy.

Or. en
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Odôvodnenie

Európska komisia uznáva, že nebezpečenstvo vystaveniu pesticídom v oblastiach využívaných 
verejnosťou je vysoké. Vzhľadom na známe akútne a chronické nepriaznivé účinky na zdravie, 
ktoré môže vystavenie pesticídom spôsobiť, by sa preto malo využívanie pesticídov zakázať 
v každej oblasti, kde hrozí vystavenie verejnosti ich pôsobeniu, najmä, avšak nie výlučne, 
s cieľom ochrániť zraniteľné skupiny, napríklad novorodencov, deti, tehotné ženy, staršie 
osoby, chorých ľudí, ktorí užívajú lieky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Ferreira

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75
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 
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.

(12) Využívanie pesticídov môže byť 
obzvlášť nebezpečné vo veľmi citlivých 
oblastiach, ako napríklad na územiach
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 prirodzených biotopov a voľne 
žijúcich živočíchov a rastlín. Na iných 
miestach, ako sú napríklad verejné parky, 
športové a detské ihriská, sú riziká 
vystavenia verejnosti pesticídom vysoké.  
Akékoľvek využívanie pesticídov v týchto 
oblastiach by sa preto malo najneskôr do 
roku 2015 zakázať s cieľom dosiahnuť 
normy požadované pre ochranné pásma, 
ako je stanovené v článku 4 smernice 
2000/60/ES.

Or. fr

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa dopĺňa, aby sa zachovala súdržnosť s rámcovou 
smernicou o vode.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76
Odôvodnenie 14
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(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.

vypúšťa sa

Or. pl

Odôvodnenie

W nowym projekcie dotyczącym  wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (COM 
2006/388) zawarta  jest  definicja „zintegrowanego  zarządzania  szkodnikami”. Jest  to 
staranne rozpatrzenie wszelkich dostępnych technik kontroli szkodników, a następnie 
włączenie odpowiednich środków, które hamują rozwój populacji szkodników i utrzymują 
środki ochrony roślin i inne formy interwencji na poziomie uzasadnionym ekonomicznie oraz 
zmniejszają lub minimalizują ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska.

Pojęcie to w takim zakresie stosowane jest w USA, ale nie ma nigdzie na świecie nie 
charakteru normatywnego, ani charakteru obligatoryjnego (artykuł 13, punkt 7 i 8 niniejszej 
dyrektywy).

Państwa członkowskie powinny zachęcać do stosowania norm w zakresie zintegrowanego 
zarządzania szkodnikami dla poszczególnych upraw, ale wtedy, kiedy zostaną prawnie 
usankcjonowane.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Gyula Hegyi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77
Odôvodnenie 14

(14) Výsledkom uplatňovania všeobecných 
noriem integrovanej ochrany proti škodcom 
všetkými poľnohospodármi by bolo lepšie 
cielené využívanie všetkých dostupných 

(14) Výsledkom uplatňovania všeobecných 
noriem integrovanej ochrany proti škodcom 
všetkými poľnohospodármi by bolo lepšie 
cielené využívanie všetkých dostupných 
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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.

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. Členské štáty by na podporu 
integrovanej ochrany proti škodcom 
a znižovanie rizika využívania pesticídov 
mali používať hospodárske nástroje. 

Or. en

Odôvodnenie

Hospodárske nástroje sú vo všeobecnosti najúčinnejším nástrojom znižovania rizika pre 
životné prostredie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Laperrouze

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78
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 

(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 a umožňuje znížiť využívanie 
pesticídov. Členské štáty by mali 
podporovať poľnohospodárstvo s nízkym 
vstupom pesticídov, najmä integrovanú 
ochranu proti škodcom a ekologické 
poľnohospodárstvo, a vytvoriť podmienky 
potrebné pre implementáciu techník 
integrovanej ochrany proti škodcom. Okrem 
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ochrany proti škodcom pre konkrétne 
plodiny.

toho by členské štáty mali zaviesť povinné 
uplatňovanie metód a postupov 
integrovanej ochrany proti škodcom 
v súlade s daným typom 
poľnohospodárstva. Ako jeden zo spôsobov 
zabezpečenia finančných prostriedkov pre 
prípravu všeobecných a konkrétnych metód 
a postupov integrovanej ochrany proti 
škodcom by sa mala zaviesť daň 
z pesticídov.

Or. fr

Odôvodnenie

Všeobecné a konkrétne pravidlá integrovanej ochrany proti škodcom by sa mali definovať na 
európskej a národnej úrovni. Tieto systémy by sa mali uviesť do praxe ako minimálna 
podmienka pre všetku poľnohospodársku pôdu okrem ekologicky obrábanej pôdy. Do roku 
2014 je uplatňovanie týchto pravidiel podmienkou udelenia pomoci v rámci SPP. Okrem toho 
by mali členské štáty podporovať rozvoj ekologického poľnohospodárstva, teda systému, ktorý 
nevyužíva žiadne syntetické pesticídy. Systémy daní a poplatkov sa ukázali ako vhodný spôsob 
znižovania využívania pesticídov v niekoľkých európskych krajinách. Členské štáty by mali 
mať možnosť zvoliť si systém, ktorý najviac vyhovauje ich potrebám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Ferreira

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79
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 

(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 a umožňuje znížiť využívanie 
pesticídov. 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 zaviesť 
povinné uplatňovanie metód a postupov 
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plodiny. integrovanej ochrany proti škodcom 
v súlade s daným typom 
poľnohospodárstva. Ako súčasť opatrení 
na zabezpečenie finančných prostriedkov 
na prípravu všeobecných a konkrétnych 
metód a postupov integrovanej ochrany 
proti škodcom by sa mala zaviesť daň 
z pesticídov.

Or. fr

Odôvodnenie

Všeobecné a konkrétné metódy integrovanej ochrany proti škodcom by sa mali definovať na 
európskej a národnej úrovni. Tieto systémy by sa mali uviesť do praxe ako minimálna 
podmienka pre všetku poľnohospodársku pôdu okrem ekologicky obrábanej pôdy. Do roku 
2014 je uplatňovanie týchto pravidiel podmienkou udelenia pomoci v rámci SPP. Okrem toho 
by mali členské štáty pdporovať rozvoj ekologického poľnohospodárstva, teda systému, ktorý 
nevyužíva žiadne syntetické pesticídy. Systémy daní a poplatkov sa ukázali ako vhodný spôsob 
znižovania využívania pesticídov v niekoľkých európskych krajinách. Členské štáty by mali 
mať možnosť zvoliť si systém, ktorý najviac vyhovauje ich potrebám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dan Jørgensen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80
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) 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 využívania a rizík pre ľudské 
zdravie a životné prostredie. Členské štáty 
by mali podporovať poľnohospodárstvo 
s nízkym vstupom pesticídov, najmä 
integrovanú ochranu proti škodcom 
a ekologické poľnohospodárstvo, 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.
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Členské štáty by mali na využívať potrebné 
finančné nástroje na poradenstvo 
a zaškoľovanie poľnohospodárov.

Or. en

Odôvodnenie

Metódy integrovanej ochrany proti škodcom a ekologického poľnohospodárstva kladú veľké 
nároky na vedomosti, preto je pri prechode na tieto metódy osobitne potrebné poradenstvo 
a zaškolenie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Margrete Auken a Hiltrud Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81
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) 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 a k celkovému znižovaniu 
využívania pesticídov. Členské štáty by mali 
podporovať ekologické poľnohospodárstvo, 
ako aj 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 
implementovať povinné normy integrovanej 
ochrany proti škodcom pre konkrétne 
plodiny.

Or. en

Odôvodnenie

Podpora nechemických metód by sa nemala obmedzovať na presadzovanie všeobecných 
noriem integrovanej ochrany proti škodcom, ale mala by zahŕňať aj ekologické 
poľnohospodárstvo a normy integrovanej ochrany proti škodcom pre konkrétne plodiny. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Christofer Fjellner

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 82
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) Výsledkom uplatňovania 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.

Or. sv

Odôvodnenie

Integrovaná ochrana proti škodcom má mimoriadny význam, pretože obmedzuje využívanie 
chemických pesticídov na nevyhnutné minimum. Je preto nesmierne dôležité vytvoriť 
podmienky, ktoré ju užívateľom umožnia uplatňovať. Na druhej strane by všeobecné normy 
integrovanej ochrany proti škodcom nemali byť prevádzkovou požiadavkou, keďže v rámci 
Spoločenstva existuje množstvo regionálnych odchýliek, a teda aj rozdielne požiadavky, 
pokiaľ ide o opatrenia na zníženie vplyvu na životné prostredie. V súvislosti s integrovanou 
ochranou proti škodcom sa môžu vyskytnúť aj závažné administratívne problémy a záťaž, 
týkajúce sa podmienky krížového plnenia v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Kathy Sinnott

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 83
Odôvodnenie 14

(14) Výsledkom uplatňovania všeobecných 
noriem integrovanej ochrany proti škodcom 
všetkými poľnohospodármi by bolo lepšie 

(14) Výsledkom uplatňovania všeobecných 
noriem integrovanej ochrany proti škodcom 
všetkými poľnohospodármi by bolo lepšie 
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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.

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 a k znižovaniu využívania 
pesticídov. Členské štáty by mali 
podporovať poľnohospodárstvo s nízkym 
vstupom pesticídov, najmä integrovanú 
ochranu proti škodcom, zvyšovať podiel 
pôdy obrábanej v rámci ekologického 
poľnohospodárstva a vytvoriť podmienky 
potrebné pre implementáciu techník 
integrovanej ochrany proti škodcom. Okrem 
toho by členské štáty mali implementovať
povinné normy integrovanej ochrany proti 
škodcom pre konkrétne plodiny. 

V rámci opatrení na financovanie 
implementácie všeobecných 
metód/postupov integrovanej ochrany proti 
škodcom a metód/postupov integrovanej 
ochrany proti škodcom pre konkrétne 
plodiny by sa mal zaviesť poplatok za 
používanie pesticídov a mal by sa zvýšiť 
podiel pôdy obrábanej v rámci 
ekologického poľnohospodárstva.

Or. en

Odôvodnenie

Podpora nechemických metód by sa nemala obmedzovať na presadzovanie všeobecných 
noriem integrovanej ochrany proti škodcom, ale mala by zahŕňať aj ekologické 
poľnohospodárstvo a normy integrovanej ochrany proti škodcom pre konkrétne plodiny. 
Daň/poplatok za používanie pesticídov sa považuje za úspešný spôsob financovania opatrení 
na obmedzenie pesticídov v mnohých európskych štátoch. Členské štáty by mali mať možnosť 
vybrať si z rozličných daňových systémov s cieľom zvoliť si systém, ktorý najviac vyhovuje ich 
potrebám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Caroline Lucas a Jill Evans

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 84
Odôvodnenie 14

(14) Výsledkom uplatňovania všeobecných 
noriem integrovanej ochrany proti škodcom

14) Výsledkom uplatňovania všeobecných 
noriem pre nechemické metódy ochrany 
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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.

rastlín, ochrany proti škodcom a ochrany 
plodín všetkými poľnohospodármi by bolo 
lepšie cielené využívanie všetkých 
dostupných opatrení na kontrolu škodcov 
Z tohto dôvodu prispieva uplatňovanie 
týchto noriem k ďalšiemu znižovaniu rizík 
pre ľudské zdravie a životné prostredie
v úsilí o ich úplné odstránenie. Členské 
štáty by mali podporovať 
poľnohospodárstvo s nízkym vstupom 
pesticídov, najmä nechemické metódy 
ochrany rastlín, plodín a ochrany proti 
škodcom, a vytvoriť podmienky potrebné na
implementáciu nechemických metód 
ochrany rastlín a techník ochrany proti 
škodcom a ochrany rastlín. Okrem toho by 
členské štáty mali podporovať využívanie 
noriem pre konkrétne plodiny, metódy 
a postupy nechemických alternatív ochrany 
rastlín, plodín a ochrany proti škodcom.

Or. en

Odôvodnenie

Niekedy sa pesticídy využívajú výlučne na „kozmetické“ účely nesúvisiace s konkrétnymi 
škodcami ani chorobami, a teda nie sú určené na ochranu proti škodcom ani ochranu rastlín. 
Vzhľadom na známe riziká a akútne a chronické nepriaznivé účinky pre ľudské zdravie, ktoré 
sú podrobnejšie opísané v štúdii vplyvu tematickej stratégie, je potrebné, aby členské štáty 
presadzovali a podporovali všeobecné prijatie nechemických alternatív ochrany rastlín, 
plodín a ochrany proti škodcom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Roberto Musacchio

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85
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 

(14) Výsledkom uplatňovania všeobecných 
noriem integrovanej ochrany proti škodcom 
a noriem pre konkrétne plodiny 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 a 
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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.

k znižovaniu využívania pesticídov. Členské 
štáty by mali podporovať 
poľnohospodárstvo s nízkym vstupom 
pesticídov, najmä všeobecné normy a normy 
integrovanej ochrany proti škodcom pre 
konkrétne plodiny a ekologické 
poľnohospodárstvo. 

Or. en

Odôvodnenie

Podpora nechemických metód by sa nemala obmedzovať na presadzovanie všeobecných 
noriem integrovanej ochrany proti škodcom, ale mala by zahŕňať aj ekologické 
poľnohospodárstvo a normy integrovanej ochrany proti škodcom pre konkrétne plodiny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Margrete Auken a Hiltrud Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86
Odôvodnenie 14a (nové)

14a) Zásada „znečisťovateľ platí“ by sa 
mala uplatňovať so zreteľom na náklady 
spojené s vykonávaním tejto smernice. 
Členské štáty by preto mali zvážiť daň 
z pesticídov, prostriedky z ktorej by sa 
použili na realizáciu ich národných 
akčných plánov. 

Or. en

Odôvodnenie

Mala by sa zvýšiť zodpovednosť výrobcov za vonkajšie náklady spojené s využívaním 
pesticídov. Daň/poplatok za používanie pesticídov by pre členské štáty mali byť možnosťou, 
ako dosiahnuť zníženie ich využívania a vytvoriť osobitný zdroj príjmov s cieľom pokryť 
náklady súvisiace s národnými akčnými plánmi.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena 
Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-

Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Anne Laperrouze

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 87
Odôvodnenie 15

(15) Pokrok dosiahnutý pri znižovaní rizík 
a škodlivých vplyvov na ľudské zdravie 
a životné prostredie vyplývajúcich 
z využívania pesticídov je potrebné merať. 
Vhodnými prostriedkami sú harmonizované 
rizikové ukazovatele, ktoré budú zavedené 
na úrovni Spoločenstva. Členské štáty by 
mali využívať tieto ukazovatele pre rizikový 
manažment na vnútroštátnej úrovni a pre 
účely hlásenia, zatiaľ čo Komisia by mala 
vypočítať ukazovatele pre hodnotenie 
pokroku na úrovni Spoločenstva. Pokiaľ nie 
sú spoločné ukazovatele k dispozícii, 
členské štáty sú oprávnené používať svoje 
vnútroštátne ukazovatele.

(15) Pokrok dosiahnutý pri znižovaní 
využívania, rizík a škodlivých vplyvov na 
ľudské zdravie a životné prostredie 
vyplývajúcich z využívania pesticídov je 
potrebné merať. Vhodnými prostriedkami sú 
harmonizované ukazovatele využitia 
a rizikové ukazovatele, ktoré budú zavedené 
na úrovni Spoločenstva. Členské štáty by 
mali využívať tieto ukazovatele pre rizikový 
manažment a zníženie rizika na 
vnútroštátnej úrovni a pre účely hlásenia, 
zatiaľ čo Komisia by mala vypočítať 
ukazovatele pre hodnotenie pokroku na 
úrovni Spoločenstva. Pokiaľ nie sú spoločné 
ukazovatele k dispozícii, členské štáty sú 
oprávnené používať svoje vnútroštátne 
ukazovatele. 

Or. en

Odôvodnenie

Pesticides use reduction policies are already established in Denmark, Sweden, the 
Netherlands, Belgium and Germany. The term "use reduction" better addresses the issue of 
increasing pesticides use despite the introduction of pesticides active at lower dosages. 
Farmers are economically and technically dependent on pesticides for crop protection. All 
these countries have some type of use indicators in place and in most cases a decrease in 
pesticide use is directly related to reduction in risk. (Chris Davies and others)

The inclusion of use/intensity targets brings the proposal in line with the mandate set in the 
Sixth Environmental Action Programme (2001-2010) ”reduce the impact of pesticides on 
human health and the environment [...] as well as a significant overall reduction in risks and 
of the use of pesticides”. (Erna Hennicot-Schoepges and others)

L’inclusion d’outils pour mesurer les progrès réalisés dans la réduction de l’utilisation et des 
risques liés aux pesticides, permettra aux Etats membres d’être en accord avec les objectifs 
qui ont été fixés dans le cadre du 6ème Programme d’Action Communautaire pour 
l’Environnement qui prévoie de   réduire les incidences des pesticides sur la santé humaine et 
sur l’environnement, et d’une manière générale, parvenir à une utilisation durable de ces 
substances, ainsi qu’à une réduction globale sensible des risques et de l’utilisation des 
pesticides.(Anne Laperrouze)
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 88
Odôvodnenie 15

(15) Pokrok dosiahnutý pri znižovaní rizík 
a škodlivých vplyvov na ľudské zdravie 
a životné prostredie vyplývajúcich 
z využívania pesticídov je potrebné merať. 
Vhodnými prostriedkami sú harmonizované 
rizikové ukazovatele, ktoré budú zavedené 
na úrovni Spoločenstva. Členské štáty by 
mali využívať tieto ukazovatele pre rizikový 
manažment na vnútroštátnej úrovni a pre 
účely hlásenia, zatiaľ čo Komisia by mala 
vypočítať ukazovatele pre hodnotenie 
pokroku na úrovni Spoločenstva. Pokiaľ nie 
sú spoločné ukazovatele k dispozícii, 
členské štáty sú oprávnené používať svoje 
vnútroštátne ukazovatele. 

(15) Pokrok dosiahnutý pri prevencii rizík 
a škodlivých vplyvov na ľudské zdravie 
a životné prostredie vyplývajúcich 
z využívania pesticídov je potrebné merať. 
Vhodnými prostriedkami sú harmonizované 
rizikové ukazovatele, ktoré budú zavedené 
na úrovni Spoločenstva. Členské štáty by 
mali využívať tieto ukazovatele pre rizikový 
manažment na vnútroštátnej úrovni a pre 
účely hlásenia, zatiaľ čo Komisia by mala 
vypočítať ukazovatele pre hodnotenie 
pokroku na úrovni Spoločenstva. Pokiaľ nie 
sú spoločné ukazovatele k dispozícii, 
členské štáty sú oprávnené používať svoje 
vnútroštátne ukazovatele, ktoré musia 
v súlade s požiadavkami tejto smernice a 
musia súvisieť so zdravotnými 
a environmentálnymi rizikami využívania 
pesticídov. Okrem účasti všetkých 
príslušných zainteresovaných strán je 
v rámci vypracovania a stanovenia 
vnútroštátnych ukazovateľov nevyhnutná 
verejná účasť. Zahŕňa to aj požiadavku 
úplného prístupu verejnosti k informáciám 
napomáhajúcim účasť verejnosti. 

Or. en

Odôvodnenie

V súvislosti s ľudským zdravím nestačí rizikáa nepriaznivé účinky  iba znižovať, musí sa im 
predchádzať.  Členským štátom musí byť jasné, že vnútroštátne ukazovatele súvisia so 
zdravotnými aj s environmentálnymi rizikami využívania pesticídov. Členské štáty tiež musia 
jednoznačne vedieť, aké sú požiadavky na účasť verejnosti pri príprave, realizácii a úprave 
vnútroštátnych ukazovateľov, aby boli v súlade so znením smernice 2003/35/ES, v ktorej sú 
uvedené ustanovenia týkajúce sa účasti verejnosti.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Ferreira

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 89
Odôvodnenie 15

(15) Pokrok dosiahnutý pri znižovaní rizík 
a škodlivých vplyvov na ľudské zdravie 
a životné prostredie vyplývajúcich 
z využívania pesticídov je potrebné merať. 
Vhodnými prostriedkami sú harmonizované 
rizikové ukazovatele, ktoré budú zavedené 
na úrovni Spoločenstva. Členské štáty by 
mali využívať tieto ukazovatele pre rizikový 
manažment na vnútroštátnej úrovni a pre 
účely hlásenia, zatiaľ čo Komisia by mala 
vypočítať ukazovatele pre hodnotenie 
pokroku na úrovni Spoločenstva. Pokiaľ nie 
sú spoločné ukazovatele k dispozícii, 
členské štáty sú oprávnené používať svoje 
vnútroštátne ukazovatele.

(15) Pokrok dosiahnutý pri znižovaní 
využívania pesticídov a ich rizík 
a škodlivých vplyvov na ľudské zdravie 
a životné prostredie vyplývajúcich 
z využívania pesticídov je potrebné merať. 
Vhodnými prostriedkami sú harmonizované 
ukazovatele využitia a rizikové ukazovatele, 
ktoré budú zavedené na úrovni 
Spoločenstva. Členské štáty by mali 
využívať tieto ukazovatele na zníženie 
využívania pesticídov a rizika na 
vnútroštátnej úrovni a pre účely hlásenia, 
zatiaľ čo Komisia by mala vypočítať 
ukazovatele pre hodnotenie pokroku na 
úrovni Spoločenstva. Pokiaľ nie sú spoločné 
ukazovatele k dispozícii, členské štáty sú 
oprávnené používať svoje vnútroštátne 
ukazovatele. Mali by sa prijať ustanovenia 
týkajúce sa plnej účasti verejnosti 
a prístupu k informáciám.

Or. fr

Odôvodnenie

Zaradenie nástrojov na stanovenie pokroku dosiahnutého pri znižovaní využívania pesticídov 
a ich rizík umožní členským štátom splniť ciele stanovené v 6. environmentálnom akčnom 
programe Spoločenstva, ktorý zabezpečuje zníženie vplyvu pesticídov na ľudské zdravie 
a životné prostredie a vo všeobecnosti dosiahnutie udržateľného využívania týchto látok, ako 
aj celkové výrazné zníženie rizík a využívania pesticídov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Karl-Heinz Florenz, Erna Hennicot-
Schoepges a Christa Klaß

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 90
Odôvodnenie 15a (nové)

15a) Na účely uplatňovania zásady 
„znečisťovateľ platí“ by mala Komisia 
preskúmať, akým vhodným spôsobom sa 
má výrobca prípravkov na ochranu rastlín 
a/alebo ich aktívnych látok zúčastňovať na 
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riešení, resp. odstraňovaní škôd na 
ľudskom zdraví alebo životnom prostredí, 
spôsobených využívaním prípravkov na 
ochranu rastlín.

Or. de

Odôvodnenie

Podobne ako v ostatných oblastiach európskej zdravotnej a environmentálnej politiky by mala 
zodpovednosť výrobcu platiť aj v prípade prípravkov na ochranu rastlín, resp. ich aktívnych 
látok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 91
Článok 1

Táto smernica stanovuje rámec pre 
dosiahnutie ešte širšieho trvalo 
udržateľného využívania pesticídov 
prostredníctvom znižovania rizík a vplyvu 
pesticídov na ľudské zdravie a životné 
prostredie spôsobom, ktorý je v súlade 
s potrebnou ochranou plodín voči škodcom.

Táto smernica stanovuje rámec pre 
predchádzanie rizikám a vplyvu pesticídov 
na ľudské zdravie a životné prostredie na 
základe zásady prevencie a podporuje 
presadzovanie a prijímanie nechemických 
alternatív ochrany rastlín.

Or. en

Odôvodnenie

V súvislosti s ľudským zdravím nestačí vplyv iba znižovať, musí sa mu predchádzať.  Jediným 
skutočným riešením, ako vylúčiť nepriaznivý vplyv pesticídov na ľudské zdravie, živočíchy, 
voľne žijúce zvieratá a širšie prostredie, je osvojenie si preventívneho prístupu zahŕňajúceho 
všeobecné prijatie naozaj udržateľných nechemických metód. Bolo by to vo väčšej miere v 
súlade s cieľmi udržateľnej ochrany plodín. Zásada prevencie by mala byť základom všetkých 
aspektov politiky využívania pesticídov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena 
Belohorská, Margrete Auken a Hiltrud Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 92
Článok 1

Táto smernica stanovuje rámec pre 
dosiahnutie ešte širšieho trvalo udržateľného 

Táto smernica stanovuje rámec pre 
dosiahnutie ešte širšieho trvalo udržateľného 
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využívania pesticídov prostredníctvom 
znižovania rizík a vplyvu pesticídov na 
ľudské zdravie a životné prostredie 
spôsobom, ktorý je v súlade s potrebnou 
ochranou plodín voči škodcom.

využívania pesticídov prostredníctvom 
znižovania využívania, rizík a vplyvu 
pesticídov na ľudské zdravie a životné 
prostredie na základe zásady prevencie 
a podpory presadzovania a prijímania 
nechemických alternatív ochrany rastlín.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je zachovať spojitosť s tematickou stratégiou pre udržateľné využívanie pesticídov 
a navrhovaným nariadením o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh. Ak trh ponúka 
nechemické alternatívy za výhodnú cenu, mali by sa využívať namiesto pesticídov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Ferreira

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 93
Článok 1

Táto smernica stanovuje rámec pre 
dosiahnutie ešte širšieho trvalo udržateľného 
využívania pesticídov prostredníctvom 
znižovania rizík a vplyvu pesticídov na 
ľudské zdravie a životné prostredie 
spôsobom, ktorý je v súlade s potrebnou 
ochranou plodín voči škodcom.

Táto smernica stanovuje rámec pre 
dosiahnutie ešte širšieho trvalo udržateľného 
využívania pesticídov prostredníctvom 
znižovania využívanie pesticídov 
a znižovania rizík a vplyvu pesticídov na 
ľudské zdravie a životné prostredie na 
základe zásady prevencie.

Or. fr

Odôvodnenie

Zásada prevencie nám umožňuje zabezpečiť, aby ochrana zdravia a životného prostredia bola 
v súvislosti s ochranou plodín prioritou. Ide tu o to, že zásada prevencie je nielen princípom, 
ktorý riadi hodnotenie a certifikáciu pesticídov, ale obsahuje aj stratégiu na minimalizáciu 
využívania pesticídov, vzhľadom na ich eventuálne nebezpečné vlastnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Roberto Musacchio

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 94
Článok 1

Táto smernica stanovuje rámec pre 
dosiahnutie ešte širšieho trvalo udržateľného 
využívania pesticídov prostredníctvom 

Táto smernica stanovuje rámec pre 
dosiahnutie ešte širšieho trvalo udržateľného 
využívania pesticídov prostredníctvom 
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znižovania rizík a vplyvu pesticídov na 
ľudské zdravie a životné prostredie 
spôsobom, ktorý je v súlade s potrebnou 
ochranou plodín voči škodcom.

znižovania využívania, rizík a vplyvu 
pesticídov na ľudské zdravie a životné 
prostredie uplatňovaním zásady tzv. 
výhradného použitia, ktorá znamená, že na 
pestovanie plodín sa nesmú využívať žiadne 
pesticídy ani prípravky na kontrolu 
škodcov, okrem prípadov, keď sa stanoví, 
že k dispozícii nie je žiadna iná metóda, 
postup ani systém kontroly na 
predchádzanie podstatným škodám 
spôsobeným škodcami.

Or. en

Odôvodnenie

Pred využitím pesticídov by sa mali uprednostniť nechemické systémy ochrany proti škodcom. 
V tomto duchu sa nesú aj systémy integrovanej ochrany proti škodcom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Irena Belohorská

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 95
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 pesticídy vo 
forme:
a) prípravkov na ochranu rastlín, ako sú 
definované v nariadení (ES) č. […] 
o uvádzaní prostriedkov na ochranu rastlín 
na trh,
b) biocídnych výrobkov podľa definície 
v smernici 98/8/ES Európskeho parlamentu 
a Rady zo 16. februára 1998 o uvádzaní 
biocídnych výrobkov na trh¹, ktoré patria 
k typom výrobkov 14 – 19, definovaných 
v prílohe V k tejto smernici.
1 Ú. v. EHS L 123, 24.04.98, s. 1. Smernica 
naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 
2006/140/ES (Ú. v. EÚ L 414, 30. 12. 2006, s. 78).

Or. en

Odôvodnenie

Výrobky na kontrolu škodcov sú veľmi podobné prípravkom na ochranu rastlín. Môžu 
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obsahovať rovnaké aktívne látky ako prípravky na ochranu rastlín a niekedy majú zhodné 
zloženie (napr. na prostriedky na hubenie hlodavcov sa môžu vzťahovať oba právne predpisy 
v závislosti od toho, či sa používajú ako prípravky na ochranu rastlín alebo na zachovanie 
hygieny a ochranu verejného zdravia). Aj metódy použitia si môžu byť podobné: niektoré 
insekticídy na ochranu verejného zdravia podľa smernice o biocídoch sa využívajú aj 
v leteckom postreku, podobne ako prípravky na ochranu rastlín. Niektoré výrobky na kontrolu 
škodcov sa používajú vo vnútri (napr. repelenty), a ľudia môžu byť priamo vystavení ich 
pôsobeniu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Laperrouze

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 96
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 pesticídy vo forme 
prípravkov na ochranu rastlín, ako sú 
definované v nariadení (ES) č. […] 
o uvádzaní prostriedkov na ochranu rastlín 
na trh s cieľom využívať ich 
v poľnohospodárstve aj mimo neho.

Or. fr

Odôvodnenie

Opatrenia musia platiť pre oblasť poľnohospodárstva aj pre iné oblasti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dorette Corbey

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 97
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 a vnútroštátne fiškálne 
opatrenia na podporu využívania 
udržateľných pesticídov.

Or. nl

Odôvodnenie

Ak si to členské štáty želajú, musí im byť ponechaná možnosť podporovať udržateľnejšie 
využívanie pesticídov prostredníctvom fiškálnych nástrojov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dorette Corbey

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 98
Článok 2 odsek 2a (nový)

2a. Členské štáty môžu poskytovať 
subvencie alebo prijímať fiškálne opatrenia 
na podporu využívania udržateľnejších 
výrobkov na ochranu plodín. Okrem iného 
to môžu realizovať prostredníctvom 
zavedenia dane z pesticídov na všetky 
výrobky s výnimkou nechemických 
výrobkov.

Or. nl

Odôvodnenie

Ak si to členské štáty želajú, musí im byť ponechaná možnosť podporovať udržateľnejšie 
využívanie pesticídov prostredníctvom fiškálnych nástrojov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jens-Peter Bonde

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 99
Článok 2 odsek 2a (nový)

2a. Ustanovenia tejto smernice nesmú byť 
pre členské štáty prekážkou uplatňovania 
zásady prevencie v rámci obmedzovania 
alebo zakazovania pesticídov. 

Or. da

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Richard Seeber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 100
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, 

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

činných osôb v poľnohospodárskom 
i nepoľnohospodárskom sektore. Okrem 
toho sa za používateľov považujú golfové 
ihriská, tenisové kurty a iné zariadenia 
voľného času, obce a ich parky, ako aj 
oblasti infraštruktúry, napríklad 
parkoviská, ulice, koľajiská a pod.;
(Táto zmena a doplnenie platí v celom 
legislatívnom texte; po prijatí 
pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu budú 
nutné technické úpravy v celom texte.)

Or. de

Odôvodnenie

V anglickom znení textu sa vyskytuje pojem „professional user“, ktorý znamená asi toľko ako 
pracovné, resp. profesionálne využitie. Preklad prostredníctvom výrazu „profesionálny 
užívateľ“ nie je správny. Smernica nie je určená iba poľnohospodárom, ale aj všetkým ďalším 
používateľom prípravkov na ochranu rastlín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Evangelia Tzampazi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 101
Článok 3 písmeno d)

d)„poradca“ je každá fyzická alebo 
právnická osoba, ktorá poskytuje rady o 
využívaní pesticídov vrátane súkromných 
poradenských služieb samostatne zárobkovo 
činných osôb, obchodných zástupcov, 
výrobcov potravín alebo maloobchodníkov·

d)„poradca“ je každá fyzická alebo 
právnická osoba, ktorá má potrebnú úroveň 
vzdelania a odborných znalostí, ktorú 
členský štát vyžaduje na to, aby jej mohol 
udeliť povolenie na poskytovanie rád o 
využívaní pesticídov v súvislosti 
s použitiami povolenými v krajine, v ktorej 
sa prípravok na ochranu rastlín vyrába, 
a s maximálnymi hodnotami rezíduí, 
stanovenými Spoločenstvom.

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lambert van Nistelrooij

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 102
Článok 3 písmeno e)
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e) „prístroje na aplikáciu pesticídov“ sú 
akékoľvek zariadenia špecificky navrhnuté
na aplikáciu pesticídov alebo prípravkov 
obsahujúcich pesticídy,

e) „prístroje na aplikáciu pesticídov“ sú 
akékoľvek zariadenia používané na 
aplikáciu pesticídov alebo prípravkov 
obsahujúcich pesticídy,

Or. nl

Odôvodnenie

Prístroje vždy nemusia byť špecificky navrhnuté na účely ochranu plodín, a napriek tomu sa 
na tieto účely môžu používať. Znenie by sa preto malo zmeniť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Irena Belohorská

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 103
Článok 3 písmeno g)

g) „letecký postrek“ je každá aplikácia 
pesticídov prostredníctvom lietadla alebo 
helikoptéry,

g) „letecký postrek“ je každá aplikácia 
pesticídov prostredníctvom leteckého 
dopravného prostriedku,

Or. en

Odôvodnenie

Súčasné vymedzenie pojmu letecký postrek nezahŕňa všetky možnosti aplikácie pesticídov zo 
vzduchu. Pesticídy možno aplikovať aj prostredníctvom iných leteckých dopravných 
prostriedkov, nie iba prostredníctvom lietadiel alebo helikoptér.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 104
Článok 3 písmeno h)

h) „integrovaná ochrana proti škodcom“ je 
integrovaná ochrana proti škodcom podľa 
definície v nariadení (ES) č. […],

vypúšťa sa

Or. pl

Odôvodnenie

W nowym projekcie dotyczącym  wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (COM 
2006/388) jest  definicja „zintegrowanego  zarządzania  szkodnikami”. Jest  to staranne
rozpatrzenie wszelkich dostępnych technik kontroli szkodników, a następnie włączenie 
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odpowiednich środków, które hamują rozwój populacji szkodników i utrzymują środki 
ochrony roślin i inne formy interwencji na poziomie uzasadnionym ekonomicznie oraz 
zmniejszają lub minimalizują ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska.

Pojęcie to w takim zakresie stosowane jest w USA, ale nie ma nigdzie na świecie nie 
charakteru normatywnego, ani charakteru obligatoryjnego.

Definicja „zintegrowanego  zarządzania  szkodnikami” stanowi jedynie kalkę definicji norm 
ISO serii 9 000 (normy dotyczące jakości) i ISO 14 000 (normy dotyczące zarządzania 
środowiskiem). W powyższej definicji jednak nie występują elementy normatywne, takie jak: 
cel, metody, procedury, techniki postępowania, które są szczegółowo omówione w normach 
ISO. Dopóki nie powstanie analogiczny akt normatywny ze wszystkimi takimi elementami 
opisanymi jak wyżej nie ma sensu wprowadzać tak skonstruowanej definicji.

Z powodów logicznych w  żadnej definicji nie można zastosować powtórzenia:  zintegrowanie 
zarządzanie szkodnikami” oznacza zintegrowane zarządzanie szkodnikami zgodnie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena 
Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio a Erna Hennicot-Schoepges

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 105
Článok 3 písmeno ia) (nové)

ia) „nechemické metódy ochrany rastlín, 
plodín a ochrany proti škodcom“ 
znamenajú využívanie takých techník 
kontroly škodcov a ochrany proti nim, ktoré 
nemajú chemický charakter. Medzi 
nechemické metódy ochrany rastlín, plodín 
a ochrany proti škodcom patrí striedanie 
plodín, fyzická a mechanická kontrola 
a využívanie prirodzených dravcov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Caroline Lucas a Jill Evans

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 106
Článok 3 písmeno ia) (nové)

ia) „nechemické metódy ochrany rastlín, 
plodín a ochrany proti škodcom“ 
znamenajú využívanie takých techník 
kontroly škodcov a ochrany proti nim, ktoré 
sa nespoliehajú na chemické vlastnosti. 
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Medzi nechemické metódy ochrany rastlín, 
plodín a ochrany proti škodcom patrí 
striedanie plodín, fyzická a mechanická 
kontrola a využívanie prirodzených 
dravcov.

Or. en

Odôvodnenie

Jediným skutočným riešením, ako vylúčiť nepriaznivý vplyv pesticídov na verejné zdravie, 
živočíchy, voľne žijúce zvieratá a širšie prostredie, je osvojenie si preventívneho a skutočne 
udržateľného prístupu, na základe ktorého sa uprednostňujú nechemické metódy ochrany 
rastlín, plodín a ochrany proti škodcom. Takýto prístup by sa väčšmi zhodoval s cieľmi 
udržateľnej ochrany plodín, pretože spoliehanie sa na zložité chemické látky určené na 
ničenie rastlín, hmyzu alebo iných foriem života nemožno klasifikovať ako udržateľné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Ferreira

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 107
Článok 3 písmeno ia) (nové)

ia) „frekvencia aplikácie“ sa vzťahuje na 
ukazovateľ využitia, ktorý v priemere 
vyjadruje, koľkokrát možno na príslušnú 
poľnohospodársku pôdu aplikovať 
predpísané množstvo, vypočítané na 
základe celkových množstiev každého 
predaného pesticídu.

Or. fr

Odôvodnenie

La fréquence de traitement ou la fréquence de l'application (FA) est calculée en divisant le 
volume vendu pour chaque produit particulier ou substance active par le dosage recommandé 
par hectare pour un usage particulier.
Les résultats de ces calculs pour chaque pesticide et récolte sont divisés par le nombre total 
d’hectares en culture.

∑








=
singredientactiveall year

croptypescrop

edientsactiveingrindividual

AGRA
SD

SA

FA / ,

SA est la quantité vendue de produit formulé individuel ou de substances actives par an. 
SD est la dose standard définie pour chaque produit formulé individuel ou les substances 
actives pour chaque récolte/type de récolte (dose recommandée par l’Etat Membre ou si 



AM\662795SK.doc 55/187 PE 388.389v01-00

SK

absent, dose recommandée par le fabricant). 
AGRA est la surface totale des terres arables.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena 
Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer a Roberto Musacchio

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 108
Článok 3 písmená ia) a ib) (nové)

ia) „zníženie využívania“ je zníženie 
aplikovania pesticídov a nemusí závisieť od 
množstva 
ib) „koeficient frekvencie ošetrenia“ 
vychádza z pevne stanovenej štandardnej 
dávky aktívnej látky na hektár, potrebnej 
na jedno ošetrenie pred príslušným 
škodcom. Preto nevyhnutne nezávisí od 
množstva a môže sa použiť na hodnotenie 
zníženia využívania.

Or. en

Odôvodnenie

This Pozmeňujúci a doplňujúci návrh brings the Directive in line with the objective of use 
reduction and clarifies that use reduction is not linked to a decrease in the volume of 
pesticides but rather to the decrease in the number or rate of applications to the levels 
necessary to crop protection. Regardless of whether the amount of active substance needed 
for one treatment  is 1 kg/ha or a few grams/ha (for very potent substances), a "treatment 
frequency index" of e.g. 2.0 would mean that the area with arable crops on average had been 
sprayed 2 times with the recommended dose. Treatment frequency index is a reliable use 
indicator already in use in some Member States, including Denmark.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 109
Článok 4 názov

Národné akčné plány na zníženie rizík 
a závislosti na pesticídoch

Národné akčné plány na prevenciu 
zdravotných aj environmentálnych rizík 
vrátane nebezpečenstiev a závislosti na 
pesticídoch a na presadzovanie a podporu 
využívania nechemických alternatív
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Or. en

Odôvodnenie

V súvislosti s ľudským zdravím sa musí nepriaznivý vplyv odstrániť, nie iba znížiť. Členským 
štátom musí byť jasné, že ciele jednotlivých národných akčných plánov sa zameriavajú na 
prevenciu zdravotných a environmentálnych rizík využívania pesticídov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dorette Corbey

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 110
Článok 4 názov

Národné akčné plány na zníženie rizík 
a závislosti na pesticídoch

Národné akčné plány na minimalizáciu rizík 
a závislosti na pesticídoch

Or. nl

Odôvodnenie

Je dôležité minimalizovať negatívne hľadiská používania pesticídov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena 
Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer a Roberto Musacchio

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 111
Článok 4 názov a odsek - 1 (nový)

Národné akčné plány na zníženie rizík 
a závislosti na pesticídoch

Národné akčné plány na zníženie rizík a na
využívanie  pesticídov
-1. Členské štáty do jedného roka prijmú 
podkladovú správu s cieľom určiť svoje 
trendy vo využívaní pesticídov, riziká, 
prioritné oblasti a plodiny, ktorými by sa 
mali zaoberať národné akčné plány. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Evangelia Tzampazi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 112
Článok 4 odsek 1
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1.Členské štáty prijmú národné akčné plány 
na zníženie rizík vrátane nebezpečenstiev 
a závislosti na pesticídoch.

1.Členské štáty po porade so združeniami 
poľnohospodárov, organizáciami pre 
životné prostredie, priemyslom a ďalšími 
zainteresovanými stranami prijmú národné 
akčné plány na stanovenie cieľov, opatrení 
a harmonogramov na zníženie rizík vrátane 
nebezpečenstiev a závislosti na pesticídoch.

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 a konkrétne národné, regionálne 
a miestne podmienky.

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dan Jørgensen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 113
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, ukazovateľov
a harmonogramov na zníženie využívania 
a rizík vrátane nebezpečenstiev a závislosti 
na pesticídoch od východiskového roka. Pri 
stanovení národných cieľov členské štáty 
zohľadňujú cieľ EÚ znížiť do 10 rokov od 
východiskového roka využívanie na 
polovicu a existujúce národné ciele na 
zníženie využívania.

Or. en

Odôvodnenie

V EÚ je veľmi výrazné nadbytočné využívanie pesticídov, a teda aj potenciál ušetriť 
z environmentálneho aj hospodárskeho hľadiska. Vzhľadom na rôzne úsilia členských štátov 
o zníženie využívania pesticídov však nie je možné donútiť každý členský štát k prijatiu 
jednotného cieľa v tejto oblasti. Členské štáty by si teda mali stanoviť individuálne ciele, ktoré 
zohľadňujú a zabezpečujú realizáciu celkového cieľa EÚ znížiť využívanie pesticídov o 50 %.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Laperrouze

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 114
Článok 4 odsek 1 pododsek 1

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

1. 1.Členské štáty po porade so združeniami 
poľnohospodárov a vinárov, 
s organizáciami pre životné prostredie, 
priemyslom a ďalšími zainteresovanými 
sektormi prijmú národné akčné plány na 
stanovenie cieľov, opatrení 
a harmonogramov na zníženie rizík vrátane 
nebezpečenstiev a závislosti na pesticídoch.

Or. fr

Odôvodnenie

Ak majú byť národné akčné plány účinné a realistické, musia sa vypracovať v spolupráci so 
zainteresovanými stranami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dorette Corbey

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 115
Článok 4 odsek 1 pododsek 1a (nový)

Súčasťou národných akčných plánov je 
integrovaná ochrana proti škodcom, 
uvedená v článku 13, pričom sa 
uprednostňujú nechemické opatrenia na 
ochranu plodín.

Or. nl

Odôvodnenie

Integrovaná ochrana plodín by sa mala podporovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Anne Ferreira a Marie-Noëlle Lienemann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 116
Článok 4 odsek 1

1. V priebehu roka po nadobudnutí 
účinnosti súčasnej smernice členské štáty 
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vypracujú správu, v ktorej uvedú trendy 
a problémy charakteristické pre využívanie 
pesticídov a stanovia ukazovatele a ciele na 
zníženie rizík a využívania pesticídov.

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

Členské štáty prijmú do dvoch rokov 
národné akčné plány na dosiahnutie 
zákonom stanoveného kvantitatívneho 
cieľa, ktorým je 25-percentné zníženie 
frekvencie aplikovania pesticídov na 
európskej úrovni do piatich rokov od 
referenčného roka, pričom sa zohľadnia už 
stanovené ciele zníženia, a 50-percentné 
zníženie frekvencie aplikovania na 
európskej úrovni do desiatich rokov od 
referenčného roka, pričom sa zohľadnia už 
stanovené ciele zníženia. 

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.

Ročná hodnota, ktorá slúži ako referenčný 
údaj na výpočet zníženia využívania 
pesticídov, musí zodpovedať priemernému 
používaniu počas troch kalendárnych rokov 
pred nadobudnutím účinnosti súčasnej 
smernice.

Or. fr

Odôvodnenie

Kvantitatívne ciele zníženia sú základnými zložkami každého programu znižovania rizika. 
Národné akčné programy členských štátov by mali obsahovať jasné ciele súvisiace 
s harmonogramami znižovania využívania pesticídov. Mal by sa stanoviť cieľ znížiť koeficient 
frekvencie ošetrenia (KFO) do piatich rokov o 25 % a do desiatich rokov o 50 %. KFO je 
ukazovateľom zaťaženia životného prostredia, ktorý vyjadruje, koľkokrát možno 
poľnohospodársku plochu ošetriť štandardnými dávkami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena 
Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer a Roberto Musacchio

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 117
Článok 4 odsek 1
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1. Členské štáty prijmú národné akčné plány 
na zníženie rizík vrátane nebezpečenstiev 
a závislosti na pesticídoch. 

1. Členské štáty prijmú a bez zbytočného 
meškania implementujú národné akčné 
plány na stanovenie cieľov, ukazovateľov
a harmonogramov na zníženie využívania
a rizík vrátane nebezpečenstiev a závislosti 
na pesticídoch od východiskového roka.

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 zdravotný, sociálny, 
hospodársky a environmentálny vplyv 
plánovaných opatrení. Minimálne
požiadavky pre národné akčné plány sú 
uvedené v smernom dokumente v prílohe 
IIb.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh objasňuje, že v rámci národných akčných plánov je 
potrebné určiť jasné ukazovatele a ciele.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 118
Článok 4 odsek 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 harmonogramov na zníženie s cieľom 
odstrániť zdravotné aj environmentálne 
riziká vrátane nebezpečenstiev a závislosti 
na pesticídoch, a na podporu všeobecného 
prijatia nechemických alternatív ochrany 
rastlín.

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 zdravotný, sociálny, 
hospodársky a environmentálny vplyv 
plánovaných opatrení a všetky príslušné 
zainteresované skupiny.

Or. en
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Odôvodnenie

Jediným skutočným riešením, ako vylúčiť nepriaznivý vplyv pesticídov na zdravie ľudí 
a zvierat a na životné prostredie, je osvojenie si preventívneho a skutočne udržateľného 
prístupu zahŕňajúceho všeobecné prijatie naozaj udržateľných nechemických metód ochrany 
rastlín, plodín a ochrany proti škodcom. Bolo by to vo väčšej miere v súlade s cieľmi 
udržateľnej ochrany plodín. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Margrete Auken, Hiltrud Breyer a 
Roberto Musacchio

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 119
Článok 4 odsek 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 a ukazovateľov 
zníženia rizika a využívania pesticídov do 
piatich a do desiatich rokov od 
východiskového roka. Na úrovni EÚ sa 
stanoví cieľ 25-percentného zníženia 
frekvencie aplikovania do piatich rokov od 
východiskového roka a 50-percentného 
zníženia do desiatich rokov. Členské štáty 
stanovia svoje národné ciele pri zohľadnení 
cieľa na úrovni EÚ a už existujúcich 
národných cieľov. 

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 zdravotný, sociálny, 
hospodársky a environmentálny vplyv 
plánovaných opatrení. Minimálne 
požiadavky pre národné akčné plány sú 
uvedené v prílohe IIb.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa dopĺňajú jasné harmonogramy pre prípravu 
národných akčných plánov. Kvantitatívne ciele zníženia sú navyše významnou zložkou 
každého programu znižovania rizika/využívania. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Irena Belohorská, Anne Laperrouze; Erna 
Hennicot-Schoepges, Ambroise Guellec a Françoise Grossetête

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 120
Článok 4 odsek 1

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

1. Členské štáty prijmú a bez zbytočného 
meškania implementujú národné akčné 
plány na stanovenie cieľov, ukazovateľov
a harmonogramov na zníženie rizík vrátane 
nebezpečenstiev a závislosti na pesticídoch. 
Národné akčné plány obsahujú minimálne:
a) kvantitatívne ciele zníženia využívania 
stanovené na základe koeficientu 
frekvencie ošetrenia, a to v prípade iných 
ako biologických pesticídov a látok 
predstavujúcich malé riziko, definovaných 
v nariadení (...). Koeficient frekvencie 
ošetrenia sa upraví v závislosti od 
konkrétnych podmienok v jednotlivých 
členských štátoch. Na účel schválenia bude 
nevyhnutné bezodkladne ho nahlásiť 
Komisii. V prípade aktívnych látok 
vzbudzujúcich veľmi veľké znepokojenie 
(podľa definície v REACH, článok 57) 
musí byť cieľ zníženia do roku 2013 
minimálne 50-percentný vo vzťahu ku 
koeficientu frekvencie ošetrenia 
vypočítanému na rok 2005, okrem 
prípadov, keď členské štáty preukážu, že už 
dosiahli porovnateľný alebo vyšší cieľ na 
základe iného referenčného roka z obdobia 
1995 až 2004. 
b) kvantitatívne ciele zníženia vypočítané 
na základe predaného množstva, a to 
v prípade pesticídnych prípravkov 
klasifikovaných ako toxických alebo veľmi 
toxockých podľa smernice 1999/45/ES 
Európskeho parlamentu a Rady z 31. mája 
1999 o aproximácii zákonov, iných 
právnych predpisov a správnych opatrení 
členských štátov o klasifikácii, balení a 
označovaní nebezpečných prípravkov¹. 
Týmto cieľom je aspoň 50 % zníženie 
vypočítané vzhľadom na obdobie od roku 
2005 do konca roka 2013, pokiaľ členský 
štát môže dokázať, že už dosiahol 
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porovnateľný alebo vyšší cieľ obmedzenia 
na základe iného referenčného roku z 
obdobia 1995 až 2004.

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 zdravotný, sociálny, 
hospodársky a environmentálny vplyv 
plánovaných opatrení.
1 Ú. v. EHS L 200, 30. 7. 1999, s. 1. Smernica 
naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 
1907/2006 (Ú. v. EÚ L 396, 30. 12. 2006, s. 1).

Or. en

Odôvodnenie

Čo sa týka biologických pesticídov a látok predstavujúcich malé riziko, nie sú potrebné žiadne 
obmedzenia V prípade aktívnych látok vzbudzujúcich veľmi veľké znepokojenie (napr. 
mutagénne, karcinogénne látky) je cieľ zníženia do konca roka 2013 na základe koeficientu 
frekvencie ošetrenia vypočítanému na rok 2005 minimálne 50-percentný. Pre ostatné 
pesticídy sa použije koeficient frekvencie ošetrenia (upravený v závislosti od konkrétnych 
podmienok v jednotlivých členských štátoch). Pokiaľ ide o pesticídne prípravky klasifikované 
ako toxické alebo veľmi toxické, stanoví sa minimálne 50-percentný kvantitatívny cieľ 
zníženia určený na základe predaného množstva. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Laperrouze

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 121
Článok 4 odsek 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 zníženie rizík vrátane nebezpečenstiev 
a závislosti na pesticídoch a na vykonávanie 
opatrení ustanovených v článkoch 5 a 16 
súčasnej smernice.

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 vplyv na verejné 
zdravie a sociálny, hospodársky a 
environmentálny vplyv plánovaných 
opatrení.

Or. fr
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh spája národné akčné plány s ustanoveniami rámcovej 
smernice. Znamená to tiež, že možno skúmať vplyv na verejné zdravie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dorette Corbey

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 122
Článok 4 odsek 1

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

Najneskôr do jedného roku od 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice 
prijmú členské štáty národné akčné plány s 
cieľom zminimalizovať riziká vrátane 
nebezpečenstiev a závislosti na pesticídoch a 
podporiť používanie nechemických metód 
na ochranu plodín. Cieľové číselné údaje 
sú v súlade s ustanoveniami článku 4 ods. 1 
a článku 16 smernice 2000/60/ES 
Európskeho parlamentu a Rady z 23. 
októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec 
pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v 
oblasti vodného hospodárstva. 

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 zdravotný, sociálny, 
hospodársky a environmentálny vplyv 
plánovaných opatrení.
1 Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1.

Or. nl

Odôvodnenie

Je dôležité zmenšiť na minimum nežiaduce hľadiská používania pesticídov. Okrem toho je 
dôležité, aby sa národné akčné plány čiastočne zakladali na cieľoch ustanovených v rámcovej 
smernici o vodnom hospodárstve. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena 
Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer a Roberto Musacchio

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 123
Článok 4 odsek 1a (nový)
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1a. Vo východiskovom roku sa vypočíta 
priemerné použitie a riziko za posledné tri 
kalendárne roky „od januára do decembra“ 
pred nadobudnutím účinnosti tejto 
smernice.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh objasňuje, že v rámci národných akčných plánov je 
potrebné určiť jasné ukazovatele a ciele.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena 
Belohorská a Roberto Musacchio

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 124
Článok 4 odsek 1a (nový)

1a. Popri cieli, ktorým je obmedzenie 
všeobecného použitia meraného ako index 
pravidelnosti ošetrovania, národné akčné 
plány obsiahnu aspoň ciele zamerané na 
obmedzenie osobitného použitia týchto 
látok:
a) pri účinných látkach vzbudzujúcich 
veľké znepokojenie (ako ustanovuje článok 
57 v nariadení REACH) je cieľom 
obmedzenie do konca roka 2013 najmenej o 
50 % oproti indexu pravidelnosti 
ošetrovania vypočítanému za rok 2005, 
pokiaľ členský štát nebude môcť dokázať, 
že už dosiahol porovnateľný alebo vyšší 
cieľ na základe iného referenčného roka v 
období 1995 – 2004; 
b) pri pesticídnych prípravkoch 
klasifikovaných podľa smernice 
1995/45/ES ako toxické alebo veľmi 
toxické je kvantitatívny cieľ obmedzenia 
použitia meraný ako predaný objem. Tento 
cieľ je obmedzenie do konca roka 2013 
najmenej o 50 % oproti roku 2005, pokiaľ 
členský štát nebude môcť dokázať, že už 
dosiahol porovnateľný alebo vyšší cieľ 
obmedzenia na základe iného referenčného 
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roku v období 1995 – 2004.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh objasňuje, že v rámci národných akčných plánov je 
potrebné určiť jasné ukazovatele a ciele. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Evangelia Tzampazi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 125
Článok 4 odsek 1a (nový)

1a. Vypracúvanie a vykonávanie 
národných akčných plánov sú oprávnené 
získavať finančné prostriedky 
Spoločenstva.

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Evangelia Tzampazi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 126
Článok 4 odsek 1b (nový)

1b. Komisia vypracuje každé dva roky 
správu, v ktorej sa uvedú výsledky 
vykonávania národných akčných plánov a 
v ktorej sa položí osobitný dôraz na 
znižovanie rizika vo všetkých členských 
štátoch.

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Gyula Hegyi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 127
Článok 4 odsek 2 pododsek 1

2. Členské štáty informujú Komisiu, ako aj 
iné členské štáty o svojich národných 
akčných plánoch do troch rokov po 

2. Členské štáty informujú Komisiu, ako aj 
iné členské štáty o svojich národných 
akčných plánoch do troch rokov po 
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nadobudnutí účinnosti tejto smernice. nadobudnutí účinnosti tejto smernice. 
Komisia vypracuje národné akčné plány a 
výsledky vykonávania dostupné verejnosti 
prostredníctvom internetu.

Or. en

Odôvodnenie

Národné akčné plány by mali byť verejné a ich vykonávanie by malo byť transparentné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 128
Článok 4 odsek 2

2. Členské štáty informujú Komisiu, ako aj 
iné členské štáty o svojich národných 
akčných plánoch do troch rokov po 
nadobudnutí účinnosti tejto smernice. 

2. Členské štáty informujú Komisiu, ako aj 
iné členské štáty o svojich prijatých 
národných akčných plánoch do 18 mesiacov
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 
raz za každé dva roky a akékoľvek zmeny 
v národných akčných plánoch sa Komisii 
oznámia bez zbytočného odkladu.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na riziká a nepriaznivé účinky na zdravie v súvislosti s používaním pesticídov a na 
vyhlásenie Komisie, že v súčasnom právnom rámci existujú nedostatky, a že štádium 
skutočného použitia sa dostatočne neriešilo, je potrebné, aby členské štáty informovali 
Komisiu a ostatné členské štáty o prijatých národných akčných plánoch v období kratšom ako 
3 roky. Národné akčné plány by sa mali zrevidovať aspoň raz za 2 roky, aby sa reagovalo na 
všetky zmeny alebo vývoj. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Kathy Sinnott + Margrete Auken a 
Hiltrud Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 129
Článok 4 odsek 2

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

2. Členské štáty informujú Komisiu, ako aj 
iné členské štáty o svojich národných 
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akčných plánoch do troch rokov po 
nadobudnutí účinnosti tejto smernice.

akčných plánoch do dvoch rokov po 
nadobudnutí účinnosti tejto smernice.

Do dvoch rokov po nadobudnutí účinnosti 
tejto smernice členské štáty preskúmajú 
možnosti používania pesticídov v čo 
najmenšej miere pri všetkých hlavných 
plodinách tak, že v rámci integrovanej 
ochrany proti škodcom určia metódy a 
postupy špecifické pre jednotlivé plodiny.

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 
každé tri roky a akékoľvek zmeny 
v národných akčných plánoch sa Komisii 
oznámia bez zbytočného odkladu.

Or. en

Odôvodnenie

Pravidelná revízia národných akčných plánov a realizicia integrovanej ochrany proti 
škodcom sú základné prvky na dosiahnutie obmedzenia použitia a rizika. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Ferreira

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 130
Článok 4 odsek 2

2. Členské štáty informujú Komisiu, ako aj 
iné členské štáty o svojich národných 
akčných plánoch do troch rokov po 
nadobudnutí účinnosti tejto smernice.

2. Členské štáty preskúmajú do dvoch rokov 
po nadobudnutí účinnosti tejto smernice 
možnosť čo najmenšieho používania 
pesticídov na všetky plodiny kultivované na 
všetkých hospodárstvach s cieľom 
zavedenia osobitných metód a postupov 
integrovanej ochrany proti škodcom.

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 tri roky a akékoľvek zmeny 
v národných akčných plánoch sa Komisii 
oznámia bez zbytočného odkladu.

Or. fr

Odôvodnenie

Pravidelné preskúmanie národných akčných plánov a ustanovenie pravidiel integrovanej 
ochrany proti škodcom sú základom na skutočné znižovanie používania pesticídov a rizík 
spojených s ich používaním.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Laperrouze

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 131
Článok 4 odsek 2 pododsek 2a (nový)

2a. Komisia vytvorí internetový portál 
určený na poskytovanie informácií 
verejnosti, ktoré sa týkajú národných 
akčných plánov, akýchkoľvek zmien týchto 
plánov a hlavných výsledkov ich 
vykonávania.

Or. fr

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh si kladie za cieľ podporiť informovanosť verejnosti a 
transparentnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena 
Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges 

+ Caroline Lucas + Frédérique Ries

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 132
Článok 4 odsek 3

3. V prípade potreby Komisia sprístupní 
informácie oznámené v súlade s odsekom 2 
tretím krajinám.

3. Komisia prístupní informácie oznámené 
v súlade s odsekom 2 tretím krajinám 
a verejnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Verejnosť musí byť plne zapojená do navrhovania, vypracúvania, vykonávania, priebehu, 
monitorovania a zmeny a doplňovania národných akčných plánov, aby boli v súlade so 
znením smernice 2003/35/ES, v ktorej sú uvedené ustanovenia týkajúce sa účasti verejnosti. 
(Caroline Lucas)

Verejnosť má právo vedieť o veciach, ktoré súvisia s jej zdravím a životným prostredím. 
Information about National Action Plans should be made available on the Internet, on the 
European Commission website. (Frédérique Ries)
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Ferreira

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 133
Článok 4 odsek 3a (nový)

3a. Členské štáty verejne sprístupnia na 
internetovej stránke informácie uvedené v 
odseku 2.

Or. fr

Odôvodnenie

Z dôvodov jednoznačnosti a transparentnosti musí mať verejnosť prístup k tomuto druhu 
informácií, okrem iného preto, aby sa umožnila účasť verejnosti pri navrhovaní, revidovaní a 
monitorovaní národných akčných programov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena 
Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer a Roberto Musacchio

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 134
Článok 4 odsek 4

4. Ustanovenia týkajúce sa účasti verejnosti 
stanovené v článku 2 smernice 2003/35/ES 
platia pri príprave a úprave národných 
akčných plánov.

4. Ustanovenia týkajúce sa účasti verejnosti 
stanovené v článku 2 smernice 2003/35/ES 
platia pri príprave správy o národných 
východiskách, ako aj pri príprave a úprave 
národných akčných plánov. Konzultuje sa so 
všetkými príslušnými zainteresovanými 
stranami a s verejnosťou o všetkých 
hľadiskách národnej východiskovej správy 
a národných akčných plánov vrátane 
navrhovania, vypracúvania, vykonávania, 
priebehu, monitorovania a zmeny a 
doplňovania. Musí sa zabezpečiť vyvážené 
zastúpenie zainteresovaných strán vrátane 
tých, ktorí sú nepriaznivo zasiahnutí 
používaním pesticídov.

Or. en

Odôvodnenie

Aby sa zabezpečila účasť verejnosti na príprave národnej východiskovej správy a národných 
akčných plánoch v súlade so smernicou 2003/35/ES, v ktorej sú uvedené ustanovenia týkajúce 
sa účasti verejnosti.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 135
Článok 4 odsek 4

4. Ustanovenia týkajúce sa účasti verejnosti 
stanovené v článku 2 smernice 2003/35/ES 
platia pri príprave a úprave národných 
akčných plánov.

4. Ustanovenia týkajúce sa účasti verejnosti 
stanovené v článku 2 smernice 2003/35/ES 
platia pri príprave a úprave národných 
akčných plánov. Konzultuje sa so všetkými 
príslušnými zainteresovanými stranami a s 
verejnosťou o všetkých hľadiskách 
národných akčných plánov vrátane 
navrhovania, vypracúvania, vykonávania, 
priebehu, monitorovania a zmeny a 
doplňovania. Musí sa zabezpečiť vyvážené 
zastúpenie zainteresovaných strán vrátane 
tých, ktorí sú nepriaznivo zasiahnutí 
používaním pesticídov, ako sú zástupcovia 
obyvateľov vidieka a záujmov obcí. 

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty musia jednoznačne vedieť, aké sú požiadavky na účasť verejnosti pri príprave, 
realizácii a úprave národných akčných plánov, aby boli v súlade so znením smernice 
2003/35/ES, v ktorej sú uvedené ustanovenia týkajúce sa účasti verejnosti. Všetky príslušné 
zainteresované strany sa musia zapojiť do všetkých aspektov národných akčných plánov. Musí 
sa to týkať zástupcov obyvateľov vidieka, poľnohospodárov (ekologických a tradičných), 
výrobcov pesticídov a ekologických a spotrebiteľských skupín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Ferreira

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 136
Článok 4 odsek 4

4. Ustanovenia týkajúce sa účasti verejnosti 
stanovené v článku 2 smernice 2003/35/ES 
platia pri príprave a úprave národných 
akčných plánov.

4. Ustanovenia týkajúce sa účasti verejnosti 
stanovené v článku 2 smernice 2003/35/ES 
platia pri príprave základnej národnej 
správy a pri príprave a úprave národných 
akčných plánov. Príslušné orgány musia 
zaviesť proces verejných konzultácií s 
účasťou zástupcov združení ochrany 
spotrebiteľa a životného prostredia.



PE 388.389v01-00 72/187 AM\662795SK.doc

SK

Or. fr

Odôvodnenie

Účasť verejnosti musí byť čo najvšeobecnejšia. Verejnosť musí preto zahrnúť nielen výrobcov 
pesticídov a ich používateľov, ale aj združení ochrany spotrebiteľa a životného prostredia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Laperrouze

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 137
Článok 4 odsek 4 pododsek 1a (nový)

Organizácie poľnohospodárov a výrobcov 
vína a organizácie zamerané na ochranu 
životného prostredia, priemyselného 
sektoru a ostatných príslušných sektorov sa 
musia zapojiť udržateľným a účinným 
spôsobom pri príprave a úprave uvedených 
plánov.

Or. fr

Odôvodnenie

Ak majú byť národné akčné plány účinné a realistické, musia sa vypracovať spolu so 
zainteresovanými stranami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Ferreira

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 138
Článok 4 odsek 4a (nový)

4a. Členské štáty musia ustanoviť 
mechanizmus na financovanie zavedenia 
národných akčných plánov, ktorý bude 
využívať systém daní alebo poplatkov 
súvisiacich s pesticídmi.

Or. fr

Odôvodnenie

V niektorých európskych krajinách sa ukázalo, že systémy daní a poplatkov sú správnym 
spôsobom znižovania používania pesticídov. Tieto systémy by sa mali zaviesť v celej EÚ a 
mali by umožniť, aby sa financovanie ustanovilo v opatreniach s cieľom znížiť riziko a 
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používanie pesticídov v súlade s národnými akčnými plánmi a tiež v účinnom systéme 
monitorovania a podávania správ o výsledkoch dosiahnutých pri plnení týchto plánov. 
Členské štáty by mali byť schopné vybrať si systém financovania, ktorý je najlepšie 
prispôsobený ich potrebám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena 
Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer a Roberto Musacchio

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 139
Článok 4 odsek 4a (nový)

4a. Členské štáty v spolupráci s príslušnými 
zainteresovanými stranami posilnia svoje 
úsilie o kontrolu a prevenciu nezákonného 
používania prípravkov na ochranu rastlín.
Členské štáty pravidelne podávajú správy o 
zavedených kontrolách týkajúcich sa 
nezákonného používania.

Or. en

Odôvodnenie

Základnou požiadavkou na trvalo udržateľné využívanie prípravkov na ochranu rastlín je 
vykonávanie a presadzovanie existujúcich právnych požiadaviek. Národné orgány by mali 
preto posilňovať existujúce právne predpisy s väčšou ráznosťou a mali by účinne využívať 
existujúce požiadavky na monitorovanie a presadzovanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Margrete Auken a Hiltrud Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 140
Článok 4a (nový)

4a. Členské štáty zabezpečia primerané 
financovanie na vykonávanie národných 
akčných plánov, ktoré by mali byť 
financované z daní z pesticídov.

Or. en

Odôvodnenie

Daň sa považuje za úspešný spôsob financovania opatrení na obmedzenie pesticídov v 
mnohých štátoch a mala by sa zaviesť vo všetkých štátoch ako prostriedok financovania 
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opatrení v rámci národných akčných plánov vrátane účinného  informačno-monitorovacieho 
systému online. Členské štáty by mali mať možnosť vybrať si z rozličných daňových systémov 
a mali by si vybrať ten, ktorý najviac vyhovuje ich potrebám. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 141
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 
školeniam vo všetkých členských štátoch a 
aby sa ustanovili minimálne požiadavky 
záväzné v celom Spoločenstve;

Or. pl

Odôvodnenie

Zavedenie minimálnych požiadaviek sprísni normy pre školenia a napomôže výmenu 
skúseností medzi používateľmi v rozličných členských štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Gyula Hegyi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 142
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 
školeniam, ako aj ich pravidelné 
aktualizovanie na základe nových 
dostupných informácií.

Or. en

Odôvodnenie

V mnohých prípadoch vzniká znečistenie životného prostredia a poľnohospodárskych 
produktov pesticídmi v dôsledku nedostatku potrebných vedomostí. Profesionálni užívatelia, 
distribútori a poradcovia by mali byť informovaní o všetkých dôležitých informáciách, ktoré 
sú k dispozícii. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Evangelia Tzampazi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 143
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 
školeniam, ktoré zodpovedajú ich úrovni a 
osobitnej úlohe v oblasti integrovanej 
ochrany proti škodcom.

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Laperrouze

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 144
Článok 5 odsek 1 pododsek 1a (nový)

V prípade poľnohospodárskych 
hospodárstiev typu mikropodnikov alebo 
vinohradníckych hospodárstiev členské 
štáty zabezpečia, aby jedna osoba 
zamestnaná ako profesionálny užívateľ v 
zmysle článku 3 písm. b) mala prístup k 
takým školeniam. 

Or. fr

Odôvodnenie

V prípade mikropodnikov nemá význam trvať na tom, aby sa všetci zamestnanci spolu s 
vedúcim zúčastnili školenia. Je potrebné, aby sa iba jedna osoba z podniku zúčastnila 
školenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena 
Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Erna Hennicot-Schoepges a Erna Hennicot-

Schoepges

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 145
Článok 5 odsek 1a (nový)

1a. Členské štáty zabezpečia, aby 
profesionálni užívatelia, distribútori a 
poradcovia si boli vedomí existencie a rizík 
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nezákonných (falzifikovaných) prípravkov 
na ochranu rastlín a aby boli náležite 
školení na identifikovanie takých 
prípravkov.

Or. en

Odôvodnenie

Boj proti nezákonnému obchodovaniu s prípravkami na ochranu rastlín v Európe je závažným 
problémom. Je dôležité informovať profesionálnych užívateľov a distribútorov, aby sa mohol 
vyriešiť problém nezákonného obchodovania s prípravkami na ochranu rastlín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Laperrouze

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 146
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 osvedčení, 
ktoré sú dôkazom o nadobudnutí poznatkov 
obsiahnutých minimálne v predmetoch
vymenovaných v prílohe I do troch rokov od 
dátumu uvedeného v článku 20 ods. 1.

Podmienky vystavenia a odobratia 
osvedčení sa stanovia v uvedených 
systémoch. Osvedčenia sú platné najviac 
päť rokov.

Or. fr

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh vznikol z potreby vytvoriť časový plán, ktorý je v 
súlade s plánom týkajúcim sa zavedenia národných akčných plánov. Umožňuje, aby sa 
ustanovili podmienky vydávania a odnímania osvedčení (ktorých platnosť sa obmedzí na päť 
rokov).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Laperrouze

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 147
Článok 5 odsek 2 pododsek 1a (nový)

Osvedčenia vystavené účastníkovi školenia 
(v prípade, ak je profesionálnym 
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užívateľom z poľnohospodárskeho 
hospodárstva typu mikropodniku alebo z 
vinohradníckeho hospodárstva) sú platné 
pre uvedené poľnohospodárske 
hospodárstva alebo vinohradnícke 
hospodárstva a uvedie sa v nich osobitný 
odkaz na ustanovenia článku 6 ods. 2. 

Or. fr

Odôvodnenie

Cet amendement résulte des modifications de l’article 5, paragraphe 1, et prend en compte 
les obligations de l’article 6, paragraphe 2, rendant obligatoire la présentation d’un certificat 
pour l’achat de produits phytosanitaire.
Afin de prendre en compte la réalité de l’économie et du fonctionnement des micro-
entreprises agricoles et viticoles, il est nécessaire que le certificat délivré à l’issue de la 
formation à la personne de l’exploitation ayant assisté à cette formation, puisse être utilisé 
par toute autre personne travaillant au sein de l’exploitation pour l’achat de produits qui ne 
sont pas autorisés pour un usage non professionnel.
Cela correspond de plus aux définitions de l’article 3b, stipulant que l’utilisateur 
professionnel est « toute personne physique ou morale ».

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Werner Langen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 148
Článok 5 odsek 3

3. V súlade s postupom uvedenom v článku 
18 ods. 3, môže Komisia zmeniť a doplniť 
prílohu I z dôvodu jej prispôsobenia 
technickému a vedeckému pokroku.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Folgeänderung, da Absätze 2 und 3 in Artikel 18 entfallen.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Evangelia Tzampazi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 149
Článok 5 odsek 3

3. V súlade s postupom uvedenom v článku 
18 ods. 3, môže Komisia zmeniť a doplniť 

3. V súlade s postupom uvedeným v článku 
18 ods. 3, môže Komisia zmeniť a doplniť 
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prílohu I z dôvodu jej prispôsobenia 
technickému a vedeckému pokroku.

prílohu I z dôvodu jej prispôsobenia 
technickému a vedeckému pokroku. 
Držitelia osvedčení uvedených v odseku 2 
by si preto, pokiaľ to príslušné vnútroštátne 
úrady považujú za potrebné, mali doplniť 
svoju odbornú prípravu.

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena 
Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 150
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, ktorá bude prítomná a k dispozícii na 
mieste predaja na účely poskytnutia 
informácií týkajúcich sa využívania 
pesticídov zákazníkom, ako aj zdravotné a 
ekologické riziká a prípadné nepriaznivé 
vplyvy.

Or. en

Odôvodnenie

Pesticides users should be aware of the health risks of their use. Therefore information must 
be provided at the point of sale, and not only in relation to those pesticides classified as toxic 
or very toxic, as all pesticides are deliberately designed to be toxic and so can pose hazards 
for human health. Therefore, anyone who purchases pesticides, as well as those who use 
them, whether professional or non-professional, must be made aware of the risks and 
potential adverse health impacts of pesticide use.  (Chris Davies and others)

Those who buy pesticides are not always aware of the health risks of their use. Therefore 
information must be provided at the point of sale, and not only in relation to those pesticides 
classified as toxic or very toxic, as all pesticides are deliberately designed to be toxic and can 
pose hazards for human health. Therefore, anyone who purchases or uses pesticides, whether 
professional or non-professional, must be made aware of the risks and potential adverse 
health impacts of pesticide use. (Caroline Lucas)
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Laperrouze

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 151
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 prítomná 
a k dispozícii na mieste predaja na účely 
poskytnutia informácií týkajúcich sa 
využívania pesticídov zákazníkom.

Or. fr

Odôvodnenie

Rozsah platnosti osvedčenia sa musí rozšíriť tak, aby sa vzťahovala na predajcov všetkých 
prípravkov, a nielen na tých, ktorí predávajú toxické alebo veľmi toxické prípravky. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena 
Belohorská, Irena Belohorská, Margrete Auken, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-

Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Caroline Lucas + Irena Belohorská

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 152
Článok 6 odsek 3 pododsek 1

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 rizík a prípadných 
nepriaznivých vplyvov na zdravie a životné 
prostredie spojených s využívaním 
pesticídov, najmä nebezpečenstiev, 
vystavenia, bezpečného uskladnenia, 
narábania a aplikácie, ako aj 
likvidácie predávaných pesticídov. 

Or. en
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Odôvodnenie

Užívatelia pesticídov, buď profesionálni alebo neprofesionálni, musia byť v plnej miere 
informovaní o rizikách a prípadných nepriaznivých vplyvoch na zdravie a životné prostredie v 
súvislosti s používaním pesticídov. (Davies a ostatní; Hennicot-Schoepges a ostatní).

Každý kto používa pesticídy, bez ohľadu na to, či je príslušný odborník alebo nie, musí byť v 
plnej miere informovaný o rizikách a prípadných nepriaznivých vplyvoch na zdravie a životné 
prostredie súvisiacich s používaním pesticídov (Lucas + Belohorská).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena 
Belohorská, Irena Belohorská, Margrete Auken, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-

Schoepges, Péter Olajos a Anders Wijkman 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 153
Článok 6 odsek 3 pododsek 2

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 dvoch rokov od dátumu 
uvedeného v článku 20 ods. 1.

Or. en

Odôvodnenie

So zreteľom na to, že je dôležité, aby bol každý užívateľ pesticídov riadne informovaný, na 
ustanovenie opatrení uvedených v odsekoch 1 a 2 obdobie 4 rokov nie je primeraná lehota a 
tieto opatrenia by sa mali ustanoviť do dvoch rokov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 154
Článok 6 odsek 3 pododsek 2

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 jedného roka od dátumu 
uvedeného v článku 20 ods. 1.

Or. en

Odôvodnenie

So zreteľom na to, že je dôležité, aby bol každý užívateľ pesticídov riadne informovaný, na 
ustanovenie opatrení uvedených v odsekoch 1 a 2 obdobie 4 rokov nie je primeraná lehota a 
tieto opatrenia by sa mali ustanoviť do jedného roka. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena 
Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio a Erna Hennicot-Schoepges

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 155
Článok 6 odsek 3a (nový)

3a. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
používali existujúce kontrolné a 
donucovacie opatrenia s cieľom 
zabezpečiť, aby sa na predaj neponúkali 
nezákonné (falzifikované) prípravky na 
ochranu rastlín.

Or. en

Odôvodnenie

Lepšie presadzovanie existujúcich právnych predpisov je základom pri riešení problému 
falzifikácie a nezákonného obchodovania s prípravkami na ochranu rastlín.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Richard Seeber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 156
Článok 7

Programy na zvyšovanie povedomia Informačné programy
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 napomôžu 
programom na zvyšovanie informovanosti
a dostupnosti širokej verejnosti 
k informáciám týkajúcim sa výhod a 
nedostatkov využívania prípravkov na 
ochranu rastlín.

Or. de

Odôvodnenie

Používanie prípravkov na ochranu rastlín je nevyhnutné z hľadiska výroby bezpečných a 
vysokokvalitných potravín a krmív. Prípravky na ochranu rastlín sa používajú aj v 
ekologickom poľnohospodárstve. Informačné programy by mali poukázať na výhody a 
nedostatky používania prípravkov na ochranu rastlín a prípadne tiež na ich možné 
alternatívy.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Werner Langen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 157
Článok 7

Programy na zvyšovanie povedomia Kontrola aplikačných prístrojov
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.

Kontrola prístrojov na aplikáciu pesticídov 
sa musí týkať všetkých hľadísk, ktoré sú 
dôležité na zabezpečenie vysokej úrovne 
bezpečnosti a ochrany ľudského zdravia a 
životného prostredia a na optimálne účinnú 
aplikáciu.

Or. de

Odôvodnenie

Je potrebné zabezpečiť prístroje a metódy na aplikáciu pesticídov, čo zahŕňa aj informácie o 
vplyvoch pesticídov alebo nechemických alternatív na zdravie a životné prostredie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 158
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 napomôžu 
programom na zvyšovanie povedomia 
a dostupnosti širokej verejnosti 
k informáciám týkajúcim sa pesticídov, 
najmä pokiaľ ide o ich vplyv (nepriaznivý 
účinok) na ľudské zdravie a životné 
prostredie a ich nechemické alternatívy.

Or. pl

Odôvodnenie

Používanie pesticídov môže mať nežiaduce nepriaznivé vedľajšie účinky an ľudské zdravie 
(najmä u detí, tehotných žien a ľudských plodov) a na životné prostredie (pôda, vzduch, 
voda). Preto je osobitne dôležité, aby sa táto informácia dostala do pozornosti širokej 
verejnosti.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Gyula Hegyi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 159
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 napomôžu 
programom na zvyšovanie povedomia 
a dostupnosti širokej verejnosti 
k informáciám týkajúcim sa prípravkov na 
ochranu rastlín a používania biocídov, ich 
vplyvu na zdravie a životné prostredie a ich 
nechemické alternatívy, ako aj informácií o 
rezíduách pesticídov v poľnohospodárskych 
výrobkoch.

Or. en

Odôvodnenie

Používanie pesticídov má niekoľko nepriaznivých účinkov a verejnosť by sa mala informovať 
o čo možno najväčšom počte aspektov ich používania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Karl-Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 160
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 napomôžu 
uskutočneniu informačných programov 
a dostupnosti širokej verejnosti 
k informáciám týkajúcim sa výhod a rizík, 
ako aj ich možného vplyvu na zdravie 
a životné prostredie, ktoré môžu vyplývať z 
používania prípravkov na ochranu rastlín. 
Okrem toho sa poskytnú informácie o 
úlohe prípravkov na ochranu rastlín v 
poľnohospodárstve a pri potravinárskej 
výrobe, zodpovednom využívaní prípravkov 
na ochranu rastlín, ako aj o ich 
nechemických alternatívach.

Or. de

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh zabezpečuje, aby sa navrhované informácie a programy na 
zvyšovanie povedomia verejnosti nezaoberali iba rizikami prípravkov na ochranu rastlín. V 
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súčasnosti sú hlavne riziká prípravkov na ochranu rastlín stredobodom kritiky verejnosti.  
Namiesto toho, ako požaduje PDN,  by malo byť cieľom poskytovať objektívne informácie o 
tom, že je potrebné používať prípravky na ochranu rastlín, a to trvalo udržateľným spôsobom, 
a o ich význame pre modernú potravinársku výrobu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Caroline Lucas + Glenis Willmott a Dan 
Jørgensen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 161
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 napomôžu 
programom na zvyšovanie povedomia 
a dostupnosti širokej verejnosti 
k informáciám týkajúcim sa pesticídov, 
najmä pokiaľ ide o ich zdravotné aj 
environmentálne riziká a krátkodobé i 
dlhodobé nepriaznivé účinky a ich 
nechemické alternatívy.

Or. en

Odôvodnenie

Verejnosť musí byť informovaná o zdravotných aj environmentálnych rizikách a krátkodobých 
i dlhodobých nepriaznivých účinkoch súvisiacich s využívaním pesticídov, ako aj 
o informáciách o dostupných nechemických alternatívach. Týmto spôsobom budú mať ľudia 
k dispozícii potrebné informácie, ktoré im umožnia prijať uvedomelé a informované 
rozhodnutia a kroky v rámci ochrany zdravia a okolitého prostredia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Lambert van Nistelrooij a Esther De 
Lange

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 162
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 napomôžu 
programom na zvyšovanie povedomia 
a dostupnosti širokej verejnosti k vyváženým 
informáciám týkajúcim sa pesticídov.

Or. nl
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Odôvodnenie

Programy zvyšovania informovanosti by mali poskytovať informácie o nevýhodách 
a výhodách využívania prípravkov na ochranu plodín. V súčasnej podobe je text príliš 
jednostranný a zameriava sa predovšetkým na riziká a ohrozenia. Prípravky na ochranu 
plodín umožňujú napr. účinnejšie využívanie poľnohospodárskej pôdy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos a 
Anders Wijkman

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 163
Článok 7

Programy na zvyšovanie povedomia Programy na zvyšovanie povedomia, 
monitorovanie a výskum

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.

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

2. Členské štáty zavedú záväzné systémy na 
získavanie informácií o prípadoch 
akútnych a chronických otráv pesticídmi, 
najmä u prevádzkovateľov pesticídov, 
pracovníkov, obyvateľov a iných skupín, 
ktoré môžu byť pravidelne vystavené 
pesticídom. 
3. Členské štáty pravidelne monitorujú a 
získavajú informácie o indikátorových 
druhoch vystavených pesticídom a o 
pesticídoch v životnom prostredí, napr. v 
sladkých a slaných vodách, v pôde a v 
ovzduší, a pravidelne o týchto informáciách 
podávajú správy Komisii. 
4. Členské štáty uskutočňujú dlhodobé 
programy výskumu osobitných situácií, v 
ktorých sa ukázala súvislosť pesticídov s 
vplyvmi na ľudské zdravie a životné 
prostredie, a zároveň vypracúvajú štúdie o 
vysoko ohrozených skupinách, biologickej 
rozmanitosti a kombinácii vplyvov.
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5. Aby sa podporila porovnateľnosť 
informácií, Komisia do troch rokov od 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice 
vypracuje v spolupráci s členskými štátmi 
strategický usmerňujúci dokument o 
monitorovaní a skúmaní účinkov 
používania pesticídov, pokiaľ ide o ľudské 
zdravie a životné prostredie.

Or. en

Odôvodnenie

Programy podporujúce informovanosť by nemali zabúdať na chronické účinky pesticídov na 
zdravie. Monitorovanie a výskum sú v členských štátoch potrebné na získavanie informácií a 
na určenie miery vplyvu pesticídov na zdravie a životné prostredie. V EÚ už existuje systém 
podávania správ o rezíduách pesticídov v potravinách, ale neexistuje žiaden systém na 
monitorovanie prípadov otráv pesticídmi a ich vplyvov na životné prostredie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Laperrouze

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 164
Článok 8 odsek 1 pododsek 1

1. Členské štáty zabezpečia, aby prístroje na 
aplikáciu pesticídov a ich príslušenstvo 
používané profesionálnymi užívateľmi
podliehali kontrolám v pravidelných 
časových intervaloch.

1. Členské zabezpečia, aby prístroje na 
aplikáciu pesticídov a ich príslušenstvo 
používané profesionálnymi užívateľmi 
podliehali kontrolám v pravidelných 
časových intervaloch, ktoré nepresahujú 
päť rokov.

Or. fr

Odôvodnenie

Musia sa stanoviť maximálne časové intervaly kontrol látok na postrek plodín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 165
Článok 8 odsek 1

1. Členské štáty zabezpečia, aby prístroje na 
aplikáciu pesticídov a ich príslušenstvo 
používané profesionálnymi užívateľmi 

1. Členské zabezpečia, aby prístroje na 
aplikáciu pesticídov a ich príslušenstvo 
používané profesionálnymi užívateľmi 
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podliehali kontrolám v pravidelných 
časových intervaloch.

podliehali povinným kontrolám 
v pravidelných časových intervaloch.;

Na tento účel ustanovia certifikačný systém 
určený na overovanie kontrol.

Na tento účel ustanovia povinný certifikačný 
systém určený na overovanie kontrol.

Or. pl

Odôvodnenie

Bezpečné zaobchádzanie s pesticídmi je nesmierne dôležité. Povinnosť vykonávať kontroly 
zabezpečí prehľad nad vykonávaním ustanovení tejto smernice, najmä pokiaľ ide o 
bezpečnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Richard Seeber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 166
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.

1. Členské štáty zavedú stimulačné systémy, 
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.

Or. de

Odôvodnenie

Prostredníctvom stimulačných systémov bude používateľ skôr súhlasiť s kontrolami 
aplikačných prístrojov ako prostredníctvom povinných opatrení. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Glenis Willmott

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 167
Článok 8 odsek 1a (nový)

1a. Tento článok sa nevzťahuje na nízko 
objemové manuálne prístroje ako sú 
chrbtové postrekovače a prístroje na 
odstraňovanie buriny.

Or. en
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Odôvodnenie

Vzhľadom na množstvo a počet druhov používaných postrekovačov – od chrbtových 
postrekovačov po „odstraňovače buriny“ a na súčasné vymedzenie pojmu prístroj na 
aplikáciu pesticídov, ktoré sa vzťahuje na každý prístroj určený na aplikáciu pesticídov by 
boli náklady a administratívne zaťaženie súvisiace s testovaním každého jednotlivého ručného 
postrekovača nadmieru neprimerané vo vzťahu k environmentálnym výhodám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Laperrouze

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 168
Článok 8 odsek 1a (nový)

1a. Členské štáty môžu poskytnúť výnimku 
z ustanovení určených v tomto článku v 
prípade, že prístroj, ktorého kontrola je z 
administratívneho hľadiska neprimeranou 
záťažou vzhľadom na mieru 
nebezpečenstva spojeného s používaním 
tohto prístroja.

Or. fr

Odôvodnenie

Čo sa týka malých prístrojov, je možné, že formality súvisiace s kontrolou budú neprimerané 
nebezpečenstvu, ktoré takýto prístroj môže predstavovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Werner Langen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 169
Článok 8 odsek 2

2. Kontrolami sa preveruje, či sa prístroje na 
aplikáciu pesticídov a ich príslušenstvo 
vyhovujú základným požiadavkám na 
bezpečnosť a ochranu zdravia a životného 
prostredia, ktoré sú vymenované v prílohe 
II.

2. Kontrolami sa preveruje, či prístroje na 
aplikáciu pesticídov a ich príslušenstvo 
vyhovujú základným požiadavkám na 
bezpečnosť a ochranu zdravia a životného 
prostredia.

Or. de

Odôvodnenie

Zmena vyplýva z vypustenia prílohy II.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Richard Seeber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 170
Článok 8 odsek 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

Or. de

Odôvodnenie

Toto špecifické ustanovenie nie je potrebné z hľadiska zásady subsidiarity.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 171
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.

3. Členské štáty zabezpečia, že do dvoch 
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. Povinné 
kontroly sa preto musia vykonať aspoň raz 
ročne a malo by sa tiež posúdiť zavedenie 
náhodných kontrol.

Or. en

Odôvodnenie

Postreky pesticídmi sú nebezpečné a preto by sa mali testovať všetky nástroje na ich aplikáciu 
a doplnky pre profesionálne používanie by sa mali pravidelne kontrolovať, pretože nástroje sa 
môžu poškodiť kedykoľvek (dokonca i krátko po kladnom výsledku jednej kontroly dlhý čas 
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pred ďalším testovaním). Povinné testovanie aspoň raz ročne a zároveň možnosť náhodného 
testovania by sa mali vyžadovať po prvej kontrole, ktorá by sa mala vykonať do dvoch rokov 
od dátumu, ktorý je uvedený v článku 20 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Glenis Willmott

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 172
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.

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. Povinné 
kontroly sa následne musia uskutočniť 
aspoň každých päť rokov.

Or. en

Odôvodnenie

Od prvej kontroly do piatich rokov od dátumu uvedeného v článku 20 ods. 1 by sa mali určiť 
ustanovenia o ďalšom testovaní každých päť rokov, ale návrh Komisie sa tým nezaoberá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Laperrouze

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 173
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.

3. Členské štáty zabezpečia, že do piatich 
rokov od dátumu uvedeného v článku 20 
ods. 1 budú zariadenia na kontrolu 
nástrojov na aplikáciu schválené a budú sa 
používať v celej príslušnej 
poľnohospodárskej oblasti.

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

Or. fr

Odôvodnenie

Le degré d’exigence de l’annexe II est très élevé et de telles inspections ne pourront avoir lieu 
que sur des bancs d’essai. Aujourd’hui, de telles installations n’existent pas en nombre 
suffisant dans les Etats membres, et ne sont pas homologuées.
Il convient donc, pour la bonne applicabilité de l’article 8, paragraphe 3, de prévoir d’abord 
la mise en place des installations d’inspection, avant d’imposer l’inspection du matériel.
De plus, un délai de sept ans pour l’inspection du matériel est raisonnable, dans la mesure où 
le niveau d’exigence étant élevé, le coût d’acquisition d’un équipement adéquat est très lourd 
pour les petites exploitations agricoles et viticoles.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Richard Seeber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 174
Článok 8 odsek 4

4. Členské štáty určia orgány, zodpovedné 
za vykonávanie týchto kontrol a budú o tom 
informovať Komisiu.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Toto ustanovenie je zbytočné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Werner Langen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 175
Článok 8 odsek 5

5. V súlade s postupom uvedenom v článku 
18 ods. 3 môže Komisia zmeniť a doplniť 
prílohu II z dôvodu jej prispôsobenia 
technickému pokroku.

vypúšťa sa

Or. de



PE 388.389v01-00 92/187 AM\662795SK.doc

SK

Odôvodnenie

Zmena vyplýva z vypustenia prílohy II.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Anne Ferreira a Marie-Noëlle Lienemann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 176
Článok 9 odsek 1

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

1. Členské štáty zakážu letecký postrek 
podľa odsekov 2 až 7.

Or. fr

Bod 3 písm. b) a c) návrhu Komisie sa zmenili na bod 2 písm. a) a b) zmeneného a 
doplneného znenia.

Odôvodnenie

La mesure d’interdiction des pulvérisations aériennes a mise  à mal car la Commission 
propose des dérogations sans les encadrer strictement.

Parmi ces dérogations il est question du fait qu’il ne doit pas y avoir « d’autres solutions 
viables ». La viabilité des alternatives inclut la viabilité économique, ce qui signifie qu’il 
serait possible de demander une dérogation uniquement sur des considérations économiques.
La pulvérisation aérienne ne devrait pas être possible uniquement parce que c’est la solution 
la moins coûteuse.

De plus, l’évaluation comparative du risque devrait être entreprise en incluant tous les 
impacts potentiels sur la santé et sur l’environnement, par exemple les effets sur la 
biodiversité, les effets sur la ressource en eau potable.

Afin que le principe de l’interdiction ne puisse être contourné, la seule dérogation possible 
est celle relative à des terrains non accessibles pour les engins de pulvérisation terrestre.
Toutefois, il convient aussi d'encadrer et de limiter le recours à la pulvérasation aérienne 
dans ce cas de dérogation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Werner Langen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 177
Článok 9 odsek 1

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

(1) Die Mitgliedstaaten genehmigen das 
Sprühen aus der Luft nach den Vorschriften
der Absätze 2 bis 5.
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Or. de

Odôvodnenie

Für ein generelles Verbot der Ausbringung von Pestiziden aus der Luft, wie in Artikel 9 
vorgeschlagen, gibt es keine fachliche Begründung. Für bestimmte Sonderkulturen in 
zahlreichen Regionen Europas hat das Sprühen aus der Luft eine lange Tradition, wie z. B. im 
Weinbau in Steillagen. Das landgestützte Ausbringen von Pestiziden ist mit einem 
unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden. Darüber hinaus ermöglicht das Sprühen aus 
der Luft leicht kontrollierbaren und reduzierten Einsatz von Pestiziden und 
Pflanzenschutzmitteln. Nach Untersuchungen in Steillagen von Weinbergen in Deutschland 
ist die Menge der ausgebrachten Pestizide erheblich niedriger als bei individueller 
landgestützter Ausbringung. Durch nationale Regelungen werden bereits heute Abstände zur 
Wohnbebauung, Anmeldepflichten, Genehmigungspflichten, die Sperrung von Straßen und 
witterungsbedingte Vorgaben so angewandt, dass eine erhöhte Gefährdung der Umwelt und 
des Menschen weitgehend ausgeschlossen werden kann. Im Übrigen liegt es in der 
Entscheidung der Mitgliedstaaten anhand des Kriterienkatalogs von Artikel 9 Kulturpflanzen, 
Gebiete und besondere Auflagen zu genehmigen.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 178
Článok 9 odsek 1

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

1. Členské štáty zakážu každý letecký 
postrek.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že Komisia uznala potenciálne nebezečenstvo leteckého postreku, ktoré by 
mohlo vyvolať vážne nepriaznivé účinky na ľudské zdravie, mal by platiť úplný zákaz 
leteckého postreku bez žiadnych výnimiek. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Caroline Lucas + Christofer Fjellner

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 179
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
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Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako odôvodnenie k článku 9 odsek 1. (Caroline Lucas)

Nie je možné, aby členské štáty vopred menovali všetky príslušné plodiny a oblasti alebo aby 
určili za akých osobitných podmienok možno povoliť letecký postrek. Výnimky by sa mali 
udeliť v súlade s článkom 9 ods. 4. (Christofer Fjellner)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Anne Ferreira a Marie-Noëlle Lienemann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 180
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.

2. Výnimky možno poskytnúť iba po 
splnení týchto podmienok:

a) oblasť, v ktorej sa vykoná letecký 
postrek, nie je prístúpná pozemným 
mechanizmom určeným na postrekovanie 
pre povahu terénu; 
b) používané pesticídy musia byť výlučne 
povolené na letecký postrek;
c) obsluhujúci pracovník, ktorý vykonáva 
letecký postrek musí byť držiteľom 
osvedčenia uvedeného v článku 5 ods. 2.
Letecký postrek sa nesmie vykonávať, ak je 
splnená aspoň jedna z týchto podmienok:
a) prší,
b) fúka vietor v sile viac ako 20 kph,
c) plodiny na nedostupnej pôde sú 
umiestnené vo vzdialenosti menšej ako 200 
metrov od obydlí alebo oblastí činnosti 
(hospodárskej, obchodnej alebo 
voľnočasovej, parky a záhrady),
d) plodiny na nedostupnej pôde sú 
vzdialené menej ako 150 metrov od každej 
pozemnej komunikácie.

Or. fr
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Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k článku 9 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Werner Langen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 181
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.

2. Členské štáty určia kultúrne plodiny, 
oblasti a osobitné požiadavky, v prípade 
ktorých sa môže povoliť letecký postrek.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k článku 9 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 182
Článok 9 odsek 3

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako odôvodnenie k článku 9 odsek 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Werner Langen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 183
Článok 9 odsek 3

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

3. Členské štáty určia orgány oprávnené 
udeľovať povolenia a informujú o tom 
Komisiu.
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Or. de

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k článku 9 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Anne Ferreira a Marie-Noëlle Lienemann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 184
Článok 9 odsek 3

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

3. Členské štáty určia orgány oprávnené 
monitorovať letecký postrek a informujú 
o tom Komisiu.

Or. fr

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k článku 9 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Caroline Lucas + Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Kathy Sinnott

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 185
Článok 9 odsek 4

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

vypúšťa sa

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,
c) osoba vykonávajúca letecký postrek musí 
mať osvedčenie uvedené v článku 5 ods. 2. 
Povolenie presne vymedzí opatrenia 
potrebné na varovanie miestnych 
obyvateľov a okoloidúce osoby a na 
ochranu životného prostredia v blízkosti 
postrekovaného územia.
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Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako odôvodnenie k článku 9 odsek 1. (Caroline Lucas)

Letecký postrek by sa mal zakázať bez výnimiek. (Margrete Auken a ďalší).

V záujme všeobecného zákazu bez výnimiek. (Kathy Sinnott)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Anne Ferreira a Marie-Noëlle Lienemann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 186
Článok 9 odsek 4

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

4. Profesionálny užívateľ, ktorý má v 
úmysle aplikovať pesticídy leteckým 
postrekom predloží príslušnému orgánu 
šesť týždňov pred plánovaným leteckým 
postrekom oznámenie, v ktorom sa uvedie 
príslušná oblasť (presná lokalizácia a 
rozloha), druh príslušnej plodiny, druh 
pesticídov, ktoré sa použijú, 
poľnohospodár, ktorý požiadal o letecký 
postrek, dodávateľ vykonávajúci letecký 
postrek, typ a registračné číslo 
stroja/lietadla a miesto registrácie a tiež 
plánované obdobie postreku.

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

Obdobie postreku nepresiahne dva 
kalendárne týždne.

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

Oznámenie obsahuje aspoň tieto 
informácie o poľnohospodárovi, ktorý 
požiadal o postrek, a o dodávateľovi 
vykonávajúcom letecký postrek: mená, 
adresy, telefónne a faxové čísla, adresy 
elektronickej pošty a internetové adresy 
poľnohospodára a poskytovateľa leteckého 
postreku (ak majú internetové adresy). 

c) osoba vykonávajúca letecký postrek musí 
mať osvedčenie uvedené v článku 5 ods. 2.
Povolenie presne vymedzí opatrenia 
potrebné na varovanie miestnych 
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obyvateľov a okoloidúce osoby a na 
ochranu životného prostredia v blízkosti 
postrekovaného územia.

Or. fr

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k článku 9 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Werner Langen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 187
Článok 9 odsek 4

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

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

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 praktické a ekonomicky 
vhodné alternatívy alebo existujú zrejmé 
výhody z hľadiska obmedzenia vplyvu na 
ľudské zdravie a životné prostredie 
v porovnaní s pozemnou 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) pilot alebo  osoba pripravujúca a 
vykonávajúca letecký postrek musí mať 
osvedčenie uvedené v článku 5 ods. 2.

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

Povolenie presne vymedzí opatrenia 
potrebné na varovanie miestnych obyvateľov 
a okoloidúcich osôb a na ochranu okolia
postrekovaného územia.

Or. de

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k článku 9 ods. 1.



AM\662795SK.doc 99/187 PE 388.389v01-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Laperrouze

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 188
Článok 9 odsek 4

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

4. Letecký postrek je oprávnený iba 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.

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

ca) musia byť uskutočnené všetky 
požadované opatrenia určené na včasné 
varovanie miestnych obyvateľov a 
okoloidúcich osôb a na ochranu životného 
prostredia v blízkosti postrekovaného 
územia;

cb) letecký postrek sa oznámi vopred 
príslušnému orgánu a v prípade potreby ho 
tento orgán povolí.

Or. fr

Odôvodnenie

Rozhodnutie zaviesť postup povoľovania alebo oznamovania sa ponecháva na právomoc 
členských štátov. V každom prípade je postrekovanie prijateľné iba vtedy, ak sú splnené 
ustanovenia uvedené v odseku 4. Návrh Komisie bol okrem toho zbytočne byrokratický.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 189
Článok 9 odsek 4 písmeno a)

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,
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Or. pl

Odôvodnenie

Potrebné doplnenie v iných jazykoch.

Netýka sa slovenského znenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Frédérique Ries

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 190
Článok 9 odsek 4 písmená a) až c)

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

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

ca) oblasť, ktorá sa bude postrekovať, nie 
je v blízkej vzdialenosti od verejných alebo 
obytných oblastí a nepôsobia v nej žiadne 
účinky na zdravie miestnych obyvateľov 
alebo okoloidúcich.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme podpory všeobecného zákazu leteckých postrekov, pričom sa výnimky presne 
vymedzia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Gyula Hegyi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 191
Článok 9 odsek 4 písmeno b)

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

b) používané pesticídy musia byť výlučne 
povolené na letecký postrek; látky 
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klasifikované ako veľmi toxické (R50) pre 
vodné organizmy nie sú oprávnené na 
letecký postrek

Or. en

Odôvodnenie

Látky by mali byť povolené na letecký postrek s uvedením osobitného varovania. Malo by sa 
zminimalizovať znečisťovanie vodného prostredia v dôsledku zaviatia postrekov, preto by sa 
nemali používať niektoré nebezpečné látky na letecký postrek.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos a 
Anders Wijkman

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 192
Článok 9 odsek 4 písmená ca) a cb) (nové)

ca) letecký stroj je zariadené najlepšou 
dostupnou technológiou na zníženie 
unášania postreku (napr. dýzy s nízko 
umiestneným rozprašovaním)
cb) sociálno-ekonomické a ekologické
výhody vyvažujú prípadné účinky na 
zdravie miestnych obyvateľov a 
okoloidúcich

Or. en

Odôvodnenie

V záujme všeobecného zákazu s jasne určenými výnimkami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dan Jørgensen, Chris Davies a Irena 
Belohorská

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 193
Článok 9 odsek 4 písmeno ca) (nové)

ca) neprejavuje sa žiaden vplyv na 
miestnych obyvateľov a okoloidúcich

Or. en
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Odôvodnenie

Nemali by sa umožniť výnimky, ak je nepriaznivo ovplyvnené zdravie miestnych obyvateľov a 
okoloidúcich.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Caroline Lucas +  Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Kathy Sinnott

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 194
Článok 9 odsek 5

5. Profesionálni užívatelia, ktorí chcú 
aplikovať pesticídy prostredníctvom 
leteckého postreku, odovzdajú 
kompetentným orgánom žiadosť doloženú 
údajmi dokazujúcimi, že podmienky 
uvedené v odseku 4 sú splnené.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako odôvodnenie k článku 9 odsek 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Anne Ferreira a Marie-Noëlle Lienemann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 195
Článok 9 odsek 5

5. Profesionálni užívatelia, ktorí chcú 
aplikovať pesticídy prostredníctvom 
leteckého postreku, odovzdajú 
kompetentným orgánom žiadosť doloženú 
údajmi dokazujúcimi, že podmienky 
uvedené v odseku 4 sú splnené.

5. Príslušný orgán rozhodne o oznámení 
týkajúcom sa leteckého postreku a 
bezodkladne ho predloží podávateľovi 
oznámenia.

Rozhodnutie o leteckom postreku je 
uverejnené bezodkladne na internetových 
stránkach príslušného orgánu, jeho 
príslušného ministerstva alebo 
nadriadeného správneho orgánu, 
ministerstva poľnohospodárstva, životného 
prostredia alebo ekológie a príslušných 
miestnych a regionálnych orgánov správy.
Malo by sa vyvesiť viditeľne a 
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neprehliadnuteľne v priestoroch orgánov 
verejnej správy a v obchodoch a podnikoch 
v lokalitách, ktorých sa týka letecký 
postrek.
V obvode v dĺžke jedného kilometra v okolí 
letecky postrekovaných polí sa umiestnia 
značky uvádzajúce obdobie leteckého 
postreku a ktoré polia alebo oblasti budú 
postrekované.
Osoby, ktoré žijú v na území v rámci 
obvodu uvedeného v predchádzajúcom 
pododseku budú bezodkladne informované 
o leteckom postreku počas distribúcie 
dokumentu s informáciami uvedenými v 
odseku 2.

Or. fr

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k článku 9 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Irena Belohorská

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 196
Článok 9 odsek 5

5. Profesionálni užívatelia, ktorí chcú 
aplikovať pesticídy prostredníctvom 
leteckého postreku, odovzdajú 
kompetentným orgánom žiadosť doloženú 
údajmi dokazujúcimi, že podmienky 
uvedené v odseku 4 sú splnené. 

5. Profesionálni užívatelia, ktorí chcú 
aplikovať pesticídy prostredníctvom 
leteckého postreku, odovzdajú 
kompetentným orgánom žiadosť doloženú 
údajmi dokazujúcimi, že podmienky 
uvedené v odseku 4 sú splnené. Oznámenie 
obsahuje informácie o čase postreku, 
množstve a druhu aplikovaných pesticídov.

Or. en

Odôvodnenie

Verejnosť by mala byť v plnej miere informovaná o čase postreku, množstve a druhu 
aplikovaných pesticídoch, aby sa mohla chrániť pred nebezpečenstvom vystavenia týmto 
pesticídom.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Caroline Lucas + Werner Langen + 
Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Kathy Sinnott

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 197
Článok 9 odsek 6

6. Kompetentné orgány vedú o udelených 
výnimkách záznamy.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké ako odôvodnenie k článku 9 odsek 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Frédérique Ries + Erna Hennicot-
Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman a Anders Wijkman

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 198
Článok 9 odsek 6

6. Kompetentné orgány vedú o udelených 
výnimkách záznamy.

6. Príslušné orgány vedú o udelených 
výnimkách záznamy a sprístupnia ich 
verejnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Verejnosť by mala mať prístup k informáciám, ktoré sprístupnia príslušné orgány. 
(Frédérique Ries)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Anne Ferreira a Marie-Noëlle Lienemann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 199
Článok 9 odsek 6

6. Kompetentné orgány vedú o udelených 
výnimkách záznamy.

6. Profesionálni užívatelia informujú 
príslušný orgán tri dni vopred o 
uskutočnení leteckého postreku.

Or. fr
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Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k článku 9 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Anne Ferreira a Marie-Noëlle Lienemann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 200
Článok 9 odsek 6a (nový)

6a. Príslušné orgány vedú záznamy o 
výnimkách poskytnutých na päť rokov odo 
dňa oznámenia leteckého postreku.

Or. fr

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k článku 9 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dan Jørgensen, Chris Davies, Margrete 
Auken a Hiltrud Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 201
Článok 9a (nový)

Článok 9a
Pozemný postrek

Poľnohospodári informujú pred použitím 
prípravku susedov, ktorí by mohli byť 
vystavení unášanému postreku a ktorí 
požiadali o informovanie prostredníctvom 
centrálneho informačného alebo 
signalizačného systému. 

Or. en

Odôvodnenie

V predchádzajúcom článku o leteckom postreku sú uvedené ustanovenia na varovanie 
miestnych obyvateľov a okolostojacich osôb. S cieľom varovania miestnych obyvateľov sa 
musia určiť podobné ustanovenia pre pozemný postrek. Odteraz sa mení číslovanie. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Karl-Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 202
Článok 10

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Artikel 10 ist zu streichen, da es sich hierbei um zulassungsrelevante Fragen handelt, die im 
Rahmen der nationalen Pflanzenschutzmittelzulassung bereits mittelspezifisch festgelegt 
werden. Eine wie in Artikel 10 vorgesehene pauschale Forderung nach Festlegung von 
Pufferbereichen etc. wird den speziellen Anforderungen der verschiedenen Wirkstoffe bzw. 
Pflanzenschutzmittel nicht gerecht.
Bei der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln müssen die im Rahmen der nationalen 
Pflanzenschutzmittelzulassung festgelegten Anwendungsbestimmungen des spezifischen 
Mittels eingehalten werden. In diesen zulassungsrelevanten Bestimmungen wird unter 
anderem der Abstand zu Gewässern bereits geregelt, so dass die Festlegung in dieser 
Richtlinie zu einer Doppelregulierung führen würde. Ebenso beinhalten die 
Anwendungsbestimmungen die Pflicht zur Verwendung abdriftmindernder Techniken oder 
ähnliches. Somit sind weiterführende Auflagen entbehrlich. Neben diesen spezifischen 
Anwendungsbestimmungen zusätzliche Auflagen zu erteilen, wäre fachlich nicht geboten und 
würde der speziellen Situation vor Ort nicht gerecht werden. Weiterhin wird die 
Pflanzenschutzmittelanwendung in Trinkwasserschutzgebieten bereits durch nationale 
Trinkwasserschutzgebietsverordnungen auf Grundlage der EU-Trinkwasserverordnung 
geregelt und muss an dieser Stelle nicht noch einmal aufgeführt werden. Ebenso werden in 
Zukunft auch die Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme nach der 
Wasserrahmenrichtlinie und der Grundwasserrichtlinie diese Regelungsbereiche aufgreifen.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Anne Ferreira a Marie-Noëlle Lienemann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 203
Článok 10 odsek 1 úvod

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

1. Do dvoch rokov od nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice členské štáty 
zabezpečia, aby v prípade využívania 
pesticídov boli v blízkosti vodných plôch 
uprednostnené:

Or. fr

Odôvodnenie

La proposition de directive préconise la mise en place de bandes tampons qui doivent être 
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déterminées « en fonction des risques de pollution et des caractéristiques agricoles des zones 
à protéger ». Dans un but de renforcement de la protection du milieu aquatique, il y a lieu 
d’aller plus loin et d’obliger les Etats Membres à mettre en place des zones tampons de 10 
mètres minimum dans les champs longeant les cours d’eau, dans les 2 ans de l’entrée en 
vigueur de la directive. Une zone tampon de 10 mètres autours des cours d’eau a déjà été 
mise en place dans certains Etats membres, comme au Danemark par exemple.

De plus, lorsqu’il n’est pas possible de supprimer l’utilisation des pesticides, il y a lieu au 
minimum de réduire sévèrement leur application  sur ou le long des routes et des voies 
ferrées, sur les surfaces très perméables ou d’autres infrastructures proches d’eaux 
souterraines ou superficielles, ou sur des surfaces imperméables où le risque de ruissellement 
dans les eaux de surfaces ou dans les égouts est élevée. Ces restrictions sont nécessaires en 
plus de l’application des règles de la lutte intégrée contre les nuisibles qui impliquent déjà 
une réduction « autant que possible » de l’utilisation des pesticides. Les règles de l’IPM 
devraient donc déjà constituer la base minimum de toute action contre les nuisibles et être 
complétées par des mesures encore plus restrictives.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 204
Článok 10 odsek 1 úvod

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 útvarov, a najmä útvarov pitnej 
vody, uprednostnené:

Or. pl

Odôvodnenie

Zdroje pitnej vody majú zásadný význam pre spoločnosť. Útvary pitnej vody by preto mali byť 
osobitne chránené. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dorette Corbey

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 205
Článok 10 odsek 1 úvod

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 útvarov, najmä tých, ktoré sú 
určené na užívanie ako pitná voda,
uprednostnené:
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Or. nl

Odôvodnenie

Vodné útvary určené na užívanie ako pitná voda si vyžadujú osobitnú ochranu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dan Jørgensen, Glenis Willmott + Werner 
Langen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 206
Článok 10 odsek 1 úvod a písmeno a)

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

Členské štáty zabezpečia, aby v prípade 
využívania pesticídov boli v blízkosti 
vodných útvarov, najmä tých, ktoré sú 
určené na užívanie ako pitná voda,
uprednostnené:

a) prípravky, ktoré nie sú nebezpečné pre 
vodné prostredie,

a) prípravky, ktoré nepredstavujú vysoké 
nebezpečenstvo preniknutia do vodného
prostredia,

Or. en

Odôvodnenie

Vodné útvary používané na účely získavania pitnej vody by sa mali osobitne chrániť, aby sa 
zabezpečila možnosť dosiahnuť ciele, ktoré sú ustanovené v článku 7 rámcovej smernice o 
vode (RSV) a ktoré sa týkajú ochrany vodných útvarov určených na získavanie pitnej vody, 
ako aj hodnoty pre 0,1 mikrogramu na liter ako ustanovuje smernica o pitnej vode. (Dan 
Jørgensen a ďalší)

Wasserkörper, die der Humanversorgung dienen, sollten speziell geschützt werden, um die 
Vorgaben des Artikels 7 der Wasserrahmenrichtlinie sicher zu stellen.(Werner Langen)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Frieda Brepoels

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 207
Článok 10 odsek 1 písmeno a)

a) prípravky, ktoré nie sú nebezpečné pre 
vodné prostredie,

a) prípravky, ktoré sú menej nebezpečné pre 
vodné prostredie,

Or. nl
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Odôvodnenie

De kaderrichtlijn water, de richtlijn biociden, de nieuwe richtlijn prioritaire stoffen in het 
oppervlakte water, de regelgeving inzake drinkwater en nog enkele andere richtlijnen vormen 
reeds een behoorlijk kader inzake de bescherming van het "aquatische milieu". Het lijkt dan 
ook aangewezen dat er eerst in detail onderzocht wordt of het bestaande kader niet reeds 
voldoende bescherming biedt en dat er in deze richtlijn een link gelegd wordt met de 
bestaande wetgevende instrumenten zodat er enkel nieuwe, bijkomende maatregelen 
opgenomen worden.  
Daarenboven zou de term "gevaarlijk" te verregaand zijn omdat "gevaarlijke producten" 
volgens het Gemeenschapsrecht sowiezo niet in de nabijheid van water mogen gebruikt 
worden.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Irena Belohorská

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 208
Článok 10 odsek 1 písmeno a)

a) prípravky, ktoré nie sú nebezpečné pre 
vodné prostredie

a) prípravky, ktoré nie sú klasifikované ako 
nebezpečné pre vodné prostredie podľa 
smernice 1999/45/ES Európskeho 
parlamentu a Rady z 31. mája 1999 o 
aproximácii zákonov, iných právnych 
predpisov a správnych opatrení členských 
štátov o klasifikácii, balení a označovaní 
nebezpečných prípravkov.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom jednoznačnosti treba presne určiť látky klasifikované ako látky, ktoré nie sú 
nebezpečné pre vodné prostredie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Anne Ferreira a Marie-Noëlle Lienemann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 209
Článok 10 odsek 2 pododsek 1

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 

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 
ochranné pásma v šírke najmenej 10 
metrov, na ktorých sa pesticídy nesmú 
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pesticídy nesmú aplikovať ani skladovať. aplikovať ani skladovať

Or. fr

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu k článku 10 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Roberto Musacchio

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 210
Článok 10 odsek 2 pododsek 1

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.

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 
ochranné pásma v šírke najmenej 15 
metrov, na ktorých sa pesticídy nesmú 
aplikovať ani skladovať

Or. en

Odôvodnenie

Minimálna šírka ochranných pásov by mala byť 15 metrov, kde by sa malo zakázať 
používanie pesticídov. Pesticídy by sa mali zakázať v oblastiach s priepustným povrchom, v 
ktorých je najväčšie nebezpečenstvo ich odtoku a odplavenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ambroise Guellec

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 211
Článok 10 odsek 2 pododsek 1

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.

2. Členské štáty vykonajú potrebné 
opatrenia na ochranu vodných útvarov, 
najmä tým, že 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.
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Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lambert van Nistelrooij

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 212
Článok 10 odsek 2 pododsek 1

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.

2. Členské štáty zabezpečia, aby sa na 
poliach susediacich s obytnými oblasťami, 
vodnými plochami a najmä s 
bezpečnostnými zónami na odber pitnej 
vody vytvorenými v súlade s článkom 7 ods. 
3 smernice 2000/60/ES vytvorili ochranné 
pásma, na ktorých sa pesticídy nesmú 
aplikovať ani skladovať.

Or. nl

Odôvodnenie

Obytné oblasti nevyhnutne potrebujú čistú vodu. Preto by mali byť tiež uvedené v texte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Laperrouze

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 213
Článok 10 odsek 2

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.

2. Členské štáty vykonajú náležité opatrenia 
na ochranu vodných útvarov, najmä tým, že
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.

Or. fr
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh posilňuje súvislosť tejto smernice s rámcovou 
smernicou o vode.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 214
Článok 10 odsek 2

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. 

2. Do jedného roku od nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice členské štáty 
zabezpečia, aby sa na poliach susediacich s 
vodnými plochami alebo v ich blízkosti a 
najmä s bezpečnostnými zónami na odber 
pitnej vody vytvorenými v súlade s článkom 
7 ods. 3 smernice 2000/60/ES vytvorili 
povinné bezpostrekové ochranné pásma v 
šírke najmenej 100 metrov, na ktorých sa 
pesticídy nesmú aplikovať ani skladovať

Rozmery ochranných pásiem budú 
definované ako funkcia rizika znečistenia a 
poľnohospodárskych vlastností danej 
oblasti.

Or. en

Odôvodnenie

Je to v súlade s pozmeňujúci a doplňujúci návrhom k odôvodneniu 11. Ukázalo sa, že 
pesticídy dokážu prekonať podstatnú vzdialenosť, následkom čoho hrozí kontaminácia 
povrchových a podzemných vôd z množstva zdrojov. Preto sa v úsilí predísť znečisteniu 
vodného prostredia musia zaviesť významné opatrenia. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena 
Belohorská, Margrete Auken a Hiltrud Breyer, 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 215
Článok 10 odsek 2

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 

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 
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náležité ochranné pásma, na ktorých sa 
pesticídy nesmú aplikovať ani skladovať

ochranné pásma v šírke najmenej 10 
metrov, na ktorých sa pesticídy nesmú 
aplikovať ani skladovať

Rozmery ochranných pásiem budú 
definované ako funkcia rizika znečistenia 
a poľnohospodárskych vlastností danej 
oblasti.

Rozmery ochranných pásiem budú 
definované ako funkcia rizika znečistenia 
a poľnohospodárskych vlastností danej 
oblasti. 

Členské štáty okrem toho zabezpečia, aby 
sa v ochranných zónach na odber pitnej 
vody v súlade s článkom 7 ods. 3 smernice 
2000/60/ES vykonali dodatočné opatrenia s 
cieľom predísť kontaminácii vody 
pesticídmi v prípade potreby vrátane 
prísnejších obmedzení pre použitie 
niektorých vysokorizikových prípravkov, 
posilneného využitia ochranných pásiem, 
osobitnej odbornej prípravy a informovania 
poradcov a obsluhujúcich pracovníkov pri 
postreku a prísneho zavedenia 
najvhodnejších postupov pri plnení, 
zmiešavaní a likvidácii pesticídov.

Or. en

Odôvodnenie

Ochranné pásma by mali byť široké aspoň 10 metrov, aby sa zabezpečila minimálna ochrana 
vodných tokov a plôch. Hoci sú ochranné pásma potrebné, nestačia na vyriešenie problému 
ustálených ciest, ktorými sa pesticídy dostávajú do vody. Nezabránia ich odplavovaniu cez 
odvodňovacie priekopy alebo povrchové odtoky, ktoré sú najčastejšími cestami odplavovania 
pesticídov. Preto je dôležité, aby sa vykonali iné opatrenia s cieľom náležite zabezpečiť 
splnenie cieľov ustanovených v článku 7 ods. 3 rámcovej smernice a zaručiť ochranu vodných 
plôch určených na získavanie pitnej vody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Irena Belohorská

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 216
Článok 10 odsek 2 pododsek 2

Rozmery ochranných pásiem budú 
definované ako funkcia rizika znečistenia 
a poľnohospodárskych vlastností danej 
oblasti.

Rozmery ochranných pásiem budú 
definované ako funkcia rizika znečistenia 
a poľnohospodárskych a klimatických 
vlastností danej oblasti.

Or. en
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Odôvodnenie

Musia sa zohľadniť nielen poľnohospodárske, ale aj klimatické podmienky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jens-Peter Bonde

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 217
Článok 10 odsek 2 pododsek 2a (nový)

Členské štáty môžu určiť, aké zóny bez 
používania pesticídov považujú za potrebné, 
aby zabezpečili zdroje pitnej vody. Takéto 
zóny bez používania pesticídov môžu 
pokrývať celý členský štát.

Or. da

Odôvodnenie

Je dôležité zabezpečiť, aby sa víťazstvo dosiahnuté v smernici o povrchových vodách 
prenieslo i do tejto smernice s cieľom zabezpečiť dostupnosť pitnej vody. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dan Jørgensen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 218
Článok 10 odsek 2 pododsek 2a (nový)

Ochranné zóny vytvorené v súlade s 
článkom 7 ods. 3 smernice 2000/60/ES 
majú takú rozlohu, akú považuje za 
potrebnú príslušný národný orgán, aby sa 
mohli chrániť zásoby pitnej vody, a ktorá 
môže pokrývať celé územie členského štátu. 

Or. en

Odôvodnenie

Rámcová smernica o vode (článok 7) stanovuje zavedenie ochranných zón na ochranu plôch 
pitnej vody. Dohoda medzi Parlamentom a Radou o smernici o povrchových vodách 
(2006/118/ES) objasnila, že v osobitných prípadoch by takéto územia mohli pokrývať celé 
územie členského štátu. Zaviedlo sa to preto, aby sa poskytla potrebná ochrana, najmä v 
prípadoch, keď sa vykonáva odber pozemnej vody, ktorá sa využíva nečistená ako pitná voda, 
a tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh jednoducho preberá formuláciu zo smernice o 
pozemných vodách s ohľadom na rozmery ochranných zón.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 219
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.

3. Členské štáty zabezpečia prijatie 
vhodných opatrení na obmedzenie 
vzdušného unášania pesticídov a ich 
prenosu na veľké vzdialenosti aspoň vo 
vertikálnych plodinách vrátane sadov, 
vinohradov a chmeľu, ktoré priamo susedia 
s vodnými tokmi alebo sú v ich blízkosti 
tak, že zabezpečia, aby sa v takýchto 
oblastiach zakázalo používanie pesticídov a 
aby sa používali nechemické alternatívy.

Or. en

Odôvodnenie

Ukázalo sa, že pesticídy dokážu prekonávať veľké vzdialenosti, následkom čoho hrozí 
kontaminácia vodných tokov z množstva zdrojov. Preto sa v úsilí predísť znečisteniu vodného 
prostredia musia zaviesť významné opatrenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Christofer Fjellner

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 220
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.

3. Členské štáty zabezpečia prijatie 
vhodných opatrení na obmedzenie 
vzdušného unášania pesticídov, ktoré priamo 
susedia s vodnými tokmi.

Or. sv

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 221
Článok 10 odsek 4



PE 388.389v01-00 116/187 AM\662795SK.doc

SK

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.

4. Členské štáty zabezpečia, aby sa aplikácia 
pesticídov čo najviac znížila, prípadne úplne 
vylúčila, na cestách alebo pozdĺž ciest, 
železničných tratí, povrchov vytvorených z 
priepustných skál, v kopcovitých oblastiach 
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.

Or. pl

Odôvodnenie

Uvoľnené skaly uľahčujú prenikanie rozličných látok a dažďovej vody do nižších vrstiev. 
Piesočnaté podložie napríklad uľahčuje presun zlúčenín rozpustených vo vode hlboko do pôdy 
v protiklade k ílovitej pôde, ktorá je iba mierne priepustná.

Strmé svahy zosilňujú odplavovanie a odtok, najmä po prudkých prívaloch – zmiešanín 
pôdnych častíc a akýchkoľvek hnojív a prípravkov na ochranu rastlín vrátane pesticídov, 
ktoré sa použili do nižších častí svahov používaných na účely poľnohospodárstva alebo do 
povrchovej vody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Anne Ferreira a Marie-Noëlle Lienemann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 222
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.

4. Členské štáty zabezpečia, aby sa aplikácia 
pesticídov výrazne 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.

Or. fr

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu k článku 10 ods. 1.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 223
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.

4. Členské štáty zabezpečia, aby sa aplikácia 
pesticídov 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. 
Vo všetkých týchto oblastiach by sa mali 
používať nechemické alternatívy.

Or. en

Odôvodnenie

Vo všetkých týchto oblastiach by sa mali používať nechemické alternatívy, aby sa odstránilo 
znečisťovanie týchto oblastí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena 
Belohorská, Margrete Auken a Hiltrud Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 224
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.

4. Členské štáty zabezpečia, aby sa aplikácia 
pesticídov čo najviac znížila alebo 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. Vo všetkých 
týchto oblastiach by sa malo podporovať 
používanie nechemických alternatív.

Or. en

Odôvodnenie

Vo všetkých týchto oblastiach by sa mali používať nechemické alternatívy, aby sa odstránilo 
znečisťovanie týchto oblastí. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Roberto Musacchio

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 225
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.

4. Členské štáty zabezpečia, aby sa aplikácia 
pesticídov zakázala 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.

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh je v súlade s cieľom vytvoriť nové ochranné pásmo so šírkou 
aspoň 15 metrov, v ktorom by sa malo zakázať používanie pesticídov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Karl-Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 226
Článok 11

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Artikel 11 ist zu streichen, da es sich hierbei einerseits um zulassungsrelevante Fragen 
handelt, die im Rahmen der nationalen Pflanzenschutzmittelzulassung bereits mittelspezifisch 
festgelegt werden. Andererseits werden in Art. 11 Maßnahmen in NATURA 2000 
Schutzgebieten gefordert, die im Rahmen der Managementpläne für die einzelnen 
Schutzgebiete bereits hinreichend und präzise geregelt werden.
Die angestrebte Einschränkung der Nutzung zugelassener Pflanzenschutzmittel ist sachlich 
nicht geboten und daher nicht akzeptabel. Die Begrenzung der 
Pflanzenschutzmittelanwendungen in so genannten empfindlichen Gebieten impliziert eine 
Gefahr durch die Anwendung dieser Mittel, die aufgrund strenger staatlicher Zulassungs- und 
Anwendungsbestimmungen nicht gegeben ist. Die im Zulassungsprozess festgelegten 
Anwendungsbestimmungen verhindern eine Gefährdung von Menschen und Umwelt. Es muss 
vielmehr sichergestellt werden, dass auch auf außerlandwirtschaftlichen Flächen nur 
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sachkundige Personen nach guter fachlicher Praxis Pflanzenschutzmaßnahmen mit geprüften 
Geräten durchführen. Teilweise kann gerade der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in Natura 
2000 Gebieten zwingend notwendig werden, um schützenswerten Ökosystemen oder 
Einzelarten das Überleben zu sichern.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Richard Seeber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 227
Článok 11 úvod

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

Členské štáty na základe výsledkov 
náležitých posudzovaní rizika zabezpečia 
prijatie týchto opatrení:

Or. de

Odôvodnenie

Každé rozhodnutie o obmedzení používania prípravkov na ochranu rastlín v citlivých 
oblastiach sa musí zakladať na náležitom posúdení rizika. Zámerom nie je zaviesť zákaz, ale 
starostlivé a rozumné používanie príslušného prípravku na ochranu rastlín v súlade s 
osobitným cieľom zabezpečenia ochrany. 

Nariadenia týkajúce sa území Natura 2000 ustanovujú prípadné zákazy a požiadavky tak, aby 
každé ďalšie osobitné ustanovenie bolo nadbytočné z hľadiska zásady subsidiarity.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dan Jørgensen + Kathy Sinnott + Roberto 
Musacchio

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 228
Článok 11 úvod

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

Do dvoch rokov po nadobudnutí účinnosti 
tejto smernice členské štáty, berúc do úvahy 
potrebné hygienické požiadavky a 
požiadavky na ochranu verejnej bezpečnosti, 
zabezpečia prijatie týchto opatrení:

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Ferreira

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 229
Článok 11 úvod
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Členské štáty, berúc do úvahy potrebné 
hygienické požiadavky a požiadavky na 
ochranu verejnej bezpečnosti, zabezpečia 
prijatie týchto opatrení:

Do dvoch rokov po nadobudnutí účinnosti 
tejto smernice členské štáty, berúc do úvahy 
potrebné hygienické požiadavky a 
požiadavky na ochranu verejnej bezpečnosti, 
zabezpečia prijatie týchto opatrení:

Or. fr

Odôvodnenie

Návrh smernice odporúča, aby sa používanie pesticídov „zakázalo alebo prísne obmedzilo na 
nevyhnutné minimum“ v oblastiach, ktoré sa pokladajú za citlivé vzhľadom na prítomnosť 
verejnosti alebo ohrozených skupín obyvateľstva, napr. detí. Používanie pesticídov v týchto 
oblastiach by sa malo zakázať buď úplne alebo aspoň do 200 metrov od daných oblastí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Caroline Lucas a Roberto Musacchio

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 230
Článok 11 úvod

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

Do jedného roka po nadobudnutí účinnosti 
tejto smernice členské štáty, berúc do úvahy 
potrebné hygienické požiadavky a 
požiadavky na ochranu verejnej bezpečnosti, 
zabezpečia prijatie týchto opatrení:

Or. en

Odôvodnenie

Komisia uznáva, že nebezpečenstvo vystaveniu pesticídom v oblastiach využívaných 
verejnosťou je vysoké. Malo by sa preto zakázať používanie pesticídov v oblastiach, v ktorých 
a v okolí ktorých im môže byť verejnosť vystavená, najmä vtedy, ak žijú v blízkosti 
postrekovaných oblastí. Pesticídy sa môžu šíriť na obrovské vzdialenosti a niektoré štáty v 
USA majú bezpostrekové pásma do vzdialenosti 4 km od škôl. Preto sa musia zaviesť 
podstatné legislatívne opatrenia, aby sa zabránilo vystaveniu verejnosti pesticídom a aby sa 
ochránili zraniteľné skupiny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Richard Seeber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 231
Článok 11 písmeno a)

a) použitie pesticídov sa zakazuje alebo
prísne obmedzuje na nevyhnutné minimum 

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

v oblastiach pravidelne využívaných širokou 
verejnosťou alebo citlivými skupinami, 
prinajmenšom v parkoch, verejných 
záhradách, športových, školských a detských 
ihriskách,

Or. de

Odôvodnenie

Každé rozhodnutie o obmedzení používania prípravkov na ochranu rastlín v citlivých 
oblastiach sa musí zakladať na náležitom posúdení rizika. Zámerom nie je zaviesť zákaz, ale 
starostlivé a mierne používanie príslušného prípravku na ochranu rastlín v súlade s 
osobitným cieľom zabezpečenia ochrany. 

Nariadenia týkajúce sa území Natura 2000 ustanovujú prípadné zákazy a požiadavky tak, aby 
každé ďalšie osobitné ustanovenie bolo nadbytočné z hľadiska zásady subsidiarity.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Werner Langen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 232
Článok 11 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 v oblastiach 
využívaných širokou verejnosťou alebo 
citlivými skupinami, prinajmenšom 
v parkoch, verejných záhradách, športových, 
školských a detských ihriskách,

Or. de

Odôvodnenie

Zmena vyplýva z vypustenia prílohy II.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dan Jørgensen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 233
Článok 11 písmeno a)

a) použitie pesticídov sa zakazuje alebo 
prísne obmedzuje na nevyhnutné minimum
v oblastiach využívaných širokou 
verejnosťou alebo citlivými skupinami, 

a) použitie pesticídov sa zakazuje vo 
všetkých oblastiach využívaných širokou 
verejnosťou alebo citlivými skupinami, 
najmä deťmi, prinajmenšom v obytných 
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prinajmenšom v parkoch, verejných 
záhradách, športových, školských a detských 
ihriskách,

oblastiach, parkoch, verejných záhradách, 
športových, školských, detských ihriskách a 
v dôležitých bezpostrekových pásmach 
vrátane polí v okolí týchto oblastí, najmä, 
hoci nie výlučne, na ochranu citlivých 
skupín, ako sú deti, tehotné ženy, staršie 
osoby a osoby v chorobnom stave zdravia a 
osoby užívajúce lieky. Vo všetkých týchto 
oblastiach by sa mali používať nechemické 
alternatívy.

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa zakázať postrekovanie v oblastiach, ktoré využíva verejnosť, najmä zraniteľné 
skupiny, ako sú deti, podobne ako je to schválené v Kanade v prípade trávnikov. V iných 
citlivých oblastiach by sa malo postrekovanie zakázať alebo výrazne obmedziť. Závažné 
bezpostrekové pásma by sa mali vytvoriť v okolí oblastí, ktoré využíva verejnosť a najmä 
citlivé skupiny obyvateľov. Bezpostrekové pásma môžu mať šírku 4 km v okolí škôl, ako je to v 
prípade niektorých oblastí v USA.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Kathy Sinnott

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 234
Článok 11 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 zakazuje alebo 
prísne obmedzuje vo všetkých oblastiach 
využívaných širokou verejnosťou alebo 
citlivými skupinami, najmä deťmi, 
prinajmenšom v obytných oblastiach, 
parkoch, verejných záhradách, športových, 
školských a detských ihriskách a vo 
významných bezpostrekových ochranných 
pásmach vrátane polí v okolí týchto oblastí.

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa zakázať postrekovanie v oblastiach, ktoré využíva verejnosť, najmä zraniteľné 
skupiny, ako sú deti, podobne ako je to schválené v Kanade v prípade trávnikov. V iných 
citlivých oblastiach by sa malo postrekovanie zakázať alebo výrazne obmedziť. Závažné 
bezpostrekové pásma by sa mali vytvoriť v okolí oblastí, ktoré využíva verejnosť a najmä 
citlivé skupiny obyvateľov. Bezpostrekové pásma môžu mať šírku 4 km v okolí škôl, ako je to v 
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prípade niektorých oblastí v USA.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Ferreira

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 235
Článok 11 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 zakazuje alebo 
prísne obmedzuje na nevyhnutné minimum 
v oblastiach využívaných širokou 
verejnosťou alebo citlivými skupinami 
(najmä deťmi), prinajmenšom v parkoch, 
verejných záhradách, športových, školských 
a detských ihriskách a v okruhu najmenej 
dvesto metrov od okraja týchto oblastí.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 236
Článok 11 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 zakazuje alebo 
prísne obmedzuje na nevyhnutné minimum 
v oblastiach využívaných širokou 
verejnosťou alebo citlivými skupinami, 
prinajmenšom v parkoch, verejných 
záhradách, športových, rekreačných, 
školských a detských ihriskách a v okolí 
verejných zdravotníckych zariadení (kliník, 
nemocníc, rehabilitačných stredísk, 
kúpeľov, hospicov);

Or. pl

Odôvodnenie

Športoviská sú často spájané s rekreačnými objektmi. Oddychové a rekreačné zariadenia sa 
takisto využívajú na športové aktivity. Tieto zariadenia ani ľudia, ktorí ich využívajú, by 
nemali byť vystavení zamoreniu pesticídmi.

Oblasti, v ktorých sa nachádzajú zdravotnícke zariadenia (kliniky, sanatóriá, rehabilitačné 
strediská, hospice atď.), by mali byť chránené pred škodlivými účinkami pesticídov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Gyula Hegyi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 237
Článok 11 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 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; miestni obyvatelia sú vždy 
informovaní o čase, mieste a možných 
účinkoch postrekovania.

Or. en

Odôvodnenie

Aby sa zabránilo zbytočnému vystaveniu verejnosti pesticídom, mali by sa využiť všetky 
dostupné prostriedky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Frédérique Ries

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 238
Článok 11 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 zakazuje alebo 
prísne obmedzuje vo všetkých oblastiach 
využívaných širokou verejnosťou alebo 
citlivými skupinami, najmä deťmi, 
prinajmenšom v obytných oblastiach, 
parkoch, verejných záhradách, športových, 
školských a detských ihriskách a v 
bezpostrekových ochranných pásmach v 
okolí týchto oblastí.

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa zakázať postrekovanie v oblastiach, ktoré využíva verejnosť, najmä zraniteľné 
skupiny, ako sú deti,  podobne ako je to schválené v Kanade v prípade trávnikov. V iných 
citlivých oblastiach by sa malo postrekovanie zakázať alebo vo veľkej miere obmedziť. 
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Bezpostrekové pásma môžu mať šírku 4 km v okolí škôl, ako je to v prípade niektorých oblastí 
v USA, napr. v Kalifornii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Caroline Lucas aoberto Musacchio

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 239
Článok 11 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 zakazuje vo 
všetkých oblastiach využívaných širokou 
verejnosťou alebo citlivými skupinami, 
prinajmenšom v obytných oblastiach, 
parkoch, verejných záhradách, športových, 
školských, detských ihriskách a v pásme 
širokom aspoň 1500 metrov na poliach, 
vinohradoch, sadoch atď. v okolí týchto 
oblastí, najmä, hoci nie výlučne, aby sa 
chránili citlivé skupiny, ako sú deti, tehotné 
ženy, staršie osoby, osoby so zhoršeným 
zdravotným stavom a liečené osoby. Vo 
všetkých týchto oblastiach by sa mali 
používať nechemické alternatívy.

Or. en

Odôvodnenie

Komisia uznáva, že nebezpečenstvo vystaveniu pesticídom v oblastiach využívaných 
verejnosťou je vysoké. Malo by sa preto zakázať používanie pesticídov v oblastiach, v ktorých 
a v okolí ktorých im môže byť verejnosť vystavená, najmä vtedy, ak žijú v blízkosti 
postrekovaných oblastí. Pesticídy sa môžu šíriť na obrovské vzdialenosti a niektoré štáty v 
USA majú bezpostrekové pásma do vzdialenosti 4 km od škôl. Preto sa musia zaviesť 
podstatné legislatívne opatrenia, aby sa zabránilo vystaveniu verejnosti pesticídom a aby sa 
ochránili zraniteľné skupiny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Roberto Musacchio

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 240
Článok 11 písmeno a)

a) použitie pesticídov sa zakazuje alebo
prísne obmedzuje na nevyhnutné minimum
v oblastiach využívaných širokou 
verejnosťou alebo citlivými skupinami, 

a) použitie pesticídov sa zakazuje alebo 
prísne obmedzuje vo všetkých oblastiach 
využívaných širokou verejnosťou alebo 
citlivými skupinami, najmä deťmi, 
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prinajmenšom v parkoch, verejných 
záhradách, športových, školských a detských 
ihriskách,

prinajmenšom v obytných štvrtiach, 
parkoch, verejných záhradách, na
športových, školských a detských ihriskách 
a v dôležitých bezpostrekových pásmach v 
okolí týchto oblastí vrátane polí.

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa zakázať postrekovanie v oblastiach, ktoré využíva verejnosť, najmä zraniteľné 
skupiny, ako sú deti, podobne ako je to schválené napríklad v Kanade v prípade trávnikov. V 
ďalších citlivých oblastiach by sa malo postrekovanie zakázať alebo výrazne obmedziť. 
Dôležité bezpostrekové pásma by sa mali umiestniť okolo oblastí, ktoré využíva verejnosť a 
najmä citlivé skupiny obyvateľstva. Bezpostrekové pásma môžu mať šírku ca. 4 km (2,5 míľ) v 
okolí škôl, ako je to v prípade niektorých oblastí v USA.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Margrete Auken a Hiltrud Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 241
Článok 11 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 zakazuje alebo 
prísne obmedzuje vo všetkých oblastiach 
využívaných širokou verejnosťou alebo 
citlivými skupinami, najmä deťmi, 
prinajmenšom v obytných štvrtiach, 
parkoch, verejných záhradách, na
športových, školských a detských ihriskách 
a v dôležitých bezpostrekových pásmach 
vrátane polí v okolí týchto oblastí .

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa zakázať postrekovanie v oblastiach, ktoré využíva verejnosť, najmä zraniteľné 
skupiny, ako sú deti, podobne ako je to schválené napríklad v Kanade v prípade trávnikov. V 
ďalších citlivých oblastiach by sa malo postrekovanie zakázať alebo výrazne obmedziť. 
Dôležité bezpostrekové pásma by sa mali umiestniť okolo oblastí, ktoré využíva verejnosť a 
najmä citlivé skupiny obyvateľstva. Bezpostrekové pásma môžu mať šírku ca. 4 km (2,5 míľ) v 
okolí škôl, ako je to v prípade niektorých oblastí v USA.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lambert van Nistelrooij

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 242
Článok 11 odsek 1 písmeno aa) (nové)

aa) Členské štáty zabezpečia, aby sa na 
pozemkoch hraničiacich s oblasťami 
uvedenými v bode a) vymedzili náležité 
ochranné pásma, v ktorých sa nesmú 
používať ani skladovať žiadne pesticídy.

Or. nl

Odôvodnenie

Potrebné je, aby sa náležité ochranné pásma vyznačili aj na pozemkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange 
+ Richard Seeber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 243
Článok 11 odsek 1 písmeno b)

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

vypúšťa sa

Or. nl

Odôvodnenie

Obmedzenie prípravkov na ochranu rastlín je už nariadené pre oblasti sústavy Natura 2000, 
takže v tejto oblasti nie je potrebné stanoviť dodatočné právne predpisy. Zároveň je zrejmé, že 
smernica o sťahovavých vtákoch a biotopoch je pre podnikateľov a poľnohospodárov zdrojom 
značných administratívnych ťažkostí a že vykonávanie smerníc spôsobuje v niektorých 
členských štátoch výrazné obmedzenia slobody pohybu tých, na ktorých sa smernica vzťahuje.
Tento odsek je preto nadbytočný a môže viesť len k zbytočnej diskusii. (Lambert van 
Nistelrooij)

Pozri odôvodnenie k článku 11, úvod. (Seeber)
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Werner Langen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 244
Článok 11 písmeno b)

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

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

Or. de

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k článku 11, úvod.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Margrete Auken, Hiltrud Breyer + Kathy 
Sinnott + Dan Jørgensen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 245
Článok 11 písmeno b)

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

b) použitie pesticídov sa zakazuje alebo 
výrazne obmedzuje v chránených oblastiach 
alebo iných oblastiach určených 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.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k článku 11 písm. a).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Roberto Musacchio + Frédérique Ries

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 246
Článok 11 písmeno b)
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b) použitie pesticídov sa zakazuje alebo 
prísne obmedzuje v zvláštnych chránených 
oblastiach alebo iných oblastiach určených 
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.

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

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k článku 9 písm. a).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Ferreira

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 247
Článok 11 písmeno b)

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

b) použitie pesticídov sa zakazuje alebo do 
značnej miery obmedzuje v zvláštnych 
chránených oblastiach alebo iných 
oblastiach určených 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.

Or. fr

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k článku 11, úvod.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 248
Článok 11 písmeno b) 

b) použitie pesticídov sa zakazuje alebo 
prísne obmedzuje v zvláštnych chránených 
oblastiach alebo iných oblastiach určených 
na účely zavedenia opatrení potrebných na 
ochranu prírody, v súlade s článkami 3 a 4 

b) použitie pesticídov sa zakazuje 
v zvláštnych chránených oblastiach alebo 
iných oblastiach určených na účely 
zavedenia opatrení potrebných na ochranu 
prírody, v súlade s článkami 3 a 4 smernice 
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smernice 79/409/EHS a článkami 6, 10 a 12 
smernice 92/43/EHS.

79/409/EHS a článkami 6, 10 a 12 smernice 
92/43/EHS.

Or. en

Odôvodnenie

Používanie pesticídov v zvláštnych chránených oblastiach by sa malo zakázať s cieľom 
zamedziť rizikám a negatívnym účinkom pesticídov na vtáky, voľne žijúcu zver a širšie životné 
prostredie. Eventuálne by takéto oblasti mali prijať skutočne udržateľné nechemické a 
prirodzené metódy ochrany proti škodcom. Bolo by to vo väčšej miere v súlade s cieľmi 
udržateľnej ochrany plodín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 249
Článok 11 odsek 2

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

Zákaz uvedený v písm. b) sa môže zakladať 
na výsledkoch príslušného hodnotenia 
rizika.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k článku 11 písm. b).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Lambert van Nistelrooij, Esther de Lange 
+ Werner Langen + Richard Seeber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 250
Článok 11 odsek 2

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

vypúšťa sa

Or. nl

Odôvodnenie

Ak sa ruší článok 11 písm. b) (pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9), tento text je 
nadbytočný. (Lambert van Nistelrooij a ďalší)
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Pozri odôvodnenie k článku 11, úvod. (Langen + Seeber)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dan Jørgensen a Glenis Willmott

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 251
Článok 12 odsek 1 písmeno da) (nové)

da) skladovanie a príprava postrekových 
prístrojov a chemikálií

Or. en

Odôvodnenie

Dôležité je, aby sa opatrenia týkali celého procesu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 252
Článok 12 odsek 1

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 zdravie ani 
bezpečnosť ľudí a životného prostredia 
neohrozovali tieto činnosti:

a) skladovanie, riedenie a miešanie 
pesticídov pred ich použitím a 
zaobchádzanie s nimi,

a) bezpečné skladovanie, riedenie a miešanie 
pesticídov pred ich použitím a 
zaobchádzanie s nimi;

b) zaobchádzanie s obalmi a zvyškami 
pesticídov,

b) bezpečné zaobchádzanie s obalmi 
a zvyškami pesticídov,

c) ošetrenie zmesí, ktoré zostali po aplikácii, c) ošetrenie zmesí, ktoré zostali po aplikácii,

d) čistenie prístrojov použitých na aplikáciu. d) príprava, čistenie a skladovanie
prístrojov použitých na aplikáciu spolu s 
postrekovými prístrojmi a vybavením a 
chemikáliami.

Or. pl

Odôvodnenie

V záujme minimalizácie rizika znečistenia pesticídmi je potrebné náležité ošetrenie a 
bezpečné skladovanie.



PE 388.389v01-00 132/187 AM\662795SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 253
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 zaobchádzajú s pesticídmi 
ako s prioritne nebezpečnými látkami, ktoré 
ohrozujú životné prostredie a ľudské 
zdravie, a zabezpečia, aby priestory určené 
na skladovanie pesticídov boli vytvorené 
takým spôsobom, aby sa predišlo neželaným 
únikom.

Or. pl

Odôvodnenie

Príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady o normách kvality životného prostredia 
v oblasti vodného hospodárstva, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/60/ES (príloha X), 
zahŕňa viaceré pesticídy na zozname prioritných nebezpečných látok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 254
Článok 13 názov

Článok 13 vypúšťa sa
Integrovaná ochrana proti škodcom

Or. pl

Odôvodnenie

W nowym projekcie dotyczącego  wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (COM 
2006/388) jest  definicja „zintegrowanego  zarządzania  szkodnikami”. Jest  to staranne 
rozpatrzenie wszelkich dostępnych technik kontroli szkodników, a następnie włączenie 
odpowiednich środków, które hamują rozwój populacji szkodników i utrzymują środki 
ochrony roślin i inne formy interwencji na poziomie uzasadnionym ekonomicznie oraz 
zmniejszają lub minimalizują ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska.

Pojęcie to w takim zakresie stosowane jest w USA, ale nie ma nigdzie na świecie nie 
charakteru normatywnego, ani charakteru obligatoryjnego. Plany wprowadzenia 
„zintegrowanego  zarządzania  szkodnikami”  zgodnie z zapisem  w punktach 7 i 8 
niniejszego artykułu nie mogą być podstawą prawną  do jego wdrażania (punkt 2 niniejszego 
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artykułu).

Wobec wirtualnego istnienia definicji (punkt 7 i 8 niniejszego artykułu mówiącego o planach 
tworzenia norm „zintegrowanego  zarządzania  szkodnikami”  )  nie ma sensu powoływanie 
jakichkolwiek ciał nadzorujących zapisów niniejszej dyrektywy, dat wprowadzania tych norm, 
a tym bardziej do zachęcania rolników (punkt 6)  do  ich wprowadzania dla poszczególnych 
upraw.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Roberto Musacchio

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 255
Článok 13 názov

Integrovaná ochrana proti škodcom Integrovaná ochrana proti škodcom a
ekologické poľnohospodárstvo

Or. en

Odôvodnenie

Integrovaná ochrana proti škodcom by sa mala vykonávať ako minimálne opatrenie na 
všetkých poľnohospodárskych pôdach s výnimkou tých, na ktorých sa uplatňuje ekologické 
poľnohospodárstvo. V záujme ďalšieho zníženia používania pesticídov a rizík sa stanovia 
ciele na zväčšenie rozlohy pôdy, na ktorej sa uplatňuje ekologické poľnohospodárstvo. 
Poplatok za používanie pesticídov by sa mal využívať ako nástroj na financovanie efektívneho 
vzdelávania a odbornej prípravy poľnohospodárov v oblasti metód integrovanej ochrany 
proti škodcom a zníženia používania pesticídov. Poradenské služby týkajúce sa integrovanej 
ochrany proti škodcom by mali byť pre poľnohospodárov bezplatné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dan Jørgensen + Kathy Sinnott + Roberto 
Musacchio + Hiltrud Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 256
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 

1. Členské štáty prijmú všetky potrebné 
opatrenia vrátane zákazu používania 
pesticídov a odmietnutia ich schválenia na 
podporu poľnohospodárstva s nízkym 
vstupom pesticídov vrátane integrovanej 
ochrany proti škodcom a ekologického 
poľnohospodárstva a na zabezpečenie toho, 
aby sa profesionálni užívatelia pesticídov 
preorientovali na všetky dostupné a 
životnému prostrediu priateľskejšie 
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prípravkami, ktoré sú dostupné pre ten istý 
problém so škodcami, dali prednosť tým, 
ktoré majú minimálny vplyv na ľudské 
zdravie a životné prostredie.

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, 
ktoré majú minimálny vplyv na ľudské 
zdravie a životné prostredie.

Or. en

Odôvodnenie

IPM should be implemented as fast as possible as a minimum for all agricultural land except 
land under organic farming and targets for the increase of land under organic farming shall 
be set for the reduction of pesticide use and risks. (Dan Jørgensen)

IPM should be implemented as a minimum for all agricultural land except land under organic 
farming. Targets for the increase of land under organic farming shall be set for the reduction 
of pesticide use and risks. A tax/levy on pesticides should be a used as a tool for funding the 
implementation of an effective extension service and training of farmers in IPM techniques 
and pesticide use reduction. Advisory services on IPM should be free for farmers. (Kathy 
Sinnott)

IPM should be implemented as a minimum for all agricultural land except land under organic 
farming.  A tax/levy on pesticides should be a used as a tool for funding the implementation of 
an effective extension service and training of farmers in IPM techniques and pesticide use 
reduction. Advisory services on IPM should be free for farmers. (Roberto Musacchio + 
Hiltrud Breyer).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Stéphane Le Foll

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 257
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, 
ktoré majú minimálny vplyv na ľudské 

1. Členské štáty prijmú všetky potrebné 
opatrenia na podporu poľnohospodárstva 
s nízkym vstupom pesticídov, najmä 
prostredníctvom integrovanej ochrany proti 
škodcom a nových, ekonomickejších metód, 
ktoré sú kombináciou hospodárskeho 
výkonu a ochrany ekosystémov. 
Presmerovanie priamej podpory v rámci 
spoločnej poľnohospodárskej politiky môže 
pomôcť najmä profesionálnym užívateľom
pesticídov v tom, aby sa preorientovali na 
všetky dostupné a životnému prostrediu 
priateľskejšie opatrenia na ochranu plodín, 
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zdravie a životné prostredie. 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, 
ktoré majú minimálny vplyv na ľudské 
zdravie a životné prostredie. Ochrana čo 
najširšej biodiverzity je nevyhnutnou 
podmienkou zavedenia kombinácií 
pestovaných rastlín, ktoré umožnia zníženie 
používania pesticídov obnovou 
ekosystémov.

Or. fr

Odôvodnenie

Le développement de la poltique agricole commune a favorisé le développement d'une 
agriculture intensive qui pose un certain nombre de problèmes environnementaux menaçant 
l'équilibre de la planète et pouvant parfois  altérer la santé humaine. des eforts ont déjà été 
engagés par les agriculteurs pour réduire l'uitlisation de pesticides. Il leur faudra demain 
aller plus loin. Le développement d'une agriculture durable efficace  économiquement et sur 
la plan environnemental passe par un changement des modes de production. Certains 
nouveaux modèles de production existent déjà et ont été expérimentés par les agriculteurs 
(agriculture biologique, agriculture de conservation...). La recherche se penche sur ces 
questions. La politique agricole commune  doit de plus en plus participer au développment de 
ces nouveaux modèles.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Gyula Hegyi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 258
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, 
ktoré majú minimálny vplyv na ľudské 
zdravie a životné prostredie.

1. Členské štáty prijmú všetky potrebné 
opatrenia vrátane použitia hospodárskych 
nástrojov 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, 
ktoré majú minimálny vplyv na ľudské 
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zdravie a životné prostredie. Komisia 
predloží návrh systému vyberania poplatkov 
za používanie pesticídov, ktorý bude na 
úrovni Spoločenstva.

Or. en

Odôvodnenie

Hospodárske nástroje sú vo všeobecnosti najúčinnejším nástrojom znižovania rizík pre 
životné prostredie. Systém vyberania poplatkov na európskej úrovni môže dospieť k 
vytvoreniu vyváženého európskeho trhu s pesticídmi a zamedziť nezákonnému obchodovaniu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Richard Seeber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 259
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, 
ktoré majú minimálny vplyv na ľudské 
zdravie a životné prostredie.

(1) Členské štáty vytvoria stimulačné 
systémy na podporu poľnohospodárstva 
s nízkym vstupom pesticídov vrátane 
integrovanej ochrany proti škodcom.

Or. de

Odôvodnenie

Stimulačnými systémami možno docieliť pochopenie zo strany používateľov, pokiaľ ide o 
postupy s menej intenzívnym používaním prípravkov na ochranu rastlín alebo integrovanú 
ochranu proti škodcom, skôr ako donucovacími opatreniami. Navyše treba poukázať na to, že 
v rámci schvaľovacieho postupu sa preveruje vplyv prípravkov na ochranu rastlín na ľudské 
zdravie a životné prostredie. Vychádza sa pritom z toho, že povolené prípravky na ochranu 
rastlín nebudú mať v prípade náležitého použitia žiadne ďalšie účinky na cieľový objekt.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Caroline Lucas a Jill Evans

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 260
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, 
ktoré majú minimálny vplyv na ľudské 
zdravie a životné prostredie.

1. Členské štáty prijmú všetky potrebné 
opatrenia na podporu poľnohospodárstva 
s nízkym vstupom pesticídov vrátane 
nechemických metód 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 nechemickým a prirodzeným
alternatívam.

Or. en

Odôvodnenie

Nechemické metódy ochrany proti škodcom by mali mať vždy prioritu ako jediné skutočne 
preventívne a udržateľné riešenie, ktoré je v súlade s cieľmi udržateľnej ochrany plodín vo 
väčšej miere ako spoliehanie na komplexné chemikálie určené na likvidáciu rastlín, hmyzu 
alebo iných foriem života, ktoré nemožno klasifikovať ako udržateľné. Členské štáty musia 
propagovať a podporovať všeobecné prijatie nechemických alternatív ochrany rastlín, plodín 
a ochrany proti škodcom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dorette Corbey

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 261
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 

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 čo najrýchlejšie
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 
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problém so škodcami, dali prednosť tým, 
ktoré majú minimálny vplyv na ľudské 
zdravie a životné prostredie.

prípravkami, ktoré sú dostupné pre ten istý 
problém so škodcami, dali prednosť tým, 
ktoré majú minimálny vplyv na ľudské 
zdravie a životné prostredie.

Or. nl

Odôvodnenie

Dôležité je, aby sa profesionálni užívatelia pesticídov čo najrýchlejšie preorientovali na 
ekologickejšie využívanie rôznych dostupných opatrení na ochranu rastlín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Caroline Lucas a Jill Evans

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 262
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 nechemických metód 
ochrany rastlín, plodín a ochrany proti 
škodcom.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na známe riziká a akútne a chronické nepriaznivé účinky pre ľudské zdravie, ktoré 
sú podrobnejšie opísané v štúdii vplyvu tematickej stratégie, je potrebné, aby členské štáty 
presadzovali a podporovali všeobecné prijatie nechemických alternatív ochrany rastlín, 
plodín a ochrany proti škodcom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Richard Seeber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 263
Článok 13 odsek 2

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

vypúšťa sa

Or. de
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Odôvodnenie

Tento text je už zapracovaný v odseku 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dorette Corbey

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 264
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 opíšu pre každú plodinu 
najlepšie postupy integrovanej ochrany 
proti škodcom, pričom prioritu majú 
nechemické metódy ochrany rastlín.

Or. nl

Odôvodnenie

Najlepšie postupy v oblasti nechemických metód ochrany rastlín pomáhajú profesionálnym 
užívateľom pri prijímaní ekologických rozhodnutí týkajúcich sa prostriedkov na ochranu 
rastlín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena 
Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-

Schoepges, Péter Olajos a Anders Wijkman

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 265
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 nechemických metód ochrany 
rastlín, plodín a ochrany proti škodcom.

Or. en

Odôvodnenie

Zo smernice EÚ 91/414/EHS vyplýva požiadavka, na základe ktorej sa pesticíd nepovoľuje, 
iba ak bolo stanovené, že nebude mať „žiadne škodlivé účinky“ pre ľudské zdravie alebo 
zvieratá. Nechemické a prirodzené metódy ochrany proti škodcom by mali mať prioritu ako 
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jediné skutočne preventívne a udržateľné riešenie, ktoré je v súlade s cieľmi udržateľnej 
ochrany plodín zjavne vo väčšej miere ako spoliehanie sa na komplexné chemikálie určené na 
likvidáciu rastlín, hmyzu alebo iných foriem života, ktoré nemožno klasifikovať ako 
udržateľné. Členské štáty musia propagovať a podporovať všeobecné prijatie nechemických 
alternatív ochrany rastlín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena 
Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-

Schoepges, Péter Olajos a Anders Wijkman

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 266
Článok 13 odsek 3

3. Členské štáty predovšetkým zabezpečia, 
aby mali poľnohospodári k dispozícii 
systémy vrátane školení podľa článku 5 
a nástroje pre monitorovanie škodcov 
a rozhodovanie, ako aj poradenské služby 
týkajúce sa integrovanej ochrany proti 
škodcom.

3. Členské štáty predovšetkým zabezpečia, 
aby mali poľnohospodári k dispozícii 
systémy vrátane školení podľa článku 5 
a nástroje na monitorovanie škodcov 
a rozhodovanie, ako aj poradenské služby 
týkajúce sa integrovanej ochrany proti 
škodcom a nechemických metód ochrany 
rastlín, plodín a ochrany proti škodcom.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenia k článku 13 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Caroline Lucas a Jill Evans

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 267
Článok 13 odsek 3

3. Členské štáty predovšetkým zabezpečia, 
aby mali poľnohospodári k dispozícii 
systémy vrátane školení podľa článku 5 
a nástroje pre monitorovanie škodcov 
a rozhodovanie, ako aj poradenské služby 
týkajúce sa integrovanej ochrany proti 
škodcom.

3. Členské štáty predovšetkým zabezpečia, 
aby mali poľnohospodári k dispozícii 
systémy vrátane školení podľa článku 5 
a nástroje na monitorovanie škodcov 
a rozhodovanie, ako aj poradenské služby 
týkajúce sa nechemických metód ochrany 
rastlín, plodín a ochrany proti škodcom.

Or. en
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Odôvodnenie

V súlade s odôvodnením k článku 13 odsekom 1 a 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Caroline Lucas a Jill Evans

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 268
Článok 13 odsek 4

4. Členské štáty podajú do 30. júna 2013
Komisii správu o implementácii ods. 2 a 3, 
a najmä o tom, či boli vytvorené nevyhnutné 
podmienky implementácie integrovanej 
ochrany proti škodcom.

4. Členské štáty podajú do 30. júna 2010
Komisii správu o implementácii odsekov 2 
a 3, a najmä o tom, či boli vytvorené 
nevyhnutné podmienky implementácie 
nechemických metód ochrany rastlín, 
plodín a ochrany proti škodcom.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je v súlade s odôvodneniami k článku 13 odsekom 1 a 
2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Margrete Auken, Hiltrud Breyer + 
Roberto Musacchio + Dan Jørgensen + Kathy Sinnott 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 269
Článok 13 odsek 4

4. Členské štáty podajú do 30. júna 2013
Komisii správu o implementácii ods. 2 a 3, 
a najmä o tom, či boli vytvorené nevyhnutné 
podmienky implementácie integrovanej 
ochrany proti škodcom.

4. Členské štáty podajú do 30. júna 2011
Komisii správu o implementácii odsekov 2 
a 3, a najmä o tom, či boli vytvorené 
nevyhnutné podmienky implementácie 
integrovanej ochrany proti škodcom.

Or. en

Odôvodnenie

Normy integrovanej ochrany proti škodcom by sa mali vykonávať rýchlejšie ako plánovala 
Komisia. (Margrete Auken, Hiltrud Breyer)

Integrovaná ochrana proti škodcom by sa mala vykonávať ako minimálne opatrenie na 
všetkých poľnohospodárskych pôdach s výnimkou tých, na ktorých sa uplatňuje ekologické 
poľnohospodárstvo. V záujme ďalšieho zníženia používania pesticídov a rizík sa stanovia 
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ciele na zväčšenie rozlohy pôdy, na ktorej sa uplatňuje ekologické poľnohospodárstvo. 
Poplatok za používanie pesticídov by sa mal využívať ako nástroj na financovanie efektívneho 
vzdelávania a odbornej prípravy poľnohospodárov v oblasti metód integrovanej ochrany 
proti škodcom a zníženia používania pesticídov. (Roberto Musacchio)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dan Jørgensen + Kathy Sinnott  + 
Margrete Auken, Hiltrud Breyer + Roberto Musacchio

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 270
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.

5. Členské štáty zabezpečia, že najneskôr do 
1. januára 2012 implementujú všetci 
profesionálni používatelia pesticídov 
všeobecné normy integrovanej ochrany proti 
škodcom, ako aj normy integrovanej 
ochrany proti škodcom pre konkrétne 
plodiny.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k článku 14 ods. 1. (Dan Jørgensen, Kathy Sinnott)

Normy integrovanej ochrany proti škodcom by sa mali vykonávať rýchlejšie ako plánovala 
Komisia. (Margrete Auken, Hiltrud Breyer) 

Integrovaná ochrana proti škodcom by sa mala vykonávať ako minimálne opatrenie na 
všetkých poľnohospodárskych pôdach s výnimkou tých, na ktorých sa uplatňuje ekologické 
poľnohospodárstvo. V záujme ďalšieho zníženia používania pesticídov a rizík sa stanovia 
ciele na zväčšenie rozlohy pôdy, na ktorej sa uplatňuje ekologické poľnohospodárstvo. 
Poplatok za používanie pesticídov by sa mal využívať ako nástroj na financovanie efektívneho 
vzdelávania a odbornej prípravy poľnohospodárov v oblasti metód integrovanej ochrany 
proti škodcom a zníženia používania pesticídov. (Roberto Musacchio)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Richard Seeber + Frieda Brepoels + 
Christofer Fjellner

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 271
Článok 13 odsek 5

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

vypúšťa sa
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proti škodcom.

Or. xm

Odôvodnenie

Die Anwendung der Normen des integrierten Pflanzenschutzes ist schon in Artikel 52 der 
Verordnung über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmittel geregelt und braucht hier 
nicht extra angeführt werden.(Richard Seeber)

Een harmonisatie van de IPM normen zal leiden tot een verbetering van de 
concurrentiepositie van de landbouwers. In de huidige formulering van het artikel is bepaald 
dat de algemene criteria voor de IPM normen later zullen vastgesteld worden maar dat deze 
wel uiterlijk eind 2014 geïmplementeerd dienen te zijn. Vandaar dat het meer aangewezen is 
deze timing later vast te stellen, zodat de Lidstaten beter kunnen inschatten waar ze aan 
beginnen? (Frieda Brepoels)

Integrerat växtskydd är mycket viktigt då det begränsar användningen av kemiska 
växtskyddsmedel till vad som är absolut nödvändigt. Det är därför även av stor vikt att skapa 
förutsättningar för användare att tillämpa integrerat växtskydd. Däremot bör inte 
gemensamma standarder för integrerat växtskydd utgöra ett verksamhetskrav eftersom det 
inom gemenskapen finns stora regionala skillnader med skiftande behov av åtgärder för att 
minska miljöpåverkan. Stora administrativa problem och bördor kan även uppstå om 
integrerat växtskydd ska utgöra ett tvärvillkor i den gemensamma jordbrukpolitiken.
(Christofer Fjellner)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Caroline Lucas a Jill Evans

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 272
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.

5. Členské štáty zabezpečia, že najneskôr do 
1. januára 2011 implementujú všetci 
profesionálni používatelia pesticídov 
všeobecné normy nechemických metód 
ochrany rastlín, plodín a ochrany proti 
škodcom.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je v súlade s odôvodneniami k článku 13 odsekom 1 a 
2.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Richard Seeber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 273
Článok 13 odsek 6

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

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Tento text je už zapracovaný v odseku 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Caroline Lucas a Jill Evans

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 274
Článok 13 odsek 6

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

6. Členské štáty vytvoria všetky stimuly 
potrebné na to, aby podnietili 
poľnohospodárov k implementácii noriem 
pre konkrétne plodiny, metód a postupov  
nechemických alternatív ochrany rastlín, 
plodín a ochrany proti škodcom.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je v súlade s odôvodneniami k článku 13 odsekom 1 a 
2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Roberto Musacchio

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 275
Článok 13 odsek 6

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

6. Členské štáty vytvoria všetky stimuly, 
vzdelávacie možnosti a finančné opatrenia
potrebné na to, aby podporili
poľnohospodárov k implementácii noriem
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plodiny. integrovanej ochrany proti škodcom pre 
konkrétne plodiny.

Or. en

Odôvodnenie

Vzdelávacie programy a náležitá finančná podpora sú nevyhnutné pre integrovanú ochranu 
proti škodcom a ekologické poľnohospodárstvo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Christofer Fjellner + Richard Seeber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 276
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. [...].

vypúšťa sa

Or. sv

Odôvodnenie

Integrated pest management is extremely important as it restricts the use of chemical 
pesticides to the absolutely necessary. It is therefore of great importance to create conditions 
which enable users to apply integrated pest management. On the other hand, general 
standards of integrated pest management should not be made an operational requirement 
since there are wide regional variations in the Community and, therefore, different 
requirements in terms of measures to reduce environmental impact. Major administrative 
problems and burdens may also arise if integrated pest management is to constitute a cross-
compliance condition of the common agricultural policy. (Christofer Fjellner)

The use of integrated pest management standards is already regulated by Article 52 of the 
Regulation on the placing on the market of pesticides and there is no need for an additional 
reference here. (Richard Seeber)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dan Jørgensen + Kathy Sinnott

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 277
Článok 13 odsek 7

7. Všeobecné normy integrovanej ochrany 
proti škodcom uvedené v ods. 5 sa vypracujú 

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

v súlade s postupom ustanoveným v článku 
52 nariadenia (ES) č. [...]. Povzbudzuje sa 
verejná účasť zainteresovaných strán.

Or. en

Pozri odôvodnenie k článku 13 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Caroline Lucas a Jill Evans

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 278
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. Všeobecné normy nechemických metód 
ochrany rastlín, plodín a ochrany proti 
škodcom uvedené v ods. 5 sa vypracujú 
v súlade s postupom ustanoveným v článku 
52 nariadenia (ES) č. [...] a za účasti 
všetkých príslušných strán a verejnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je v súlade s odôvodneniami k článku 13 odsekom 1 a 
2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Margrete Auken a Hiltrud Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 279
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. Všeobecné normy integrovanej ochrany 
proti škodcom uvedené v ods. 5 sa vypracujú 
v súlade s postupom ustanoveným v článku 
52 nariadenia (ES) č. [...] za verejnej účasti 
zainteresovaných strán.

Or. en

Odôvodnenie

Účasť je dôležitá kvôli prijatiu noriem integrovanej ochrany proti škodcom zo strany 
verejnosti.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Richard Seeber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 280
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

Or. de

Odôvodnenie

Zavedenie celoeurópskych noriem pre integrovanú ochranu proti škodcom pre konkrétne 
plodiny treba odmietnuť, pretože normy nezodpovedajú rôznym prírodným a klimatickým 
podmienkam jednotlivých európskych lokalít, a je v rozpore s poňatím integrovanej ochrany 
proti škodcom ako koncepcie, v rámci ktorej sú miestne podmienky dôležitým východiskom 
pre akékoľvek opatrenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dan Jørgensen + Kathy Sinnott 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 281
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.

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. Povzbudzuje sa verejná 
účasť zainteresovaných strán.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k článku 13 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Caroline Lucas a Jill Evans

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 282
Článok 13 odsek 8

8. Normy integrovanej ochrany proti 8. Normy pre konkrétne plodiny, metódy a 



PE 388.389v01-00 148/187 AM\662795SK.doc

SK

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.

postupy nechemických alternatív ochrany 
rastlín, plodín a ochrany proti škodcom 
uvedené v ods. 6 sa môžu vypracovať 
v súlade s postupom uvedeným v článku 6 
ods. 3 smernice 98/34/ES a za účasti 
všetkých príslušných strán a verejnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je v súlade s odôvodneniami k článku 13 odsekom 1 a 
2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Margrete Auken a Hiltrud Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 283
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.

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, a to za verejnej účasti 
zainteresovaných strán.

Or. en

Odôvodnenie

Účasť je dôležitá kvôli prijatiu noriem integrovanej ochrany proti škodcom zo strany 
verejnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Roberto Musacchio

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 284
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.

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. Povzbudzuje sa verejná 
účasť zainteresovaných strán.
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Or. en

Odôvodnenie

Verejná účasť zainteresovaných strán je kľúčovým problémom náležitého vykonávania 
integrovanej ochrany proti škodcom a ekologického poľnohospodárstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Margrete Auken a Hiltrud Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 285
Článok 13 odsek 8a (nový)

8a. Minimálne požiadavky na vypracovanie 
všeobecných noriem integrovanej ochrany 
proti škodcom a noriem integrovanej 
ochrany proti škodcom pre konkrétne 
plodiny sú vymedzené v prílohe IId.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Ferreira

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 286
Článok 13 odsek 8a (nový)

8a. Na účely zavedenia metód a postupov 
integrovanej ochrany proti škodcom pre 
konkrétne plodiny a poskytnutia pomoci pri 
rozvoji ekologického poľnohospodárstva 
vytvoria členské štáty primeraný finančný 
program založený na zdanení pesticídov. 

Or. fr

Odôvodnenie

Daňové systémy sa ukázali ako vhodný spôsob na zníženie používania pesticídov vo viacerých 
členských štátoch EÚ. Členské štáty musia byť schopné zvoliť si taký systém, ktorý najlepšie 
zodpovedá ich potrebám.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dan Jørgensen 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 287
Článok 13 odsek 8a (nový)

8a. Členské štáty prijmú do 10 rokov 
počnúc východiskovým rokom opatrenia 
potrebné na podporu ekologického 
poľnohospodárstva a zväčšenie rozlohy 
pôdy, na ktorej sa uplatňuje ekologické 
poľnohospodárstvo, na 30 %.
Východiskový rok sa stanoví ako posledný 
kalendárny rok pred nadobudnutím 
účinnosti tejto smernice.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k článku 13 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Kathy Sinnott

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 288
Článok 13 odsek 8a (nový)

8a. Minimálne požiadavky na vypracovanie 
všeobecných noriem integrovanej ochrany 
proti škodcom a noriem integrovanej 
ochrany proti škodcom pre konkrétne 
plodiny sú uvedené v príručke v prílohe IId.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Kathy Sinnott

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 289
Článok 13 odsek 8b (nový)

8b. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné 
na podporu ekologického 
poľnohospodárstva a zväčšenie rozlohy 
pôdy, na ktorej sa uplatňuje ekologické 
poľnohospodárstvo, v záujme dosiahnutia 
týchto cieľov: 
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— 15 % celkovej rozlohy obrábanej pôdy 
má predstavovať pôda, na ktorej sa 
uplatňuje ekologické poľnohospodárstvo, 
do 5 rokov počnúc východiskovým rokom;
— 30 % celkovej rozlohy obrábanej pôdy 
má predstavovať pôda, na ktorej sa 
uplatňuje ekologické poľnohospodárstvo, 
do 10 rokov počnúc východiskovým rokom.
Východiskový rok sa stanoví ako posledný 
kalendárny rok (od januára do decembra) 
pred nadobudnutím účinnosti tejto 
smernice.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Ferreira

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 290
Článok 13 odsek 8b (nový)

8b. Členské štáty prijmú akékoľvek 
opatrenia potrebné na podporu 
ekologického poľnohospodárstva a 
zväčšenie podielu pôdy určenej na 
ekologické poľnohospodárstvo v záujme 
dosiahnutia týchto cieľov:
— 15 % poľnohospodárskej pôdy sa má 
spravovať podľa pravidiel ekologického 
poľnohospodárstva do 5 rokov od 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice; 
— 30 % poľnohospodárskej pôdy sa má 
spravovať podľa pravidiel ekologického 
poľnohospodárstva do 10 rokov od 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Or. fr

Odôvodnenie

Podpora ekologického poľnohospodárstva je takisto spôsobom na zníženie používania 
pesticídov a s tým súvisiacich rizík pre ľudské zdravie a životné prostredie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Frieda Brepoels

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 291
Článok 13 odsek 8a (nový)

8a. Záväzky príjemcov priamych platieb 
podľa článku 3 v súvislosti s prílohou III 
nariadenia (ES) č. 1782/2003 sú s ohľadom 
na použitie prípravkov na ochranu rastlín 
splnené vtedy, keď sa preukáže 
absolvovanie odbornej prípravy alebo 
vzdelávania podľa článkov 5 a 6 a 
používajú sa prístroje, ktoré spĺňajú 
požiadavky
uvedené v článku 8.

Or. nl

Odôvodnenie

Nevyhnutnou podmienkou správneho používania prípravkov na ochranu rastlín sú primerané 
vedomosti a správne fungujúce prístroje. Predloženie písomných dokladov o odbornom 
vzdelávaní a funkčnosti prístrojov sa preto zdá byť z hľadiska krížovej zhody dostatočné. V 
prípade, že sa pri kontrolách ostatných pravidiel (cross checks) i tak konštatujú priestupky, 
uplatnia sa sankcie v súlade s nariadením 1782/2003. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Roberto Musacchio

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 292
Článok 13 odsek 8a (nový)

8a. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné 
na podporu ekologického 
poľnohospodárstva vrátane verejného 
obstarávania, ako aj na zväčšenie rozlohy 
pôdy, na ktorej sa uplatňuje ekologické 
poľnohospodárstvo, v záujme dosiahnutia 
týchto cieľov: 
— 15 % celkovej rozlohy obrábanej pôdy 
má predstavovať pôda, na ktorej sa 
uplatňuje ekologické poľnohospodárstvo, 
do 5 rokov počnúc východiskovým rokom;

— 30 % celkovej rozlohy obrábanej pôdy 
má predstavovať pôda, na ktorej sa 
uplatňuje ekologické poľnohospodárstvo, 
do 10 rokov počnúc východiskovým rokom.
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Východiskový rok sa stanoví ako posledný 
kalendárny rok (od januára do decembra) 
pred nadobudnutím účinnosti tejto 
smernice.

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nevyžaduje vysvetlenie a ktorým sa stanovujú ciele v 
súlade s náležitými ustanoveniami a finančnou podporou pre integrovanú ochranu proti 
škodcom a ekologické poľnohospodárstvo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Kathy Sinnott

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 293
Článok 13 odsek 8c (nový)

8c. Členské štáty poskytnú primerané 
finančné prostriedky na vykonávanie 
všeobecných noriem integrovanej ochrany 
proti škodcom a noriem integrovanej 
ochrany proti škodcom pre konkrétne 
plodiny a na zväčšenie rozlohy pôdy, na 
ktorej sa uplatňuje ekologické 
poľnohospodárstvo, ktoré by malo 
pochádzať z poplatkov za používanie 
pesticídov a z iných finančných nástrojov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Werner Langen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 294
Kapitola V názov

Ukazovatele, podávanie správ a výmena 
informácií

Podávanie správ a výmena informácií

Or. de

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zjednodušenie a objasnenie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, 
Anders Wijkman + Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 

Breyer, Roberto Musacchio +  Anne Ferreira

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 295
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 rizika a 
používania pesticídov.  Kým sa tieto 
ukazovatele príjmu, môžu členské štáty 
používať existujúce vnútroštátne 
ukazovatele alebo prijať iné vhodné 
ukazovatele.

Or. en

Odôvodnenie

Okrem cieľov a ukazovateľov rizika by sa mali stanoviť aj ciele a ukazovatele používania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 296
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 rizika.  Kým sa 
tieto ukazovatele príjmu, môžu členské štáty 
používať existujúce vnútroštátne 
ukazovatele alebo prijať iné vhodné 
ukazovatele, ktoré musia byť v súlade
s požiadavkami tejto smernice a musia byť 
spojené so zdravotnými 
a environmentálnymi rizikami používania 
pesticídov. Okrem účasti všetkých ostatných 
príslušných strán je pri vypracovávaní 
a stanovovaní vnútroštátnych ukazovateľov 
nevyhnutná verejná účasť. Zahŕňa to aj 
požiadavku úplného prístupu verejnosti 
k informáciám s cieľom napomôcť účasť 
verejnosti.
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Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je v súlade s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom
navrhovaným pre odôvodnenie 15. Členským štátom musí byť jasné, že vnútroštátne 
ukazovatele súvisia so zdravotnými aj environmentálnymi rizikami používania pesticídov. 
Členské štáty si musia takisto jednoznačne uvedomovať, aké sú požiadavky na účasť 
verejnosti na vypracovávaní, stanovovaní, fungovaní a úprave vnútroštátnych ukazovateľov 
tak, aby boli v súlade so znením smernice 2003/35/ES, ktorou sa ustanovuje účasť verejnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Werner Langen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 297
Článok 14 názov a odsek 1

Ukazovatele Výmena informácií
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.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zjednodušenie a objasnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, 
Anders Wijkman + Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 

Breyer, Roberto Musacchio +Anne Ferreira

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 298
Článok 14 odsek 2 písmeno a)

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

a) výpočet všeobecných a harmonizovaných 
ukazovateľov rizika a používania na 
národnej úrovni,

Or. fr
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Pozri odôvodnenie k článku 14 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 299
Článok 14 odsek 2 písmeno c)

c) určenie prioritných účinných látok alebo 
prioritných plodín alebo trvalo 
neudržateľných postupov, ktoré si vyžadujú 
osobitnú pozornosť alebo určenie 
osvedčených postupov, ktoré môžu byť 
príkladom, aby sa dosiahli ciele tejto 
smernice týkajúce sa zníženia rizika
a závislosti na prípravkoch na ochranu 
rastlín.

c) určenie prioritných účinných látok alebo 
prioritných plodín alebo trvalo 
neudržateľných postupov, ktoré si vyžadujú 
osobitnú pozornosť, alebo určenie 
osvedčených postupov, ktoré môžu byť 
príkladom, aby sa dosiahli ciele tejto 
smernice týkajúce sa predchádzania 
zdravotným a environmentálnym rizikám
vrátane nebezpečenstiev, ako aj 
zníženia závislosti na pesticídoch; 
propagácia a podpora prijatia 
nechemických alternatív ochrany rastlín.

Or. en

Odôvodnenie

V súvislosti s ľudským zdravím nestačí riziká iba znižovať, ale treba im v plnej miere 
zamedziť.  Je to v súlade s predchádzajúcimi predloženými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi 
návrhmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Glenis Willmott a Dan Jørgensen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 300
Článok 14 odsek 2 písmeno c)

c) určenie prioritných účinných látok alebo 
prioritných plodín alebo trvalo 
neudržateľných postupov, ktoré si vyžadujú 
osobitnú pozornosť alebo určenie 
osvedčených postupov, ktoré môžu byť 
príkladom, aby sa dosiahli ciele tejto 
smernice týkajúce sa zníženia rizika
a závislosti na prípravkoch na ochranu 
rastlín.

c) určenie prioritných účinných látok alebo 
prioritných plodín alebo trvalo 
neudržateľných postupov, ktoré si vyžadujú 
osobitnú pozornosť alebo určenie 
osvedčených postupov, ktoré môžu byť 
príkladom, aby sa dosiahli ciele tejto 
smernice týkajúce sa zníženia zdravotných a 
environmentálnych rizík vrátane 
nebezpečenstiev, ako aj zníženia závislosti 
na pesticídoch; propagácia a podpora 
prijatia nechemických alternatív ochrany 
rastlín.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Glenis Willmott

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 301
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 
a ostatné členské štáty s výsledkami 
hodnotení vykonaných podľa odseku 2 a 
sprístupnia tieto informácie verejnosti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Caroline Lucas + Erna Hennicot-
Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, 

Margrete Auken, Hiltrud Breyer a Roberto Musacchio 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 302
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, ostatné 
členské štáty a verejnosť s výsledkami 
hodnotení vykonaných podľa odseku 2.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je v súlade s predchádzajúcimi pozmeňujúcimi a 
doplňujúcimi návrhmi predloženými v súvislosti s účasťou verejnosti a plnou účasťou 
zainteresovaných strán. (Lucas)

Pozri odôvodnenie k článku 14 ods. 1 (Wijkman + Davies a ďalší).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, 
Anders Wijkman + Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 

Breyer, Roberto Musacchio +  Anne Ferreira

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 303
Článok 14 odsek 4 pododsek 1

4. Komisia použije štatistické údaje 4. Komisia použije štatistické údaje 
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zozbierané v súlade s nariadením (ES) 
č. [ESTAT…] a informácie uvedené v 
odseku 3 na vypočítanie rizikových
ukazovateľov na úrovni Spoločenstva 
s cieľom odhadnúť trendy vo vývoji rizík 
vyplývajúcich z využívania pesticídov.

zozbierané v súlade s nariadením (ES) č. 
[ESTAT…] a informácie uvedené v odseku 
3 na vypočítanie ukazovateľov rizika a 
používania pesticídov na úrovni 
Spoločenstva s cieľom odhadnúť trendy vo 
vývoji rizík vyplývajúcich z využívania 
pesticídov.

Or. en

Odôvodnenie

Okrem cieľov a ukazovateľov rizika by sa mali stanoviť aj ciele a ukazovatele používania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Werner Langen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 304
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.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zjednodušenie a objasnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Anne Ferreira + Erna Hennicot-
Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, 

Margrete Auken, Hiltrud Breyer a Roberto Musacchio

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 305
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 rizika a používania vypočítajú 
na základe vstupu údajov týkajúcich sa 
nebezpečenstva a vystaveniu sa, záznamov 
o využívaní pesticídov, údajov 
o vlastnostiach pesticídov, údajov o počasí 
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a údajov o pôde.

Or. fr

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k článku 14 ods. 1 (Wijkman + Davies a ďalší).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Laperrouze

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 306
Článok 14 odsek 5a (nový)

5a. Zhromažďovanie údajov nesmie na 
poľnohospodárov a výrobcov vína v 
Spoločenstve klásť žiadne dodatočné 
požiadavky týkajúce dokumentácie alebo 
žiadne neprimerané požiadavky na 
sprístupnenie informácií.

Or. fr

Odôvodnenie

Poľnohospodári a výrobcovia vína sú viazaní už rozsiahlymi povinnosťami, pokiaľ ide o 
predkladanie dokumentov a správ. Ak niekedy v budúcnosti dôjde k štatistickej regulácii 
fytosanitárnych výrobkov, bude potrebné venovať pozornosť tomu, aby to pre 
poľnohospodárov a výrobcov vína neznamenalo žiadne dodatočné a neprimerané povinnosti 
týkajúce sa oznamovania a predkladania správ a iných dokumentov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Gyula Hegyi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 307
Článok 14 odsek 5a (nový)

5a. Členské štáty monitorujú pokrok pri 
znižovaní rizík a závislosti od pesticídov 
zhromažďovaním týchto informácií:
— výskyt aktívnych látok používaných v 
plodinách v poľnohospodárskych 
výrobkoch a v povrchovej vode vrátane stôk 
v rôznych oblastiach s poľnohospodárskou 
výrobou;
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— výskyt viacerých aktívnych látok v 
poľnohospodárskych výrobkoch a 
povrchových vodách;
— používanie aktívnych látok v kg/ha pre 
jednotlivé plodiny na ročnom základe a 
dosiahnuté medziročné zníženie;
— rozsah používania integrovanej ochrany 
proti škodcom a používanie nechemických 
metód a postupov v prípade plodín a 
dosiahnutý medziročný pokrok.
Členské štáty zhromažďujú v prípade 
dostupnosti tieto údaje:
— údaje o výskyte aktívnych látok vo 
vzduchu v rôznych oblastiach s 
poľnohospodárskou výrobou;
— frekvencia ošetrenia aktívnych látok pre 
jednotlivé plodiny a dosiahnuté medziročné 
zníženie.
Členské štáty odošlú informácie Komisii.

Or. en

Odôvodnenie

Aby bolo možné monitorovať pokrok vnútroštátnych plánov na znižovanie používania v 
každom členskom štáte, Komisii by sa mali poskytovať príslušné informácie. Umožní to 
výmenu informácií medzi členskými štátmi a Komisia tak bude môcť vypracovať nástroje na 
lepšiu harmonizáciu znižovania používania aktívnych látok v členských štátoch. Tieto 
informácie možno využiť aj na získavanie vedomostí na základe najlepších postupov, podporu 
inovácie a pomoc poľnohospodárom na ceste k účinnejším metódam pestovania a lepšiemu 
hospodárskemu výkonu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dan Jørgensen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 308
Článok 15 názov a odseky - 1 a - 2 (nové)

Evidencia a podávanie správ

-1. Obchodníci s pesticídmi vedú dva roky 
záznamy o príjme, predaji a dodávke 
všetkých pesticídov alebo prístrojov na 
aplikáciu pesticídov alebo o inom 
zaobchádzaní s nimi.
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-2. Všetci pracovníci s pesticídmi evidujú 
všetky aplikácie pesticídov, dátum aplikácie 
a akékoľvek pozorovania týkajúce sa 
environmentálnych vplyvov týchto 
aplikácií. Tieto záznamy sú na požiadanie k 
dispozícii príslušnému orgánu na kontrolu. 
Príslušný orgán postúpi túto informáciu 
zainteresovaným stranám, ako napríklad 
miestnym obyvateľom a prítomným 
osobám.

Or. en

Odôvodnenie

Tieto povinnosti týkajúce sa evidencie sú už v praxi pre pracovníkov s pesticídmi, ktorí 
spĺňajú normy EUREGAP alebo normy integrovanej ochrany proti škodcom podporované 
združeniami alebo družstvami poľnohospodárov v celej Európe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lambert van Nistelrooij

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 309
Článok 15

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

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

Členské štáty podávajú Komisii každoročne 
správy o svojich národných akčných 
plánoch.

Or. nl

Odôvodnenie

Dôležité je stanoviť konkrétny časový rozvrh pre podávanie správ zo strany Komisie a 
zároveň určiť, v akých termínoch podávajú členské štáty správu Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Ferreira

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 310
Článok 15
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Komisia pravidelne podáva Európskemu 
parlamentu a Rade správu o pokroku pri 
implementácii tejto smernice, ktorá bude 
prípadne doplnená pozmeňovacími návrhmi.

Komisia podáva každých päť rokov
Európskemu parlamentu a Rade správu o 
pokroku pri implementácii tejto smernice a 
národných akčných programov, ktorá bude 
prípadne doplnená pozmeňujúcimi návrhmi.

Členské štáty predložia Komisii každé tri 
roky správu o vykonávaní svojich 
národných akčných programov.

Or. fr

Odôvodnenie

Pravidelná správa o pokroku dosiahnutom pri vykonávaní pravidiel je kľúčom k úspešnosti 
navrhovaných právnych predpisov. Umožní to výmenu skúseností medzi členskými štátmi a 
zhodnotenie národných programov Komisiou a v prípade potreby to môže byť príležitosť na 
predloženie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré sú možno potrebné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Gyula Hegyi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 311
Článok 15

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

Komisia podáva minimálne každých päť 
rokov Európskemu parlamentu a Rade 
správu o pokroku pri implementácii tejto 
smernice, ktorá bude prípadne doplnená 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Or. en

Odôvodnenie

Minimálna frekvencia piatich rokov je každé parlamentné obdobie príležitosťou na 
zhodnotenie pokroku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 312
Článok 15

Komisia pravidelne podáva Európskemu 
parlamentu a Rade správu o pokroku pri 
implementácii tejto smernice, ktorá bude

Komisia podáva každé dva roky
Európskemu parlamentu a Rade správu o 
pokroku pri implementácii tejto smernice a 
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prípadne doplnená pozmeňovacími návrhmi. hodnotenie národných akčných plánov, 
ktoré budú prípadne doplnené 
pozmeňujúcimi návrhmi. Členské štáty 
preskúmajú svoje národné akčné plány 
minimálne raz za dva roky a každoročne 
podajú Komisii správu o svojich národných 
akčných plánoch.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na riziká a možné nepriaznivé zdravotné účinky používania pesticídov, ako akútne, 
tak aj chronické, a priznanie Komisie, že súčasný právny rámec má nedostatky a fáze 
skutočného používania sa nevenovala dostatočná pozornosť, je potrebné, aby členské štáty 
preskúmali národné akčné plány minimálne raz za dva roky a každoročne ich oznámili 
Komisii s cieľom preveriť zmeny alebo vývoj.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dan Jørgensen, Chris Davies, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer a Roberto Musacchio

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 313
Článok 15

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

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

Členské štáty podávajú Komisii každoročne 
správu o svojich národných akčných 
plánoch.

Or. en

Odôvodnenie

Pravidelné podávanie správ o pokroku pri vykonávaní je kľúčom k úspechu. Umožní to 
výmenu skúseností medzi členskými štátmi, hodnotenie národných akčných plánov Komisiou a 
v prípade potreby i vykonávanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos a 
Anders Wijkman

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 314
Článok 15

Podávanie správ Evidencia a podávanie správ

1. Obchodníci s pesticídmi vedú dva roky 
záznamy o príjme, predaji a dodávke 
všetkých pesticídov alebo prístrojov na 
aplikáciu pesticídov alebo o inom 
zaobchádzaní s nimi.
2. Všetci pracovníci s pesticídmi evidujú 
všetky aplikácie pesticídov, dátum aplikácie 
a akékoľvek pozorovania týkajúce sa 
environmentálnych vplyvov týchto 
aplikáci.Tieto záznamy sú na požiadanie k 
dispozícii príslušnému orgánu na kontrolu.

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Tieto povinnosti týkajúce sa evidencie sú už v praxi pre pracovníkov s pesticídmi, ktorí 
spĺňajú normy EUREGAP alebo normy integrovanej ochrany proti škodcom podporované 
združeniami alebo družstvami poľnohospodárov v celej Európe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Laperrouze

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 315
Článok 15

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

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

Členské štáty podávajú Komisii každoročne 
správu o svojich národných akčných 
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programoch.

Or. fr

Odôvodnenie

Pravidelná správa o pokroku dosiahnutom pri vykonávaní pravidiel je kľúčom k úspechu, 
keďže umožní výmenu skúseností medzi členskými štátmi. Navyše Komisia musí hodnotiť 
národné programy, pričom musí existovať možnosť predkladať pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Werner Langen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 316
Článok 15

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

Komisia podáva každých päť rokov
Európskemu parlamentu a Rade správu o 
pokroku pri implementácii tejto smernice, 
ktorá bude prípadne doplnená 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Or. de

Odôvodnenie

Každých päť rokov by sa mala Rade a Európskemu parlamentu podávať správa, pevný časový 
údaj je preto užitočný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Margrete Auken a Hiltrud Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 317
Článok 15a (nový)

Článok 15a
Evidencia

Profesionálni používatelia výrobkov na 
ochranu rastlín evidujú použitia pesticídov 
minimálne 10 rokov po skončení 
používania.
Podstatné informácie uvedené v týchto 
záznamoch sprístupňujú na požiadanie 
príslušnému orgánu. Tieto údaje poskytujú 
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aj susedom a miestnym obyvateľom, 
maloobchodníkom alebo odvetviu 
zásobovania pitnou vodou, ktorí požiadajú 
o prístup k nim. Informácie o každom 
použití pesticídov pre daný 
poľnohospodársky výrobok sa poskytnú 
maloobchodníkom a veľkoobchodníkom v 
podobe „dokladu o pesticídoch”. 

Or. en

Odôvodnenie

Maloobchodníci a veľkoobchodníci požiadali o komplexné informácie o pesticídoch 
aplikovaných v prípade daného výrobku s cieľom účinnejšie vykonávať požiadavky 
sledovateľnosti a zlepšiť analýzy rezíduí pesticídov v rámci ich systémov kvality. Primárni 
výrobcovia by mali byť povinní poskytnúť spotrebiteľom na požiadanie údaje zaznamenané 
podľa požiadaviek súčasného nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dorette Corbey

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 318
Článok 15a (nový)

Článok 15a
Výmena informácií a osvedčených postupov
Komisia musí vytvoriť priestor na výmenu 
informácií a osvedčených postupov v 
oblasti trvalo udržateľného používania 
pesticídov a integrovanej ochrany proti 
škodcom.

Or. nl

Odôvodnenie

Dôležitou súčasťou podpory trvalo udržateľného používania pesticídov a integrovanej 
ochrany proti škodcom je výmena informácií a osvedčených postupov medzi členskými štátmi 
a ďalšími zainteresovanými stranami. Takto možno využívať získané skúsenosti. Mohli by sa 
sem zahrnúť aj súčasné iniciatívy (napríklad Európska iniciatíva pre trvalo udržateľný rozvoj 
v poľnohospodárstve).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Werner Langen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 319
Článok 19

Výdavky Databáza
S cieľom podporiť zavádzanie 
harmonizovanej politiky a systémov 
v oblasti trvalo udržateľného využívania 
pesticídov môže Komisia financovať:

S cieľom zabezpečiť zavádzanie 
harmonizovanej politiky a systémov 
v oblasti trvalo udržateľného využívania 
pesticídov na jednotnom európskom trhu
môže Komisia financovať:

a) vývoj harmonizovaného systému vrátane 
vhodnej databázy zhromažďovania 
a ukladania všetkých informácií o rizikových 
ukazovateľoch pesticídov a umožnenie 
sprístupnenia týchto informácií 
kompetentným orgánom, druhým 
zainteresovaným stranám a širokej 
verejnosti,

vývoj harmonizovaného systému vrátane 
vhodnej databázy zhromažďovania 
a ukladania všetkých informácií o 
pesticídoch a umožnenie sprístupnenia 
týchto informácií kompetentným orgánom a
druhým zainteresovaným stranám;

b) uskutočnenie štúdií potrebných na 
prípravu a vývoj právnych predpisov 
vrátane prispôsobenia príloh tejto smernice 
technickému pokroku,
c) rozvoj poradenstva a osvedčených 
postupov na uľahčenie implementácie tejto 
smernice.

Or. de

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zjednodušenie, keďže v členských 
štátoch sa už vypracúvajú vykonávacie nariadenia a usmernenia a treba zabezpečiť 
prepracovanie týchto predpisov členskými štátmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena 
Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Anne Ferreira

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 320
Článok 19 písmeno a)

a) vývoj harmonizovaného systému vrátane 
vhodnej databázy zhromažďovania 
a ukladania všetkých informácií o rizikových
ukazovateľoch pesticídov a umožnenie 

a) vývoj harmonizovaného systému vrátane 
vhodnej databázy zhromažďovania 
a ukladania všetkých informácií o 
ukazovateľoch rizika a používania
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sprístupnenia týchto informácií 
kompetentným orgánom, druhým 
zainteresovaným stranám a širokej 
verejnosti,

pesticídov a umožnenie sprístupnenia týchto 
informácií kompetentným orgánom, druhým 
zainteresovaným stranám a širokej 
verejnosti,

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k článku 14 ods. 2 písm. a). (Ferreira)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Werner Langen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 321
Článok 20

1. Členské štáty uvedú do platnosti zákony, 
nariadenia a administratívne ustanovenia, 
potrebné na dosiahnutie súladu s touto 
smernicou najneskôr do [dátum 
nadobudnutia účinnosti + 2 roky]. 
Bezodkladne oznámia Komisii znenie 
uvedených ustanovení a korelačnú tabuľku 
uvedených ustanovení a tejto smernice.

1. Členské štáty uvedú do platnosti zákony, 
nariadenia a administratívne ustanovenia, 
potrebné na dosiahnutie súladu s touto 
smernicou najneskôr do [dátum 
nadobudnutia účinnosti + 5 rokov].
Bezodkladne oznámia Komisii znenie 
uvedených ustanovení a korelačnú tabuľku 
uvedených ustanovení a tejto smernice.

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.

Or. de

Odôvodnenie

Keďže vykonávacie ustanovenia dnes už v členských štátoch existujú, lehota na prispôsobenie 
sa by sa mala stanoviť na 5 rokov. Tým sa zatiaľ zabezpečí správne používanie pesticídov 
podľa predchádzajúceho nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 322
Článok 20 odsek 1 pododsek 1



AM\662795SK.doc 169/187 PE 388.389v01-00

SK

1. Členské štáty uvedú do platnosti zákony, 
nariadenia a administratívne ustanovenia, 
potrebné na dosiahnutie súladu s touto 
smernicou najneskôr do [dátum 
nadobudnutia účinnosti + 2 roky]. 
Bezodkladne oznámia Komisii znenie 
uvedených ustanovení a korelačnú tabuľku 
uvedených ustanovení a tejto smernice.

1. Členské štáty uvedú do platnosti zákony, 
nariadenia a administratívne ustanovenia, 
potrebné na dosiahnutie súladu s touto 
smernicou najneskôr do [dátum 
nadobudnutia účinnosti + 1 rok].
Bezodkladne oznámia Komisii znenie 
uvedených ustanovení a korelačnú tabuľku 
uvedených ustanovení a tejto smernice.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na riziká a akútne a chronické negatívne účinky používania pesticídov na zdravie a 
so zreteľom na priznanie Komisie, že v súčasnom právnom rámci existujú nedostatky a fáze 
skutočného používania sa nevenovala dostatočná pozornosť, členské štáty by mali uviesť do 
účinnosti zákony, nariadenia a administratívne ustanovenia potrebné na dodržiavanie tejto 
smernice v časovom horizonte kratšom ako 2 roky po nadobudnutí účinnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, 
Anders Wijkman + Kathy Sinnott

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 323
Príloha I bod 1

1. všetky príslušné právne predpisy týkajúce 
sa pesticídov a ich využitia,

1. všetky príslušné právne predpisy týkajúce 
sa pesticídov a ich využitia, označení 
pesticídov a systému ich označovania, 
terminológie v oblasti pesticídov, 
bezpečnosti, toxicity a ekologickej toxicity 
pesticídov,

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zdokonalenie školiacich programov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena 
Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 324
Príloha I bod 2 písmeno a)

a) riziká pre ľudí (obsluhujúcich 
pracovníkov, miestne obyvateľstvo, 

a) riziká pre ľudí (obsluhujúcich 
pracovníkov, miestne obyvateľstvo, 
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okoloidúcich, ľudí nachádzajúcich sa 
v postrekovaných oblastiach a osôb, ktoré 
narábajú alebo jedia postrekované tovary) 
a ako sú tieto ovplyvnené rôznymi faktormi, 
napríklad fajčením,

okoloidúcich, ľudí nachádzajúcich sa 
v postrekovaných oblastiach a osôb, ktoré 
narábajú alebo jedia postrekované tovary) a 
všetky potenciálne akútne a chronické 
dlhodobé negatívne účinky vystavenia sa 
pesticídom na zdravie a ako sú tieto 
ovplyvnené rôznymi faktormi, napríklad 
fajčením,

Or. en

Odôvodnenie

Používatelia pesticídov si musia byť plne vedomí rizík a potenciálnych akútnych a 
chronických dlhodobých negatívnych účinkov používania pesticídov na zdravie. (Chris 
Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 
Musacchio)

Každý používateľ pesticídov si musí byť plne vedomý rizík a potenciálnych akútnych a 
chronických dlhodobých negatívnych účinkov používania pesticídov na zdravie. (Caroline 
Lucas)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, 
Anders Wijkman +  Kathy Sinnott

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 325
Príloha I bod 2 písmeno a)

a) riziká pre ľudí (obsluhujúcich 
pracovníkov, miestne obyvateľstvo, 
okoloidúcich, ľudí nachádzajúcich sa 
v postrekovaných oblastiach a osôb, ktoré 
narábajú alebo jedia postrekované tovary) 
a ako sú tieto ovplyvnené rôznymi faktormi, 
napríklad fajčením,

a) riziká pre ľudí (obsluhujúcich 
pracovníkov, miestne obyvateľstvo, 
okoloidúcich, ľudí nachádzajúcich sa 
v postrekovaných oblastiach a osôb, ktoré 
narábajú alebo jedia postrekované tovary) 
a ako sú tieto ovplyvnené rôznymi faktormi, 
napríklad fajčením, jedením alebo 
nenosením náležitého ochranného výstroja,

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k prílohe I ods. 1.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, 
Anders Wijkman +  Kathy Sinnott

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 326
Príloha I bod 2 písmeno b)

b) príznaky otravy pesticídmi a opatrenia 
prvej pomoci,

b) príznaky otravy pesticídmi a opatrenia 
prvej pomoci, ako aj príznaky chronických 
účinkov na zdravie,

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k prílohe I ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Gyula Hegyi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 327
Príloha I bod 2 písmeno c)

c) riziká pre plodiny, pre ktoré pesticídy nie 
sú určené, pre užitočný hmyz, voľne žijúce 
zvieratá, biodiverzitu a pre životné 
prostredie všeobecne,

c) riziká pre plodiny, pre ktoré pesticídy nie 
sú určené, pre užitočný hmyz, voľne žijúce 
zvieratá, biodiverzitu a pre životné 
prostredie všeobecne, pričom osobitná 
pozornosť sa venuje negatívnym účinkom 
používania pesticídov v poľnohospodárstve, 
napríklad úbytku prirodzených nepriateľov 
a nižšej miere opeľovania hmyzom,

Or. en

Odôvodnenie

Používanie pesticídov je v poľnohospodárstve spojené s viacerými externými nákladmi, preto 
by sa mali najnovšie poznatky o týchto negatívnych účinkoch zahrnúť do školiacich 
programov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 328
Príloha I bod 3

3. stratégie a postupy integrovanej ochrany 
proti škodcom, stratégie a postupy
integrovaného manažmentu plodín a zásady 
ekologického poľnohospodárstva; 

3. stratégie a postupy integrovaného 
manažmentu plodín, racionálne 
uplatňovanie kombinácie biologických,
biotechnologických, chemických, 
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informácie o všeobecných normách 
a normách pre konkrétne plodiny 
a o integrovanej ochrane proti škodcom,

kultivačných alebo šľachtiteľských 
opatrení a zásady ekologického 
poľnohospodárstva; informácie 
o všeobecných normách a normách pre 
konkrétne plodiny a povzbudzovanie k 
používaniu prirodzených prostriedkov 
kontroly škodcov;

Or. pl

Odôvodnenie

Školiaci program by mal zahŕňať materiál o vhodnej poľnohospodárskej praxi v súlade so 
smernicou 91/414/EHS (definícia „integrovanej ochrany“) a nariadením z 23. februára 2005 
o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a 
živočíšneho pôvodu, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena 
Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 329
Príloha I bod 3

3. stratégie a postupy integrovanej ochrany 
proti škodcom, stratégie a postupy
integrovaného manažmentu plodín a zásady 
ekologického poľnohospodárstva; 
informácie o všeobecných normách 
a normách pre konkrétne plodiny 
a o integrovanej ochrane proti škodcom,

3. stratégie a postupy integrovanej ochrany 
proti škodcom, stratégie a postupy 
integrovaného manažmentu plodín a zásady 
ekologického poľnohospodárstva; 
informácie o všeobecných normách 
a normách pre konkrétne plodiny, metódy a 
postupy nechemických alternatív ochrany 
rastlín, plodín a ochrany proti škodcom,

Or. en

Odôvodnenie

Niekedy sa pesticídy využívajú výlučne na „kozmetické“ účely nesúvisiace s konkrétnymi 
škodcami alebo chorobami, a teda nie sú určené na ochranu proti škodcom ani ochranu 
rastlín. Vzhľadom na známe riziká a akútne a chronické negatívne účinky na ľudské zdravie, 
ktoré sú podrobnejšie opísané v štúdii vplyvu tematickej stratégie, je potrebné, aby členské 
štáty presadzovali a podporovali všeobecné prijatie nechemických alternatív ochrany rastlín, 
plodín a ochrany proti škodcom. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, 
Anders Wijkman +  Kathy Sinnott

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 330
Príloha I bod 3

3. stratégie a postupy integrovanej ochrany 
proti škodcom, stratégie a postupy 
integrovaného manažmentu plodín a zásady 
ekologického poľnohospodárstva;
informácie o všeobecných normách 
a normách pre konkrétne plodiny 
a o integrovanej ochrane proti škodcom,

3. stratégie a postupy integrovanej ochrany 
proti škodcom, stratégie a postupy 
integrovaného manažmentu plodín a zásady 
ekologického poľnohospodárstva a 
nechemická ochrana plodín, najmä 
preventívne metódy a metódy biologickej 
kontroly; informácie o všeobecných 
normách a normách pre konkrétne plodiny 
a o integrovanej ochrane proti škodcom,

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k prílohe I ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, 
Anders Wijkman +  Kathy Sinnott

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 331
Príloha I bod 4

4. začatie porovnávacieho hodnotenia na 
úrovni užívateľa s cieľom pomôcť 
profesionálnym užívateľom vytvoriť 
najvhodnejší výber medzi schválenými 
prípravkami pre daný problém so škodcom 
v danej situácii,

4. začatie porovnávacieho hodnotenia na 
úrovni užívateľa s cieľom pomôcť 
profesionálnym užívateľom vytvoriť 
najvhodnejší výber medzi schválenými 
prípravkami pre daný problém so škodcom 
v danej situácii, pričom sa zvolí výrobok 
najmenej nebezpečný pre ľudské zdravie a 
životné prostredie,

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k prílohe I ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Caroline Lucas a Jill Evans

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 332
Príloha I bod 5
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5. opatrenia na minimalizovanie rizika na 
ľudí, necieľové druhy a životné prostredie: 
bezpečné pracovné postupy pri skladovaní, 
narábaní s pesticídmi a ich miešaní, 
zbavovaní sa prázdnych obalov, ostatných 
kontaminovaných materiálov 
a nadbytočných pesticídov (vrátane zmesí 
v nádržiach) v koncentrovanej alebo riedenej 
forme; odporúčaný spôsob na obmedzenie 
zasiahnutia pracovníka (osobná ochranná 
výstroj) s cieľom minimalizovať riziká pre 
ľudí, druhy, pre ktoré účinná látka nie je 
určená, a životné prostredie,

5. opatrenia na minimalizovanie rizika na 
ľudí, necieľové druhy a životné prostredie: 
bezpečné pracovné postupy pri skladovaní, 
narábaní s pesticídmi a ich miešaní, 
zbavovaní sa prázdnych obalov, ostatných 
kontaminovaných materiálov 
a nadbytočných pesticídov (vrátane zmesí 
v nádržiach) v koncentrovanej alebo riedenej 
forme; odporúčaný spôsob na obmedzenie 
zasiahnutia pracovníka (osobná ochranná 
výstroj); poznatky o všetkých potenciálnych 
faktoroch vystavenia vrátane dlhodobého 
vystavenia pesticídom vo vzduchu, 
vystavenia výparom po aplikácii, 
reaktivácii, zrážkam, pesticídom unášaným 
z aplikácií vo vonkajšom prostredí a 
opätovne distribuovaných do ovzdušia vo 
vnútornom prostredí, vystavenia zmesiam, 
rezíduám pesticídov unášaných peľom 
alebo prachom z plodín (napr. pri zbere 
úrody), šírenia kontaminovanej pôdy a 
prenosu na veľké vzdialenosti,

Or. en

Odôvodnenie

Všetci používatelia pesticídov si musia byť plne vedomí všetkých potenciálnych faktorov 
vystavenia a súvisiacich rizík nielen pre ich vlastné zdravie, ale aj pre zdravie ostatných, ktorí 
môžu byť vystavení, najmä miestnych obyvateľov a spoločenstiev žijúcich v blízkosti 
postrekovaných oblastí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dan Jørgensen a Glenis Willmott

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 333
Príloha I bod 6

6. postupy na prípravu aplikačných 
prístrojov na prácu vrátane ich kalibrácie 
a prevádzky s minimálnymi rizikami pre 
užívateľa, iných ľudí, živočíšne a rastlinné 
druhy, pre ktoré účinná látka nie je určená, 
biodiverzitu a životné prostredie,

6. postupy na prípravu aplikačných 
prístrojov na prácu vrátane ich kalibrácie 
a prevádzky s minimálnymi rizikami pre 
užívateľa, iných ľudí, živočíšne a rastlinné 
druhy, pre ktoré účinná látka nie je určená, 
biodiverzitu, životné prostredie a vodné 
zdroje,

Or. en



AM\662795SK.doc 175/187 PE 388.389v01-00

SK

Odôvodnenie

Treba uviesť osobitný odkaz na ochranu vodných zdrojov. Takisto treba zabezpečiť, aby sa v 
prípade extrémnych poveternostných podmienok a možného odplavenia pesticídov do 
vodných zdrojov prijali náležité opatrenia. Počasie má veľmi významný vplyv na hladiny 
kontaminácie. Mokré pôdy predstavujú oveľa vyššie riziko odplavenia pesticídov. Intenzívne 
dažde môžu do značnej miery zvyšovať riziko odplavenia z poľnohospodárskych pozemkov a 
polí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, 
Anders Wijkman + Kathy Sinnott

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 334
Príloha I bod 7

7. používanie aplikačných prístrojov a ich 
údržba a špecifické metódy postreku 
(napríklad nízko objemový postrek, dýzy 
s nízkym unášaním), ako aj ciele technickej 
revízie používaných postrekovačov 
a spôsoby ako zlepšiť kvalitu postreku,

7. používanie aplikačných prístrojov a ich 
údržba a špecifické metódy postreku na 
zníženie používania a odplavenia  
pesticídov, ako aj súvisiacich rizík  
(napríklad nízko objemový postrek, dýzy 
s nízkym unášaním), ako aj ciele technickej 
revízie používaných postrekovačov 
a spôsoby, ako zlepšiť kvalitu postreku,

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k prílohe I ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dan Jørgensen a Glenis Willmott

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 335
Príloha I bod 8

8. núdzové opatrenia na ochranu ľudského 
zdravia a životného prostredia v prípade 
neúmyselného rozliatia a kontaminácie,

8. núdzové opatrenia na ochranu ľudského 
zdravia, životného prostredia a vodných 
zdrojov v prípade neúmyselného rozliatia,
kontaminácie a extrémnych 
poveternostných podmienok, ktoré by 
spôsobili riziko odplavenia pesticídov,

Or. en
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Odôvodnenie

Treba uviesť osobitný odkaz na ochranu vodných zdrojov. Takisto treba zabezpečiť, aby sa v 
prípade extrémnych poveternostných podmienok a možného odplavenia pesticídov do 
vodných zdrojov prijali náležité opatrenia. Počasie má veľmi významný vplyv na hladiny 
kontaminácie. Mokré pôdy predstavujú oveľa vyššie riziko odplavenia pesticídov. Intenzívne 
dažde môžu do značnej miery zvyšovať riziko odplavenia z poľnohospodárskych pozemkov a 
polí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, 
Anders Wijkman + Kathy Sinnott

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 336
Príloha I bod 10a (nový)

10a. konkrétne kategórie, v ktorých možno 
pracovníkovi s pesticídmi udeli¾ povolenie, 
môžu zah¾òa¾:
a) kontrolu škodcov v po¾nohospodárstve,
b) kontrolu škodov v lesníctve
c) ošetrenie osiva
d) kontrolu škodcov vo vodnom prostredí
e) kontrola škodcov pozdåž dopravných 
komunikácií, chodníkov a cestièiek
f) kontrola škodcov v záujme verejného 
zdravia
g) kontrola škodcov súvisiaca s reguláciou 
poètu hlodavcov

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k prílohe I ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dan Jørgensen a Glenis Willmott

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 337
Príloha I bod 10a (nový)

10a. špeciálna starostlivosť v ochranných 
oblastiach stanovená podľa článkov 6 a 7 
rámcovej smernice o vode
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Or. en

Odôvodnenie

Podľa rámcovej smernice o vode si špeciálna ochrana povrchových vôd, podzemných vôd a 
ochrana biotopov a druhov priamo závislých od vody a zdrojov pitnej vody vyžaduje 
špecifickú ochranu a starostlivosť. Dôležité je identifikovať túto skutočnosť v rámci školiacich 
programov tak, aby si profesionálni používatelia, distribútori a poradcovia uvedomovali tieto 
potreby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dan Jørgensen a Glenis Willmott

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 338
Príloha I bod 10b (nový)

10b. prístupy, ktoré sú založené na rizikách 
a ktoré zohľadňujú rôzne charakteristiky 
miestnej spádovej oblasti, ako je podnebie, 
typy pôdy a plodín, svahovosť

Or. en

Odôvodnenie

Programy by mali ako súčasť najlepších postupov zahŕňať aj rozvoj vedomostí o hodnotení 
rizika, pričom sa zohľadnia miestne podmienky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Werner Langen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 339
Príloha II

Táto príloha sa vypúšťa.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena 
Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer a Roberto Musacchio

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 340
Príloha IIa (nová)

Príloha IIa
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Minimálne prvky 
vnútroštátnej správy o situácii

Časť A: Prvky, ktoré sa majú zahrnúť do 
počiatočných vnútroštátnych štúdií o 
znížení používania pesticídov
Opis súčasných podmienok:
— Známe informácie o výrobe, dovoze, 
vývoze, predaji a distribúcii pesticídov;
— Modely súčasnej spotreby pesticídov 
(celkové množstvá aktívnych používaných 
zložiek; konkrétne množstvá pesticídov 
používaných v konkrétnych aplikáciách pre 
všetky najdôležitejšie plodiny a v rámci 
nepoľnohospodárskych použití, najmä na 
verejných priestranstvách; výpočet indexu 
frekvencie ošetrenia);
— Opis vplyvu súčasných modelov 
používania pesticídov na životné prostredie, 
potravinový reťazec a ľudské zdravie na 
základe údajov zhromaždených 
prostredníctvom existujúcich 
monitorovacích programov;
— Prehľad súčasných právnych predpisov 
a politických nástrojov a ich efektivita;
— Hodnotenie potreby pesticídov;
— Nedostatky zistené v niektorej z 
uvedených oblastí. 
Možnosti znižovania pesticídov:
— Zníženie používania o 30 % a 50 % 
merané pomocou indexu frekvencie 
ošetrenia.
Hodnotenie dôsledkov realizácie rôznych 
možností:
— Vplyvy na životné prostredie (vrátane 
spotreby energie a skleníkových plynov);
— Vplyvy na verejné zdravie (pracovníci, 
miestni obyvatelia, prítomné osoby, rezíduá 
v potravinách);
— Vplyvy na poľnohospodársku výrobu;
— Hospodárske náklady a výhody (vrátane 
zníženia skrytých nákladov) rôznych 
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možností.
Identifikácia a hodnotenie prvkov 
potrebných na dosiahnutie jednotlivých 
možností:
—Vplyv prvkov uvedených v smernici pri 
dosahovaní nižšej miery používania;
— Dodatočné potrebné vedecké údaje a 
spôsob ich zhromažďovania, napr. 
dodatočné monitorovacie kapacity, 
možnosti výskumu;
— Dodatočné kapacity potrebné na 
znižovanie používania pesticídov, napr. 
vzdelávacie služby, inšpektori kontroly 
používania; 
— Možné zdroje financovania vrátane 
vyberania poplatkov na realizáciu rôznych 
možností.
Závery
— Dosiahnuteľné ciele zníženia 
používania pesticídov pre konkrétne 
plodiny a nepoľnohospodársku kontrolu 
škodcov, ako aj na vnútroštátnej úrovni, 
ktoré v minimálnej miere spĺňajú ciele 
povinného znižovania  uvedené v článku 6 
a sú zamerané na ďalšie postupné 
znižovanie.
Časť B: Prvky, ktoré sa majú zahrnúť do 
neskorších vnútroštátnych štúdií o znížení 
používania pesticídov;
— Hodnotenie skúseností získaných za 
uplynulé tri roky v súvislosti s vykonávaním 
programu na zníženie pesticídov.
— Ďalšie uvedené prvky.
Stanovenie nových cieľov na nasledujúce 
obdobie.

Or. en

Odôvodnenie

Táto nová príloha je pre členské štáty potrebná ako príručka na vypracovanie návrhu 
národnej správy o situácii a na zabezpečenie homogénnosti medzi správami členských štátov 
a hodnotením situácie v celej Európskej únii zo strany Európskej komisie.



PE 388.389v01-00 180/187 AM\662795SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena 
Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-

Schoepges, Péter Olajos a Anders Wijkman

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 341
Príloha IIb (nová)

Príloha IIb
Minimálne prvky v národných akčných 
plánoch na zníženie rizík a používania 

pesticídov
Kvalitatívne a kvantitatívne ciele:
— Dočasné ciele na zníženie rizík a 
používania merané prostredníctvom indexu 
frekvencie ošetrenia;
— Ciele pre konkrétne cieľové skupiny 
alebo použitia, napr. verejné úrady, 
poľnohospodárov, presun po 
komunikáciách;
— Ciele zníženia používania v oblastiach 
citlivých na pesticídy;
— Ciele postupnej eliminácie pesticídov a 
ich rezíduí z podzemných vôd a ostatných 
environmentálnych zdrojov;
— Ciele pre problematické plodiny a 
(alebo) regióny. 

Kontroly použití:
— Opatrenia na zabezpečenie vykonávania 
postupov integrovanej ochrany proti 
škodcom; 
— Kontroly, ako napríklad zákazy aplikácií 
pesticídov v blízkosti zdrojov pitnej vody 
alebo v oblastiach citlivých na pesticídy, 
ako sú napríklad chránené prírodné oblasti 
alebo ochranné pásma;
— Kontroly vrátane zákazov aplikácií 
pesticídov v oblastiach s vysokým rizikom 
vystavenia, ako sú napríklad školy, parky a 
iné verejné priestranstvá, blízkosť ciest a 
pod.
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Výskum a vzdelávanie:
— Výskum nechemických alternatív 
pesticídov;
— Ukážkové programy o tom, ako možno  
znížiť frekvenciu aplikácie použitím 
nechemických metód a systémov kontroly 
škodcov;
— Odborná príprava poľnohospodárskych 
poradcov v oblasti nechemických metód a 
systémov kontroly škodcov;
— Výskum možného zníženia používania 
pesticídov aplikáciou kvalitnejšieho 
postrekového vybavenia, metód a techník. 

• Informovanie, vzdelávanie a odborná 
príprava:

• — Vzdelávanie všetkých pracovníkov s 
pesticídmi o zdravotných rizikách 
súvisiacich s používaním pesticídov a o 
nechemických metódach a systémoch 
kontroly škodcov;

• — Pomoc pre pracovníkov s pesticídmi, 
napr. pri skladovaní pesticídov a 
zaobchádzaní s nimi.

• Prístroje na aplikáciu pesticídov:

• — Kontrola používaných prístrojov.

• Finančné nástroje:

• — Finančná podpora vykonávania noriem  
a postupov integrovanej ochrany proti 
škodcom; 

• — Finančná podpora ďalších opatrení na 
zníženie používania pesticídov;

• — Rozsiahlejšia aplikácia mechanizmov 
krížovej zhody.

Or. en

Odôvodnenie

Táto nová príloha je pre členské štáty potrebná ako príručka na vykonávanie národných 
akčných plánov a zabezpečenie homogénnosti medzi členskými štátmi.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena 
Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-

Schoepges, Péter Olajos a Anders Wijkman

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 342
Príloha IIc (nová)

Príloha IIc

Prvky pre všeobecné kritériá integrovanej 
ochrany proti škodcom a kritériá 

integrovanej ochrany proti škodcom pre 
konkrétne plodiny

Integrovaná ochrana proti škodcom zahŕňa 
minimálne tieto všeobecné kritériá:
a) Prevencia a (alebo) eliminácia 
škodlivých organizmov by sa mali 
dosiahnuť alebo podporiť okrem iného 
najmä takto:
— uplatnením optimálneho striedania 
plodín, pričom sa dosiahne vyvážená 
populácia pôdnych organizmov, a 
udržiavaním zdravej pôdy s cieľom 
zamedziť premnoženiu pôdnych škodcov a 
eliminovať použitie pôdnych dezinfekčných 
prostriedkov a ostatných pôdnych 
chemikálií;
— vytvorením pôdnej štruktúry, ktorá 
dokáže podporiť zdravé plodiny, napríklad 
podporou percentuálneho podielu 
organickej hmoty, obmedzením hĺbky orby, 
zamedzením erózie a uplatňovaním 
optimálnej postupnosti plodín;
— použitím náležitých kultivačných 
techník, napr. techniky prípravy hriadok, 
termínov a hustoty sejby, nedostatočnej 
sejby, optimálnej vzdialenosti medzi 
rastlinami, ochranného spôsobu obrábania 
pôdy, hygienických opatrení, prerezávania 
stromov;
— používaním najlepších dostupných 
odolných odrôd a 
schválených/certifikovaných semenných a 
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rastlinných materiálov;
— aplikovaním vyváženého hnojenia na 
základe informácií o výživných látkach už 
prítomných v pôde a pôdnej štruktúre, 
postupov vápnenia a 
zavlažovania/odvodňovania s cieľom znížiť 
náchylnosť na škodcov a choroby.  
Používanie podzemnej vody na účely 
zavlažovania by sa malo zamedziť; 
— predchádzaním šíreniu škodlivých 
organizmov prostredníctvom strojov a 
zariadení;
— ochranou a podporou dôležitých 
užitočných organizmov, ako napríklad 
využívaním ekologickej infraštruktúry vo 
vnútri výrobných miest i mimo nich, a 
minimálnym percentuálnym podielom 
vyčlenených polí z celkovej rozlohy polí, 
vysádzaním rastlinných druhov, ktoré majú 
prilákať prirodzených nepriateľov škodcov.
b) Škodlivé organizmy sa musia 
monitorovať pomocou náležitých metód a 
nástrojov. Tieto nástroje by mali v rámci 
možností zahŕňať z vedeckého hľadiska 
vyhovujúce systémy varovania, prognózy a 
včasnej diagnózy, ako aj profesionálne 
kvalifikovaných poradcov, napríklad osoby 
zabezpečené štátnymi a súkromnými 
vzdelávacími službami.
c) Profesionálny užívateľ sa musí na 
základe výsledkov monitorovania 
rozhodnúť, či a kedy aplikuje opatrenia na 
ochranu rastlín. Pri rozhodovaní sú 
nevyhnutné jednoznačné a z vedeckého 
hľadiska primerané hraničné hodnoty. V 
rámci možností treba v prípade škodlivých 
organizmov zohľadniť hraničné hodnoty 
určené pre daný región ešte pred ošetrením.
d) Vždy, keď je to možné, treba biologické, 
fyzikálne, mechanické a iné nechemické 
metódy uprednostniť pred chemickými 
metódami. V boji proti burine treba 
prednostne aplikovať metódu 
mechanického odburiňovania alebo iné 
nechemické metódy, ako napríklad 
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využívanie tepla. Výnimky by sa mali 
povoliť iba v prípade nepriaznivých 
poveternostných podmienok počas dlhšieho 
obdobia, keď nie je možné odburiňovať 
mechanicky.
e) Aplikovaný výrobok na ochranu rastlín v 
čo najväčšej miere zodpovedá danému 
cieľu a má minimálne vedľajšie účinky na 
ľudské zdravie a životné prostredie, ako 
napríklad výťažky z rastlín a stromov a 
minerálne látky na predchádzanie 
plesniam.
f) Profesionálny používateľ by mal 
udržiavať používanie výrobkov na ochranu 
rastlín a iné spôsoby zásahu na potrebných 
úrovniach, a to napríklad zníženými 
dávkami, zníženou frekvenciou aplikácie 
alebo čiastočnými aplikáciami tak, aby bola 
úroveň rizika pre rastliny prijateľná a 
nezvyšilo sa riziko vývoja odolnosti 
populácií škodlivých organizmov. 
g) V prípade, že je známe riziko odolnosti 
voči opatreniu na ochranu rastlín a výskyt 
škodlivých organizmov si vyžaduje 
opakovanú aplikáciu výrobkov na ochranu 
rastlín na plodinách, mali by sa uplatniť 
dostupné stratégie zamerané proti odolnosti 
s cieľom zachovať efektivitu výrobkov. 
Môže to znamenať používanie viacerých 
výrobkov na ochranu rastlín s rôznymi 
spôsobmi použitia.
h) Profesionálni používatelia by mali 
evidovať všetky používané výrobky na 
ochranu rastlín pre každé pole.  Na základe 
záznamov o používaní výrobkov na 
ochranu rastlín a o monitorovaní 
škodlivých organizmov by mal 
profesionálny používateľ kontrolovať 
úspešnosť aplikovaných opatrení na 
ochranu rastlín.

Or. en

Odôvodnenie

Definícia integrovanej ochrany proti škodcom.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Kathy Sinnott

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 343
Príloha IId (nová)

Príloha IId
Minimálne požiadavky na normy 

integrovanej ochrany proti škodcom pre 
konkrétne plodiny

Pri vypracovávaní podrobných noriem 
integrovanej ochrany proti škodcom pre 
konkrétne plodiny treba vziať do úvahy 
týchto desať kľúčových bodov:
1. Metódy vytvárania pôdnej štruktúry, 
ktorá by mala slúžiť ako adekvátny 
ochranný systém pre poľnohospodárstvo, 
napr. podpora percentuálneho podielu 
organickej hmoty, obmedzenie hĺbky orby, 
predchádzanie erózii, postupnosť plodín, 
atď.
2. Frekvencia striedania plodín zameraná 
na podporu vyváženej populácie pôdnych 
organizmov a zachovanie zdravej pôdy s 
cieľom zabrániť premnoženiu pôdnych 
škodcov a eliminovať používanie pôdnych 
dezinfekčných prostriedkov a iných 
pôdnych chemikálií.
3. Využívanie najlepších dostupných 
druhov plodín odolných voči škodcom. V 
prípade každej plodiny treba určiť 
kombináciu plodiny a škodcu, ktorá dáva 
podnet na maximálne použitie pesticídov, a 
najlepší odolný druh zvolený pre danú 
kombináciu plodiny a škodcu.
4. Uplatnenie optimálnej vzdialenosti medzi 
rastlinami pre každú plodinu a ďalšie 
postupy manažmentu plodín na zamedzenie 
vývoja plesní a iných škodcov; na účely 
monitorovania plesňových chorôb všetky 
dostupné systémy vrátane zariadení na 
predpoveď počasia a odhalenie listových 
chorôb.
5. Zabezpečenie náležitých refúgií pre 
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prirodzených nepriateľov škodcov, 
napríklad minimálny percentuálny podiel z 
celkovej rozlohy polí vyčlenený na 
pestovanie rastlín bez plodín vrátane 
rastlín, ktoré majú prilákať prirodzených 
nepriateľov škodcov. Biologická kontrola 
používaním (priemyselne pestovaných) 
prirodzených nepriateľov škodcov ako 
dočasné opatrenie, najmä na kontrolu 
škodcov v skleníkoch.
6. Optimálny manažment živín na zníženie 
náchylnosti na škodcov a choroby na 
základe informácií o živinách už 
prítomných v pôde a pôdnej štruktúre.
7. Vo všeobecnosti len mechanické 
odburiňovanie alebo iné nechemické 
metódy, ako napríklad využívanie tepla, s 
výnimkami povolenými len v prípade 
nepriaznivých poveternostných podmienok 
počas dlhšieho obdobia, keď by mohlo 
dôjsť k aplikácii herbicídu.
8. V prípade, že aj po aplikácii bodov 1 až 7 
naďalej pretrvávajú problémy s ochranou 
proti škodcom, používanie ekologicky 
menej škodlivých pesticídov, ako napríklad 
výťažkov z rastlín a stromov, ako aj iných 
látok na predchádzanie škodcom, napríklad 
minerálnych látok na zamedzenie plesniam.
9. Aplikácia pesticídov
a) len v prípade, že uplatnením bodov 1 až 8 
sa nevytvorili podmienky na primeranú 
ochranu plodiny,
b) len na základe informácií o výskyte 
škodcov (prieskum, senzory, on-line 
služby), ktoré dokazujú potrebu aplikácie 
pesticídov, a 
c) len za predpokladu použitia zvolených 
pesticídov, ktoré nepoškodzujú užitočné 
organizmy, na obmedzené obdobie.
10. Minimálny vstup ďalších materiálov, 
napríklad využívanie fosílnej energie na 
minimálnej úrovni a zamedzenie 
používania materiálov, ako je rašelina, 
voľne rastúce kvety a hľuzy.



AM\662795SK.doc 187/187 PE 388.389v01-00

SK

Systém integrovanej ochrany proti škodcom 
sa vykonáva podľa týchto požiadaviek:
— plán integrovanej ochrany proti 
škodcom na úrovni farmy zameraný na 
zníženie používania pesticídov,
— dodržiavanie všetkých súčasných 
predpisov na úrovni EÚ i vnútroštátnych 
predpisov týkajúcich sa používania 
pesticídov,
— register všetkých použití pesticídov na 
úrovni farmy pre každé pole,
— register na úrovni farmy týkajúci sa 
všetkých opatrení prijatých na zamedzenie 
a obmedzenie prípadov úniku pesticídov do 
životného prostredia.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na rozmanitosť definícií a noriem integrovanej ochrany proti škodcom v Európe sa 
v záujme zabezpečenia homogénnosti vyžaduje minimálny súbor bodov ako príručka pre 
členské štáty.


