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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o tematické strategii udržitelného používání pesticidů
(2007/2006(INI))

Evropský parlament,

− s ohledem na sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: tematická strategie udržitelného 
používání pesticidů (KOM(2006)0372),

− s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1600/2002 ze dne 
22. července 2002 o šestém akčním programu Společenství pro životní prostředí1,

− s ohledem na návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zavedení rámce pro akce 
Společenství k dosažení udržitelného využívání pesticidů (KOM(2006)0373),

− s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění přípravků 
na ochranu rostlin na trh (KOM(2006)0388),

− s ohledem na článek 175 Smlouvy o ES,
− s ohledem na článek 6 Smlouvy o ES, podle něhož musí být ochrana životního prostředí 

začleněna do definice a provádění politik Společenství zejména za účelem podpory 
udržitelného rozvoje, 

− s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února  
2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného 
a živočišného původu 2,

− s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, 
kterou se stanoví rámec pro akce Společenství v oblasti vodohospodářské politiky 3, 
směrnici Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu 1998 o jakosti vody určené k lidské spotřebě4, 
směrnici Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o jakosti povrchových vod určených 
v členských státech k odběru pitné vody 5 a směrnici 2006/118/EC Evropského parlamentu 
a Rady ze dne 12. prosince 2006 o ochraně podzemních vod proti znečištění a zhoršení 
jejich kvality6,

− s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 
18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek 
(REACH) a zřízení Evropské agentury pro chemikálie7 a na směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2006/121/ES, kterou se mění směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování 
právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných 
látek za účelem jejího přizpůsobení nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, 
schvalování a omezování chemických látek  (REACH) a zřízení Evropské agentury 
pro chemikálie8,

  
1 Úř. věst. L 242, 10.9.2002, s. 1.
2 Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.
3 Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1.
4 Úř. věst. L 330, 5.12.1998, s. 32.
5 Úř. věst. L 194, 25.7.1975, s. 26.
6 Úř. věst. L 372, 27.12.2006, s. 19.
7 Úř. věst.  396, 30.12.2006, s. 1.
8 Úř. věst.  396, 30.12.2006, s. 850.
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− s ohledem na souhrnnou zprávu Evropské komise nazvanou „Možnosti budoucí politiky 
ochrany životního prostředí EU pro přípravky na ochranu rostlin“ (1997),

− s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

− s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
a na stanovisko Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A6 0000/2007),

A. vzhledem k tomu, že v letech 1992–2003 se v EU hojně používaly prostředky na ochranu 
rostlin a v jejich používání nedošlo k poklesu,

B. vzhledem k tomu, že v životním prostředí (zejména v půdě a ve vodě) lze stále nalézt 
nežádoucí množství některých pesticidů; vzhledem k tomu, že v zemědělských produktech 
se stále vyskytují rezidua překračující regulační limity,

C. vzhledem tomu, že přestože používání pesticidů přináší nepopíratelné výhody 
při zajišťování efektivní a udržitelné konkurenceschopné zemědělské produkce, široká 
veřejnost by měla být lépe informována o možných zdravotních a ekologických rizicích 
a krátkodobých i dlouhodobých negativních dopadech spojených s jejich používáním,

D. vzhledem k tomu, že chybí průhledný systém ohlašování a monitorování používaných 
pesticidů a limitů reziduí ve výrobcích a že nebyly vytvořeny příslušné ukazatele,

1. uznává potřebu právního rámce pro oblast používání pesticidů, protože současné právní 
předpisy se ukázaly nedostatečnými pro minimalizaci nebezpečí a zdravotních 
i ekologických rizik vyplývajících z používání pesticidů; 

2. vítá tematickou strategii udržitelného používání pesticidů, která identifikuje nedostatky 
současných právních předpisů a navrhuje regulovat fázi používání s cílem „zaplnit 
mezeru“ mezi uváděním přípravků na ochranu rostlin na trh na straně jedné a koncem 
jejich životního cyklu na straně druhé;  

3. sděluje, že tematická strategie udržitelného používání pesticidů zahrnuje pouze přípravky 
na ochranu rostlin, které tvoří jen část pesticidů, a důrazně žádá Komisi, 
aby co nejrychleji rozšířila oblast působnosti tematické strategie na biocidy;

4. považuje za nezbytné zlepšit chování uživatelů pesticidů tak, aby se zamezilo 
nevhodnému a nadměrnému používání a případům otrav; vítá vytvoření systému 
odborného školení profesionálních uživatelů pesticidů, pro který by měla Komise 
navrhnout pokyny zohledňující rozdíly mezi různými evropskými regiony;

5. zdůrazňuje, že nebezpečí a zdravotní i ekologická rizika vyplývající z používání pesticidů 
nelze účinně minimalizovat bez konstruktivního dialogu a budování kapacit se třetími 
zeměmi včetně finančních podnětů;

6. zdůrazňuje, že v informování široké veřejnosti o problematice pesticidů hrají zásadní roli 
média;

7. vítá opatření, která zvolila Komise; zdůrazňuje, že klíčovými prvky celého procesu jsou 
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ambiciózní národní akční plány členských států;

8. lituje však, že se Komise rozhodla vyřadit z národních akčních plánů kvantitativní 
a kvalitativní kritéria, a snížila tak jejich úroveň; 

9. zdůrazňuje, že bez kvantitativního vymezení cílů pro omezení používání pesticidů 
v národních akčních plánech je definice pojmu „omezení nebezpečí, rizik a závislosti 
na pesticidech“ velmi nepřesná a nejednoznačná a nebude nutit členské státy, 
aby snižovaly množství používaných pesticidů;

10. navrhuje, aby Komise propojila odstraňování nebezpečí, rizik a závislosti na pesticidech 
s kvantitativními kritérii v národních akčních plánech a přitom aby vzala v potaz 
pozitivní zkušenosti některých členských států, které již kvantitativní cíle pro omezení 
pesticidů používají a v nichž se ukázalo, že používání pesticidů lze omezit, aniž 
by to zemědělcům způsobilo výrazné náklady;

11. souhlasí s tím, že by se národní akční plány měly přizpůsobit specifickým podmínkám 
jednotlivých členských států;

12. vítá sdělení Komise, že nejdůležitějším očekávaným výsledkem této tematické strategie 
je omezení negativních dopadů používání pesticidů na lidské zdraví;

13. lituje, že ačkoli s pesticidy souvisejí dopady na imunitní systém, poruchy funkce žláz 
s vnitřní sekrecí, neurotoxické poruchy a rakovina1, tematická strategie se zabývá 
zdravím pouze okrajově;

14. zdůrazňuje, že plody, kojenci, děti, těhotné ženy, starší lidé a osoby s již existujícími 
zdravotními problémy jsou zranitelnější a více vystaveni dopadům pesticidů než dospělé 
osoby, zejména pak kumulativním účinkům různých druhů pesticidů;

15. považuje za nezbytné provádět další výzkum zdravotních dopadů používání pesticidů;

16. vřele vítá takzvanou „zásadu substituce“, podle níž budou v případech, kdy existují 
bezpečnější alternativy, staženy z trhu nebezpečnější látky, a zdůrazňuje nutnost používat 
nechemické alternativy;

17. věří, že aby se zamezilo nechtěné expozici, je nutné vymezit zóny s omezeným nebo 
nulovým používáním pesticidů a zvýšit ochranu vodního prostředí před znečištěním 
pesticidy; považuje za nutné zavést „nárazníková pásma“ o odpovídající šířce, 
která budou zohledňovat různé zeměpisné a povětrnostní podmínky;

18. bere na vědomí kontaminaci evropských povrchových a podzemních vod pesticidy;
zdůrazňuje, že obvykle se však čistí jen voda určená pro lidskou spotřebu, zatímco zbytek 
kontaminované vody se do lidského těla dostává z rostlin a živočichů, což podstatně 
zvyšuje náklady na následnou léčbu;  

19. uznává, že je nezbytné zakázat letecké postřiky; domnívá se však, že postřiky lze 
používat v případech, kdy to přináší nesporné výhody pro životní prostředí nebo tam, 

  
1 Evropská strategie v oblasti životního prostředí a veřejného zdraví KOM(2003)0338, s. 5.
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kde neexistují žádné přijatelné alternativy; mělo by však být povinností v takových 
případech zároveň informovat širokou veřejnost o době provádění postřiku a množství 
a druhu použitého pesticidu;

20. naléhavě žádá Komisi, aby stanovila co nejnižší limity reziduí, pokud není jasně 
prokazatelné, že ani s použitím těch nejlepších dostupných technik a metod nelze udržet 
limity reziduí pod určitou úrovní; v této souvislosti žádá členské státy, aby zlepšily 
monitorování koncentrace pesticidů v potravinách a v životním prostředí;

21. vítá navrhovanou výzvu adresovanou členským státům, aby zrušily ustanovení, která jim 
umožňují uplatňovat u pesticidů snížené sazby DPH;

22. trvá na tom, aby Komise navrhla jasné definice a minimální kriteria pro integrovanou 
ochranu před škůdci (IPM);

23. bere na vědomí, že různá nařízení tvořící společnou zemědělskou politiku již zohledňují 
mnohé otázky životního prostředí a díky tomu jsou zemědělské výrobní metody šetrnější 
k životnímu prostředí; 

24. naléhavě žádá členské státy, aby podporovaly zemědělství s omezeným používáním 
pesticidů a ekologické zemědělství a zajistily, aby profesionální uživatelé pesticidů 
používali všechny dostupné prostředky na ochranu plodin, které jsou šetrnější 
k životnímu prostředí, a upřednostňovali nechemické alternativy, střídání plodin 
a mechanické odstraňování plevele před soustavným používáním pesticidů;

25. vyzývá členské státy, aby zajistily bezpečné skladování pesticidů a nakládání s nimi, 
řízený sběr nepoužitých pesticidů s prošlou záruční lhůtou a prázdných obalů a nakládání 
se skládkami pesticidů v souladu s pravidly pro nebezpečný odpad;

26. uznává, že pro omezení nepříznivých vlivů pesticidů na zdraví a životní prostředí jsou 
nezbytná dobře udržovaná aplikační zařízení a zdůrazňuje, že tato aplikační zařízení musí 
být pravidelně kontrolována;

27. zdůrazňuje, že zatímco nepříznivé účinky pesticidů jsou dobře známy, nepříznivé účinky 
geneticky modifikovaných organismů dosud nebyly řádně prokázány; vyzývá proto 
k dalšímu výzkumu možnosti nahrazení pesticidů geneticky modifikovanými organismy;

28. naléhavě žádá Komisi, aby navrhla tematickou strategii jako obecný rámec pro současné 
a budoucí právní předpisy; navrhuje určit vymahatelnou kombinaci nástrojů, které 
si nebudou odporovat, ale vzájemně se doplňovat;

29. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

V červenci roku 2006 předložila Komise Evropskému parlamentu a Radě tematickou strategii 
udržitelného používání pesticidů, společně s návrhem směrnice, kterou se stanoví rámec 
pro akce Společenství k dosažení udržitelného využívání pesticidů, a návrhem nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh. 

Cílem této strategie je omezit celková rizika a negativní dopady používání pesticidů na lidské 
zdraví a životní prostředí. Tato strategie vychází z šestého akčního programu pro životní 
prostředí (přijatého v červenci 2002), který vyzývá k používání pesticidů udržitelným 
způsobem a minimalizaci negativních dopadů na lidské zdraví a životní prostředí. 

Je třeba uznat, že nejdůležitějším cílem této politiky je ochrana zdraví a životního prostředí. 
Přes mnohé snahy o omezení rizik spojených s používáním pesticidů lze stále nalézt 
nežádoucí množství pesticidů v půdě a ve vodě. Zbytky pesticidů jsou přítomny ve všech 
přírodních stanovištích, je jimi kontaminováno 44% náhodně vybraných plodů a 5,5% z nich 
překročilo maximální limity reziduí. Tato problematika se řeší především s ministerstvy 
zemědělství členských států bez výrazného zapojení ministerstev pro životní prostředí, 
což je dosti neuspokojivé. 

Nutnost účinných právních předpisů v oblasti pesticidů je nesporná. Tematická strategie 
„zaplňuje mezeru“ mezi dvěmi fázemi, které jsou již regulovány – uvedením na trh a koncem 
životního cyklu (maximální limity reziduí a právní předpisy o odpadech). Tematická strategie 
reguluje fázi používání.

Zpravodajka uznává, že pesticidy jsou nezbytné pro zemědělskou výrobu, ale domnívá se, 
že lze omezit jejich používání bez snížení zemědělské produktivity. Alternativami by mohlo 
být ekologické zemědělství, střídání plodin, odstraňování plevele či možnost 
nahrazení/částečného nahrazení pesticidů GMO.  

Zpravodajka nepožaduje okamžité nahrazení pesticidů GMO. Faktem je, že nežádoucí účinky 
chemikálií-pesticidů na lidské zdraví jsou obecně známé. Dopady GMO na lidské zdraví však 
zatím nebyly prozkoumány. Z toho důvodu by mohl být jejich další výzkum velmi užitečný.

Název „tematická strategie udržitelného používání pesticidů“ může být zavádějící, protože 
zahrnuje pouze přípravky na ochranu rostlin, které tvoří jen část skupiny pesticidů. Působnost 
tematické strategie by měla být proto co nejrychleji rozšířena i na biocidy.  

Obecně se uznává, že současné znalosti o pesticidech a jejich použití jsou nedostatečné. 
Zpravodajka proto vřele vítá vytvoření systému odborného školení pro profesionální 
uživatele, aby se zajistilo, že jsou si plně vědomi rizik spojených s používáním pesticidů. 

Stěžejní význam v celém procesu má zavedení národních akčních plánů (NAP). Je však 
politováníhodné, že se Komise rozhodla vyřadit z národních plánů kvantitativní kritéria 
a zaměřila se pouze na „omezení nebezpečí, rizik a závislosti na pesticidech“. To je velmi 
obecné vyjádření, které nebude nutit členské státy, aby množství používaných pesticidů 
snižovaly nebo nahrazovaly nebezpečnější pesticidy bezpečnějšími. Národní akční plány musí 
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být konkrétní a musí prostřednictvím co nejvhodnějšího ukazatele specifikovat, jak omezit 
nebezpečí, rizika a závislost na pesticidech. Zpravodajka se proto domnívá, že Komise by 
měla propojit omezení nebezpečí, rizik a závislosti na pesticidech s kvantitativními kritérii 
národních akčních plánů. Jako příklad může v této souvislosti posloužit pozitivní zkušenost 
s indexem četnosti používání, kterou zaznamenali v Dánsku.

Je velmi znepokojivé, že ačkoli Komise uznává, že hlavním cílem strategie je omezení 
negativních dopadů používání pesticidů na lidské zdraví, postrádá tematická strategie článek 
konkrétně zaměřený na tuto problematiku a zdravím se zabývá pouze okrajově. Tematická 
strategie nezmiňuje, že pesticidy mají mnohé negativní dopady na imunitní systém, způsobují 
neurotoxické poruchy a dokonce rakovinu. Neuznává, že nejzranitelnější skupinou jsou 
těhotné ženy, děti a plody.

Zpravodajka nicméně vítá mnohá opatření, která Komise zavedla, podporuje zásadu 
substituce, zákaz leteckých postřiků, zákaz snížených sazeb DPH, zvýšenou ochranu vodního 
prostředí,  vymezení zón s omezeným nebo nulovým používáním pesticidů. Měla by se však 
stanovit „nárazníková pásma“, aby byla široká veřejnost chráněna před expozicí. 


