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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o Tematickej stratégii trvalo udržateľného využívania pesticídov
(2007/2006(INI))

Európsky parlament,

− so zreteľom na oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Tematická stratégia trvalo 
udržateľného využívania pesticídov (KOM(2006)0372),

− so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1600/2002 ES z 22. júla 
2002, ktorým sa ustanovuje šiesty environmentálny akčný program Spoločenstva1,

− so zreteľom na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovuje rámec 
pre akciu Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného využívania pesticídov 
(KOM(2006)0373),

− so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o uvádzaní prípravkov na 
ochranu rastlín na trh (KOM(2006)0388),

− so zreteľom na článok 175 Zmluvy o ES,
− so zreteľom na článok 6 Zmluvy o ES, na základe ktorého musia byť požiadavky ochrany 

životného prostredia začlenené do vymedzenia a uskutočňovania politík Spoločenstva, 
predovšetkým s ohľadom na podporu trvalo udržateľného rozvoja,

− so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 
2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách 
rastlinného a živočíšneho pôvodu2,

− so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, 
ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného 
hospodárstva3, smernicu Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na 
ľudskú spotrebu4, smernicu Rady 75/440/EHS zo 16. júna 1975 týkajúcu sa požadovanej 
kvality povrchových vôd určených na odber pitnej vody v členských štátoch5 a smernicu 
Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES z 12. decembra 2006 o ochrane podzemných 
vôd pred znečistením a zhoršením kvality6, 

− so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. 
decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok 
(REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry7 a smernicu Európskeho parlamentu 
a Rady 2006/121/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 67/548/EHS o aproximácii 
zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, 

  
1 Ú. v. EÚ L 242, 10.9.2002, s. 1.
2 Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1.
3 Ú. v. EÚ L 327, 22.12.2000, s. 1.
4 Ú. v. EÚ L 330, 5.12.1998, s. 32.
5 Ú. v. EÚ L 194, 25.7.1975, s. 26.
6 Ú. v. EÚ L 372, 27.12.2006, s. 19.
7 Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.



PE 386.500v01-00

Externý preklad 4/9 PR\657643SK.doc

Externý preklad

SK

balenia a označovania nebezpečných látok s cieľom prispôsobiť ju nariadeniu (ES) 
č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok 
(REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry1,

− so zreteľom na súhrnnú správu Európskej komisie s názvom Možnosti pre budúcu 
environmentálnu politiku EÚ v oblasti prípravkov na ochranu rastlín (1997),

− so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

− so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanovisko Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A6-0000/2007),

A. keďže úroveň používania prípravkov na ochranu rastlín v EÚ ostala medzi rokmi 1992 a 
2003 významná a neznížila sa; 

B. keďže v životnom prostredí, najmä v pôde a vode, sa stále nachádzajú neželané množstvá 
určitých pesticídov; keďže v poľnohospodárskych výrobkoch sa stále nachádzajú rezíduá 
prekračujúce predpísané limitné hodnoty;

C. keďže napriek nepopierateľným výhodám, ktoré vyplývajú z využívania pesticídov a 
úlohe, ktorú zohrávajú pri zabezpečení efektívnej a trvalo udržateľnej 
konkurencieschopnej poľnohospodárskej výroby v Európe, by mala byť široká verejnosť 
lepšie informovaná o možných rizikách pre zdravie a životné prostredie a krátkodobých a 
dlhodobých nepriaznivých účinkoch spojených s ich využívaním; 

D. keďže chýba transparentný systém predkladania správ a monitorovania využívania 
pesticídov a hladín rezíduí vo výrobkoch vrátane vypracovania vhodných ukazovateľov; 

1. uznáva potrebu právneho rámca v oblasti využívania pesticídov, keďže existujúce právne 
predpisy sa ukázali byť nedostačujúce na podstatné zníženie nebezpečenstiev a rizík pre 
zdravie a životné prostredie vyplývajúcich z využívania pesticídov;

2. víta Tematickú stratégiu trvalo udržateľného využívania pesticídov, ktorá určuje 
nedostatky existujúcich právnych predpisov a navrhuje regulovať fázu využitia s cieľom 
vyplniť medzeru medzi uvedením prípravkov na ochranu rastlín na trh na jednej strane a 
koncom životného cyklu týchto prípravkov na strane druhej;

3. berie na vedomie, že Tematická stratégia trvalo udržateľného využívania pesticídov 
zahŕňa iba prípravky na ochranu rastlín, ktoré predstavujú iba časť pesticídov a nalieha na 
Komisiu, aby čo najskôr rozšírila rozsah tematickej stratégie aj na biocídy;  

4. považuje za nevyhnutné zlepšiť správanie užívateľov pesticídov, aby sa zabránilo ich 
zneužívaniu, nadmernému používaniu a otrave; víta vytvorenie školiaceho a 
vzdelávacieho systému pre profesionálnych užívateľov pesticídov, pre ktorých má 

  
1 Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 850.



PR\657643SK.doc 5/9 PE 386.500v01-00

Externý preklad

Externý preklad

SK

Komisia zostaviť usmernenia, v ktorých zohľadní rozdiely medzi rôznymi európskymi 
regiónmi; 

5. zdôrazňuje, že podstatné zníženie nebezpečenstiev a rizík pre zdravie a životné prostredie 
vyplývajúcich z využívania pesticídov nemožno dosiahnuť bez konštruktívneho dialógu s 
tretími krajinami a budovania kapacít vrátane finančných stimulov v týchto krajinách; 

6. zdôrazňuje dôležitosť úlohy, ktorú zohrávajú médiá v informovaní širokej verejnosti o 
otázkach súvisiacich s pesticídmi;

7. víta opatrenia, ktoré zvolila Komisia; zdôrazňuje, že ďalekosiahle národné akčné plány 
členských štátov sú kľúčovými prvkami v celom procese; 

8. ľutuje však, že sa Komisia rozhodla pre vylúčenie kvantitatívnych a kvalitatívnych 
kritérií z národných akčných plánov, čím znížila stupeň ich dosahu; 

9. zdôrazňuje, že bez cieľov zníženia kvantitatívneho využívania v národných akčných 
plánoch je vymedzenie pojmu „zníženie nebezpečenstiev, rizík a závislosti od pesticídov” 
veľmi nepresné a nejasné a neposunie členské štáty k zníženiu kvantitatívneho 
využívania pesticídov; 

10. navrhuje, aby Komisia v národných akčných plánoch spojila odstránenie 
nebezpečenstiev, rizík a závislosti od pesticídov s kvantitatívnymi kritériami, pričom 
zohľadní pozitívne skúsenosti niektorých členských štátov, ktoré už používajú ciele 
zníženia kvantitatívneho využívania, čo ukázalo, že využívanie pesticídov možno znížiť 
bez toho, aby farmári museli vynaložiť značné náklady; 

11. súhlasí, že národné akčné plány je potrebné prispôsobiť špecifickým podmienkam 
každého členského štátu;

12. víta stanovisko Komisie, že najdôležitejším očakávaným výsledkom tematickej stratégie 
je zníženie negatívnych vplyvov využívania pesticídov na ľudské zdravie;  

13. ľutuje, že napriek tomu, že pesticídy majú nežiaduce imunologické a endokrinologické 
účinky, spôsobujú neurotoxické poruchy a rakovinu1, zdravie sa v tematickej stratégii 
spomína iba okrajovo; 

14. poukazuje na to, že plody, dojčatá, deti, ako aj tehotné ženy, starší ľudia a ľudia s už 
existujúcimi zdravotnými ťažkosťami sú zraniteľnejší a väčšmi vystavení pesticídom, 
najmä kumulatívnym účinkom rôznych druhov pesticídov, ako dospelí; 

15. považuje za nevyhnutné pokračovať vo výskume zdravotných účinkov využívania 
pesticídov;

  
1 Európska stratégia pre životné prostredie a zdravie, KOM(2003)0338, s. 5.
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16. víta takzvanú „zásadu nahrádzania”, podľa ktorej sú nebezpečnejšie látky odstránené z 
trhu, kde existujú bezpečnejšie alternatívy a zdôrazňuje potrebu využívať nechemické 
alternatívy;

17. domnieva sa, že je potrebné označiť oblasti so zníženým alebo nulovým využívaním 
pesticídov a zvýšenou ochranou vodného prostredia pred znečistením pesticídmi, aby sa 
zabránilo nechcenému vystaveniu nebezpečenstvu; domnieva sa, že je potrebné zriadiť 
„nárazníkové zóny” s vhodnou šírkou, pričom treba zohľadniť rôzne geografické a 
poveternostné podmienky;

18. berie na vedomie znečistenie európskych podzemných a povrchových vôd pesticídmi; 
poukazuje na to, že väčšinou sa čistia iba vody určené pre ľudskú spotrebu, pričom 
zvyšná znečistená voda sa dostáva do ľudského tela z flóry a fauny a má za následok 
vysoké liečebné náklady;   

19. uznáva nevyhnutnosť zákazu leteckých postrekov; domnieva sa však, že postreky sa 
môžu používať vtedy, keď poskytujú jasné výhody pre životné prostredie alebo keď 
neexistujú žiadne iné schodné alternatívy, ale súčasne by malo byť povinné upovedomiť 
širokú verejnosť o čase postrekov, množstvách a druhu pesticídov; 

20. nalieha na Komisiu, aby stanovila maximálne hladiny rezíduí čo najnižšie, pokiaľ 
nemožno dokázať, že ani najlepšia dostupná technológia a postupy nemôžu zabrániť 
rezíduám pod určitou hladinou; v tejto súvislosti vyzýva členské štáty, aby zlepšili 
monitorovanie koncentrácie pesticídov v potravinových výrobkoch a environmentálnych 
médiách;

21. víta návrh, aby boli členské štáty vyzvané odstrániť ustanovenia, ktoré im umožňujú 
uplatňovať na pesticídy zníženú sadzbu DPH;

22. žiada, aby Komisia navrhla jasné vymedzenia a minimálne kritériá pre integrovanú 
ochranu proti škodcom (IPM);

23. uznáva, že mnohé environmentálne záujmy sú zahrnuté v rôznych nariadeniach, ktoré 
tvoria spoločnú poľnohospodársku politiku a vďaka ktorým sú postupy v 
poľnohospodárskej výrobe šetrnejšie k životnému prostrediu; 

24. nalieha na členské štáty, aby podporovali pestovanie plodín s nízkym vstupom pesticídov 
alebo organické pestovanie plodín a zaručili, aby profesionálni užívatelia pesticídov 
prešli k využívaniu všetkých dostupných prípravkov na ochranu plodín šetrnejších k 
životnému prostrediu a uprednostnili pritom nechemické alternatívy, striedanie plodín a 
odburiňovanie pred systematickým využívaním pesticídov; 

25. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili bezpečné skladovanie a zaobchádzanie s pesticídmi 
a aby sa kontrolovalo zbieranie nepoužitých pesticídov po uplynutí dátumu spotreby a 
prázdnych balení a aby sa so zastaranými pesticídmi zaobchádzalo v súlade s predpismi 
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uplatňovanými na nebezpečný odpad;  

26. uznáva, že dobre udržiavané aplikačné zariadenie je nevyhnutné pre zníženie škodlivých 
vplyvov pesticídov na zdravie a životné prostredie a zdôrazňuje, že aplikačné zariadenie 
sa musí pravidelne kontrolovať; 

27. zdôrazňuje, že škodlivé účinky pesticídov sú dobre známe, kým škodlivé účinky 
genetický upravených organizmov neboli doteraz riadne preukázané; žiada preto ďalšie 
preskúmanie možnosti nahradenia pesticídov geneticky upravenými organizmami; 

28. nalieha na Komisiu, aby navrhla tematickú stratégiu ako zastrešenie existujúcich 
a budúcich právnych predpisov; navrhuje navrhnutie vynútiteľnej kombinácie nástrojov, 
ktoré nebudú v rozpore, ale budú sa navzájom dopĺňať; 

29. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

V júli 2006 predložila Komisia Rade a Európskemu parlamentu Tematickú stratégiu trvalo 
udržateľného využívania pesticídov spolu s návrhom smernice, ktorou sa stanovuje rámec pre 
akciu Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného využívania pesticídov a návrh 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh.

Cieľom stratégie je znížiť celkové riziká a negatívne vplyvy využívania pesticídov na ľudské 
zdravie a životné prostredie. Stratégia je výsledkom šiesteho environmentálneho akčného 
programu (prijatého v júli 2002), ktorý žiada trvalo udržateľné využívanie pesticídov s cieľom 
podstatne znížiť negatívne vplyvy na ľudské zdravie a životné prostredie.  

Treba uznať, že najdôležitejším cieľom tejto politiky je ochrana zdravia a životného 
prostredia. Napriek veľkému úsiliu vynaloženému na minimalizovanie rizík vyplývajúcich z 
využívania pesticídov sa v pôde a vode stále objavujú nechcené množstvá. Rezíduá pesticídov 
sú prítomné vo všetkých biotopoch, 44 % preskúmaného ovocia je znečistených pesticídmi, 
5,5 % nad maximálnou hladinou rezíduí. Nie je uspokojivé vidieť, že záležitosťou sa v 
členských štátoch zaoberajú skôr ministerstvá poľnohospodárstva s veľmi malým zapojením 
ministerstiev životného prostredia.  

Potreba efektívnej legislatívy v oblasti využívania pesticídov ostáva nesporná. Tematická 
stratégia vypĺňa medzeru medzi dvomi fázami, ktoré sú už regulované – fázou uvedenia na trh 
a koncom životného cyklu (maximálne hladiny rezíduí a legislatíva v oblasti odpadu). 
Tematická stratégia reguluje fázu využitia. 

Hoci spravodajkyňa uznáva, že využívanie pesticídov je pre poľnohospodársku produktivitu 
potrebné, zastáva názor, že existujú iné spôsoby ako znížiť využívanie pesticídov bez zníženia 
produktivity v odvetví poľnohospodárstva. Alternatívami by mohlo byť organické pestovanie 
plodín, striedanie plodín, odburiňovanie alebo možné nahrádzanie/čiastočné nahrádzanie 
pesticídov GMO. 

Spravodajkyňa nechce okamžite nahradiť pesticídy GMO. Ide o to, že nežiaduce účinky 
chemikálií – pesticídov na ľudské zdravie sú dobre známe. Na druhej strane, účinky GMO na 
ľudské zdravie sa doteraz nepreskúmali. Preto je nevyhnutné urobiť ďalší výskum.

Názov Tematická stratégia trvalo udržateľného využitia pesticídov by mohol byť zavádzajúci, 
pretože stratégia zahŕňa iba prípravky na ochranu rastlín, ktoré tvoria iba časť skupiny 
pesticídov. Preto by sa mal rozsah tematickej stratégie čo najskôr rozšíriť, aby zahŕňala aj 
biocídy. 

Do značnej miery sa predpokladá, že súčasné povedomie o pesticídoch a ich využití nie je 
dostatočné. Spravodajkyňa preto víta vytvorenie školiacich programov pre profesionálnych 
užívateľov, aby si boli plne vedomí rizík vyplývajúcich z využívania pesticídov.
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Základným kameňom celého procesu je zavedenie národných akčných plánov. Je však 
poľutovaniahodné, že Komisia sa rozhodla vylúčiť z národných akčných plánov kvantitatívne 
kritériá a sústreďuje sa iba na „zníženie nebezpečenstiev, rizík a závislosti od pesticídov”. Je 
to všeobecná formulácia, ktorá nevyvinie na členské štáty tlak, aby znížili používané 
množstvá pesticídov alebo nahradili nebezpečnejšie pesticídy menej nebezpečnými. Národné 
akčné plány musia byť konkrétne a musia presne stanoviť najvhodnejším ukazovateľom ako 
znížiť nebezpečenstvá, riziká a závislosť od pesticídov. Spravodajkyňa preto zastáva názor, že 
Komisia by mala v národných akčných plánoch skombinovať odstránenie nebezpečenstiev, 
rizík a závislosti od pesticídov s kvantitatívnymi kritériami. V tejto súvislosti by sa za príklad 
mohli považovať pozitívne skúsenosti Dánska s použitím frekvencie aplikačného indexu.  

Je veľmi neuspokojivé vidieť, že i keď Komisia uznala zníženie negatívnych vplyvov 
využívania pesticídov na ľudské zdravie za hlavný cieľ stratégie, v tematickej stratégii sa 
nenájde článok, ktorý by sa touto záležitosťou konkrétne zaoberal a zdravie sa spomína iba 
okrajovo. Tematická stratégia nerieši fakt, že pesticídy spôsobujú niekoľko imunologických 
porúch, neurotoxických porúch a dokonca rakovinu. Neuznáva, že tehotné ženy, deti a plody 
sú najzraniteľnejšou skupinou. 

Spravodajkyňa napriek tomu víta početné opatrenia zavedené Komisiou, podporuje zásadu 
nahrádzania, zákaz leteckých postrekov, zákaz zníženia sadzieb DPH, zvýšenú ochranu 
vodného prostredia, označenie oblastí so zníženým alebo nulovým využívaním pesticídov. 
Mali by však byť zriadené nárazníkové zóny s cieľom chrániť širokú verejnosť pred 
vystavením sa nebezpečenstvu. 


