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PR_COD_1am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
  většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi). 
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro akce 
Společenství k dosažení udržitelného využívání pesticidů
(KOM(2006)0373 – C6-0246/2006 – 2006/0132(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2006)0373)1,

– s ohledem na článek 251 a článek 175 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0246/2006),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
a na stanoviska Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a Výboru pro průmysl, výzkum 
a energetiku (A6-0000/2007),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Název

Návrh směrnice Evropského parlamentu a 
Rady kterou se stanoví rámec pro akce 
Společenství k dosažení udržitelného 
využívání pesticidů

Návrh směrnice Evropského parlamentu a 
Rady kterou se stanoví rámec pro akce 
Společenství k dosažení udržitelného 
využívání přípravků na ochranu rostlin

Odůvodnění

Opatření se podle směrnice nevztahují na veškeré pesticidy, ale pouze na pesticidy ve formě 
přípravků na ochranu rostlin. Výraz pesticidy použitý v návrhu Komise je proto zavádějící 
a měl by být v celém textu směrnice nahrazen výrazem přípravky na ochranu rostlin.

  
1 Úř. věst. C ... / Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
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Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 1

(1) V souladu s články 2 a 7 rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady č. 
1600/2002/ES ze dne 22. července 2002 o 
šestém akčním programu Společenství pro 
životní prostředí by měl být vytvořen 
společný právní rámec pro dosažení 
udržitelného využívání pesticidů.

(1) V souladu s články 2 a 7 rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady č. 
1600/2002/ES ze dne 22. července 2002 o 
šestém akčním programu Společenství pro 
životní prostředí by měl být, při 
zohlednění zásady prevence, vytvořen 
společný právní rámec pro dosažení 
udržitelného využívání přípravků na 
ochranu rostlin.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 2

(2) Opatření stanovená touto směrnicí by 
měla být doplňková k opatřením 
stanoveným jinými právními předpisy, 
zejména k nařízení ES č.[…] o přípravcích 
na ochranu rostlin, směrnici Evropského 
parlamentu a Rady č. 2000/60/ES ze dne 
23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro 
činnost Společenství v oblasti vodní 
politiky; 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 a na 
jejich povrchu a o změně směrnice Rady 
91/414/EHS, a neměla by je ovlivňovat.

(2) Opatření stanovená touto směrnicí by 
měla být doplňková k opatřením 
stanoveným jinými právními předpisy, 
zejména k nařízení ES č.[…] o přípravcích 
na ochranu rostlin, směrnici Evropského 
parlamentu a Rady č. 2000/60/ES ze dne 
23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro 
činnost Společenství v oblasti vodní 
politiky; 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 a na 
jejich povrchu a o změně směrnice Rady 
91/414/EHS, jakož i k předpisům 
potravinového práva na základě nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým 
se stanoví obecné zásady a požadavky 
potravinového práva, zřizuje se Evropský 
úřad pro bezpečnost potravin a stanoví 
postupy týkající se bezpečnosti potravin, 
a neměla by je ovlivňovat.

Odůvodnění

Toto rozšíření má zahrnout příslušnou oblast potravinového práva.

Pozměňovací návrh 4
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Bod odůvodnění 3

(3) Národní akční plány zaměřené na 
stanovení cílů pro snížení rizik, včetně 
nebezpečí, a závislosti na používání 
pesticidů a pro podporu nechemické 
ochrany rostlin by měly být členskými 
státy použity k usnadnění provádění této 
směrnice. Národní akční plány mohou být 
koordinovány s prováděcími plány podle 
jiných příslušných právních předpisů 
Společenství a mohou být použity pro 
seskupování cílů, kterých má být dosaženo 
v rámci jiných právních předpisů 
Společenství souvisejících s pesticidy.

(3) Národní akční plány zaměřené na 
stanovení cílů pro snížení rizik, které pro 
lidské zdraví a životní prostředí mohou 
vzejít z používání přípravků na ochranu 
rostlin, by měly být členskými státy 
použity k usnadnění provádění této 
směrnice. Národní akční plány mohou být 
koordinovány s prováděcími plány podle 
jiných příslušných právních předpisů 
Společenství a mohou být použity pro 
seskupování cílů, kterých má být dosaženo 
v rámci jiných právních předpisů 
Společenství souvisejících s přípravky na 
ochranu rostlin.

Odůvodnění

Cílem směrnice a národních akčních plánů by mělo být další snížení rizika. Požadavek 
chránit rostliny bez použití chemických přípravků na ochranu rostlin není v současné době 
realistický a účelný. Cílem by mělo být ekologicky a ekonomicky odpovědné využití všech 
možností jednání a postupů při ochraně rostlin, aby bylo možné provést rozhodnutí 
odpovídající místu a okolnostem ve smyslu udržitelného zemědělství.

Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 6

(6) Je žádoucí, aby členské státy vytvořily 
systémy odborné přípravy pro distributory, 
poradce a profesionální uživatele pesticidů, 
neboť ti, kdo využívají nebo budou 
využívat pesticidy, jsou si pak plně vědomi 
možných rizik pro lidské zdraví a životní 
prostředí a znají vhodná opatření pro 
maximální snížení těchto rizik. Vzdělávací 
činnosti pro profesionální uživatele mohou 
být koordinovány s činnostmi 
organizovanými v rámci nařízení Rady 
(ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 
o podpoře pro rozvoj venkova 
z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV).

(6) Je žádoucí, aby členské státy vytvořily 
systémy odborné přípravy pro distributory, 
poradce a profesionální uživatele 
přípravků na ochranu rostlin, neboť ti, 
kdo využívají nebo budou využívat 
přípravky na ochranu rostlin, jsou si pak 
plně vědomi možných rizik pro lidské 
zdraví a životní prostředí a znají vhodná 
opatření pro maximální snížení těchto 
rizik. Vzdělávací činnosti pro profesionální 
uživatele mohou být koordinovány 
s činnostmi organizovanými v rámci 
nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. 
září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova 
z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV). 
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Odůvodnění

Měla by se plánovat opatření na školení a odbornou přípravu pro distributory, poradce 
a profesionální uživatele přípravků na ochranu rostlin. Odborná způsobilost uživatelů 
a prodejců je nezbytná pro účelové a odborné použití přípravků na ochranu rostlin.

Pozměňovací návrh 6
Bod odůvodnění 7

(7) Vzhledem k možným rizikům 
plynoucím z využití pesticidů by měla být 
široká veřejnost lépe informována o 
rizicích spojených s využíváním pesticidů 
prostřednictvím osvětových kampaní, 
prostřednictvím informací podávaných 
maloobchodníky a jiných vhodných 
opatření.

(7) Vzhledem k přínosům a možným 
rizikům plynoucím z využití přípravků na 
ochranu rostlin by měla být široká 
veřejnost lépe informována o výhodách 
a nevýhodách, přínosech a rizicích 
a odpovědném zacházení s přípravky na 
ochranu rostlin i o jejich významu pro 
zemědělství a výrobu potravin.

Odůvodnění

Informace pro veřejnost by měly být objektivní a zahrnovat jak rizika a přínosy plynoucí 
z použití přípravků na ochranu rostlin, tak přispět k odpovědnému zacházení s přípravky na 
ochranu rostlin.

Pozměňovací návrh 7
Bod odůvodnění 10

(10) Letecký postřik pesticidy má potenciál 
vyvolat značně nepříznivé dopady na 
lidské zdraví a na životní prostředí, 
zejména v důsledku unášených postřiků. 
Proto bude letecký postřik obecně zakázán 
s možnou odchylkou tam, kde postřik 
představuje zřejmé výhody a rovněž přináší 
ve srovnání s jinými metodami postřiku
environmentální přínosy, nebo pokud 
neexistují žádné přijatelné alternativy.

(10) Letecký postřik přípravky na ochranu 
rostlin má potenciál vyvolat značně 
nepříznivé dopady na lidské zdraví a na 
životní prostředí, zejména v důsledku 
unášených postřiků. Proto bude letecký 
postřik předmětem povolovacího řízení, 
aby se zajistilo, že bude použit pouze 
tehdy, když představuje zřejmé výhody 
a rovněž přináší ve srovnání s jinými 
postupy environmentální přínosy, nebo 
pokud neexistují žádné přijatelné 
alternativy.

Odůvodnění

Letecký postřik je v případě určitých okolností, situací a plodin (výška plodin, místa napadení, 
epidemie) jako způsob aplikace nezbytný. Cílem by mělo být zavedení nebyrokratických 
a z hlediska správy vhodných předpisů pro letecký postřik. Právě v krizových situacích je 
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potřeba rychle reagovat na akutní napadení škůdci.

Pozměňovací návrh 8
Bod odůvodnění 11

(11) Vodní prostředí je na pesticidy zvláště 
citlivé. Je proto nezbytné věnovat zvláštní 
pozornost zamezení znečišťování 
povrchových vod a podzemních vod 
prostřednictvím přijetí vhodných opatření, 
jako např. vytvořením nárazníkových 
pásem nebo vysazováním živých plotů 
podél povrchových vod, aby se snížila 
expozice vodních těles unášeným 
postřikům. Rozměry nárazníkových pásem 
by měly záviset zejména na vlastnostech 
půdy, klimatu, velikosti vodního toku, 
stejně jako na zemědělských vlastnostech 
dotčených oblastí. Použití pesticidů
v oblastech určených k odběru pitné vody, 
podél dopravních cest, např. železničních 
tratí, na uzavřených nebo velmi 
propustných površích může vést k vyšším 
rizikům znečištění vodního prostředí. Proto 
by v takových oblastech mělo být 
používání pesticidů co nejvíce omezeno, 
případně odstraněno.

(11) Vodní prostředí je na přípravky na 
ochranu rostlin zvláště citlivé. Je proto 
nezbytné věnovat zvláštní pozornost 
zamezení znečišťování povrchových vod 
a podzemních vod prostřednictvím přijetí 
vhodných opatření a náležitým použitím, 
jako např. vytvořením přiměřených
nárazníkových pásem nebo vysazováním 
živých plotů podél povrchových vod, aby 
se snížila expozice vodních těles unášeným 
postřikům. Rozměry nárazníkových pásem 
by měly záviset zejména na vlastnostech 
půdy, klimatu, velikosti vodního toku, 
stejně jako na zemědělských vlastnostech 
dotčených oblastí. Použití přípravků na 
ochranu rostlin v oblastech určených 
k odběru pitné vody, podél dopravních 
cest, např. železničních tratí, na 
uzavřených nebo velmi propustných 
površích může vést k vyšším rizikům 
znečištění vodního prostředí. Proto by 
v takových oblastech mělo být používání 
přípravků na ochranu rostlin co nejvíce 
omezeno, případně odstraněno.

Pozměňovací návrh 9
Bod odůvodnění 12

(12) Použití pesticidů může být zvláště 
nebezpečné ve velmi citlivých oblastech, 
jako jsou např. lokality sítě Natura 2000 
chráněné v souladu se směrnicí Rady 
79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 
o ochraně volně žijících ptáků a směrnicí 
Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 
o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích 
rostlin. Na jiných místech, jako jsou 
veřejné parky, sportoviště nebo dětská 
hřiště, jsou rizika z expozice pesticidům

(12) Použití přípravků na ochranu rostlin
může být zvláště nebezpečné ve velmi 
citlivých oblastech, jako jsou např. lokality 
sítě Natura 2000 chráněné v souladu se 
směrnicí Rady 79/409/EHS ze dne 
2. dubna 1979 o ochraně volně žijících 
ptáků a směrnicí Rady 92/43/EHS ze dne 
21. května 1992 o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin. Měla by být učiněna 
potřebná ochranná opatření na dosažení 
odborných cílů ochrany přírody podle 



PE 386.502v01-00 10/26 PR\657645CS.doc

CS

pro širokou veřejnost vysoká. Proto by 
používání pesticidů v těchto oblastech 
mělo být co nejvíce omezeno, případně 
odstraněno.

ustanovení těchto předpisů. Na jiných 
místech, jako jsou veřejné parky, 
sportoviště nebo dětská hřiště, jsou rizika 
z expozice přípravkům na ochranu rostlin
pro širokou veřejnost vysoká. Proto by 
používání přípravků na ochranu rostlin
v těchto oblastech mělo být co nejvíce 
omezeno, případně odstraněno.

Odůvodnění

Plochy sítě Natura 2000, které mezitím zahrnují přes 15 % plochy souše Společenství, 
obsahují velké množství ploch, jež se využívají pro zemědělské nebo lesnické účely a na nichž 
není použití přípravků na ochranu rostlin v rozporu s cíli ochrany. Přesto má smysl 
odpovídajícím způsobem připomínat právní nástroje ochrany přírody.

Pozměňovací návrh 10
Bod odůvodnění 13

(13) Nakládání s pesticidy, včetně ředění 
a míchání chemických látek a čištění 
aplikačního zařízení po použití, vypouštění 
přebytku z nádoby, prázdné obaly a 
nepoužité pesticidy mají zvláště tendenci 
způsobovat nezáměrnou expozici lidí a 
životního prostředí. Proto je vhodné 
stanovit zvláštní opatření zabývající se 
těmito činnostmi jako doplněk k opatřením 
podle článků 4 a 8 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2006/12/ES ze dne 
5. dubna 2006 o odpadech a článků 2 a 5 
směrnice Rady 91/689/EHS ze dne 
12. prosince 1991 o nebezpečných 
odpadech. Tato specifická opatření by měla 
zahrnovat rovněž neprofesionální 
uživatele, neboť u této skupiny uživatelů se 
velmi pravděpodobně projeví nevhodné 
zacházení v důsledku nedostatku znalostí.

(13) Neodborné nakládání s přípravky na 
ochranu rostlin, včetně ředění a míchání 
chemických látek a čištění aplikačního 
zařízení po použití, vypouštění přebytku 
z nádoby, prázdné obaly a nepoužité 
přípravky na ochranu rostlin mají zvláště 
tendenci způsobovat nezáměrnou expozici 
lidí a životního prostředí. Proto je vhodné 
stanovit zvláštní opatření zabývající se 
těmito činnostmi jako doplněk k opatřením 
podle článků 4 a 8 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2006/12/ES ze dne 
5. dubna 2006 o odpadech a článků 2 a 5 
směrnice Rady 91/689/EHS ze dne 
12. prosince 1991 o nebezpečných 
odpadech. Tato specifická opatření by měla 
zahrnovat rovněž neprofesionální 
uživatele, neboť u této skupiny uživatelů se 
velmi pravděpodobně projeví nevhodné 
zacházení v důsledku nedostatku znalostí.

Pozměňovací návrh 11
Bod odůvodnění 19

(19) Opatření nezbytná pro provádění této 
směrnice by měla být přijata v souladu 

(19) Opatření nezbytná pro provádění této 
směrnice by měla být přijata v souladu 
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s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 
28. června 1999 o postupech pro výkon 
prováděcích pravomocí svěřených 
Komisi.1

s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 
28. června 1999 o postupech pro výkon 
prováděcích pravomocí svěřených 
Komisi.1

1 Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. 1 Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23, pozměněné 
rozhodnutím 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 
22.7.2006, s. 11)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný, aby bylo znění v souladu s ustanoveními nového 
rozhodnutí o postupech projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh 12
Čl. 2 odst. 1

1. Tato směrnice se vztahuje na pesticidy 
ve formě přípravků na ochranu rostlin 
definované v nařízení ES č. […] o uvádění 
přípravků na ochranu rostlin na trh.

1. Tato směrnice se vztahuje na přípravky 
na ochranu rostlin definované v nařízení 
ES č. […] o uvádění přípravků na ochranu 
rostlin na trh.

Odůvodnění

Opatření se podle směrnice nevztahují na veškeré pesticidy, ale pouze na pesticidy ve formě 
přípravků na ochranu rostlin. Výraz pesticidy použitý v návrhu Komise je proto zavádějící 
a měl by být v celém textu směrnice nahrazen výrazem přípravky na ochranu rostlin.

Pozměňovací návrh 13
Čl. 4 odst. název a odst. 1 a 2

Národní akční plány na snížení rizik 
a závislosti na pesticidech

Národní akční plány na snížení rizik při 
používání přípravků na ochranu rostlin

1. Členské státy přijmou národní akční 
plány, které stanoví cíle, opatření 
a harmonogramy pro snížení rizik, včetně 
nebezpečí, a závislosti na pesticidech.

1. Členské státy přijmou národní akční 
plány na snížení rizik plynoucích 
z používání přípravků na ochranu rostlin 
pro zdraví lidí a zvířat či životní prostředí. 
Národní akční plány mohou zahrnovat i 
regionální plány, aby se zohlednily 
jedinečné místní danosti.

Při vypracovávání a revizi národních 
akčních plánů členské státy náležitě zváží 
sociální, ekonomické a environmentální 
dopady zamýšlených opatření.

Při vypracovávání a revizi národních 
akčních plánů členské státy náležitě zváží 

– sociální, ekonomické a environmentální



PE 386.502v01-00 12/26 PR\657645CS.doc

CS

dopady zamýšlených opatření, 

– požadavky na účinnou ochranu rostlin,
– plánování podle jiných právních 
předpisů Společenství, které se týkají 
použití přípravků na ochranu rostlin, jako 
jsou např. plány opatření podle směrnice 
2000/60/ES.

2. Během tří let po vstupu této směrnice 
v platnost sdělí členské státy své národní 
akční plány Komisi a ostatním členským 
státům.

2. Během tří let po vstupu této směrnice 
v platnost sdělí členské státy své národní 
akční plány Komisi a ostatním členským 
státům.

Národní akční plány jsou každých pět let 
přezkoumány a veškeré změny v národních 
akčních plánech se neprodleně sdělí 
Komisi.

Národní akční plány jsou každých pět let 
přezkoumány a veškeré změny v národních 
akčních plánech se neprodleně sdělí 
Komisi. Komise zřídí internetový portál, 
na němž bude veřejnost informována 
o národních akčních plánech, případných 
změnách a důležitých výsledcích 
provádění.

Odůvodnění

Vzhledem k rozdílným místním podmínkám pro použití přípravků na ochranu rostlin je 
nezbytné zohlednit i regionální plány. Podstatným prvkem národních akčních plánů je účast 
veřejnosti. Z tohoto důvodu je vhodné dát plány, změny a výsledky provádění k dispozici 
prostřednictvím internetového portálu.

Pozměňovací návrh 14
Článek 5

1. Členské státy zajistí, aby všichni 
profesionální uživatelé, distributoři a 
poradci měli přístup k náležité odborné 
přípravě.

1. Členské státy zajistí, aby všichni 
profesionální uživatelé, distributoři a 
poradci měli přístup k náležitému školení 
nebo odborné přípravě o udržitelném 
použití přípravků na ochranu rostlin.

Znalosti o odborném použití přípravků na 
ochranu rostlin musí být součástí školení 
nebo odborné přípravy všech 
profesionálních uživatelů.

Odborná příprava bude navržena tak, aby 
zajistila, že bude dosaženo dostatečných 
znalostí o předmětech uvedených v příloze 
I.

Školení nebo odborná příprava budou 
navrženy tak, aby zajistily, že bude 
dosaženo dostatečných znalostí 
o předmětech uvedených v příloze I.

2. Do dvou let ode dne uvedeného v čl. 20 2. Do dvou let ode dne uvedeného v čl. 20 
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odst. 1 členské státy vytvoří systémy 
certifikace, které poskytnou evidenci 
docházky za celý kurz, jehož obsahem jsou 
minimálně předměty uvedené v příloze I.

odst. 1 členské státy vytvoří systém 
hodnocení. Odpovídající certifikát bude 
dokladem dostatečných znalosti o obsahu 
přílohy I. Systém upravuje předpoklady 
pro udělení, dobu platnosti a odebrání 
certifikátu.

3. Komise může postupem podle čl. 18 
odst. 3 pozměnit přílohu I s cílem 
přizpůsobení technickému a vědeckému 
pokroku.

3. Komise může uvedeným regulativním
postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 2 
pozměnit přílohu I s cílem přizpůsobení 
technickému a vědeckému pokroku.

Odůvodnění

Členské státy by měly přispět k tomu, aby základní požadavky této směrnice byly splněny 
i pomocí odpovídajících nabídek na školení nebo odbornou přípravu. V případě osob, které již 
byly patřičně vyškoleny, postačí i prohloubení jednotlivých aspektů.

Pozměňovací návrh 15
Článek 6

1. Členské státy zajistí, aby distributoři 
prodávající pesticidy klasifikované podle 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
1999/45/ES jako toxické nebo velmi 
toxické, zaměstnávali nejméně jednu 
osobu, která má certifikát podle čl. 5 odst. 
2 a která bude přítomna a k dispozici na 
místě prodeje, aby poskytla informace 
o použití pesticidů zákazníkům.

1. Členské státy zajistí, aby distributoři 
prodávající přípravky na ochranu rostlin, 
zaměstnávali nejméně jednu osobu, která 
má certifikát podle čl. 5 odst. 2 a která 
bude přítomna a k dispozici na místě 
prodeje, aby poskytla informace o použití 
přípravků na ochranu rostlin zákazníkům. 
Certifikát nesmí být starší 7 let.

2. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření k zajištění, aby prodej pesticidů, 
které nejsou schváleny 
k neprofesionálnímu použití, byl omezen 
na profesionální uživatele, kteří jsou 
držiteli certifikátu podle čl. 5 odst. 2.
3. Členské státy budou od distributorů 
uvádějících na trh pesticidy pro 
neprofesionální použití žádat, aby 
poskytovali obecné informace týkající se 
rizik používání pesticidů, zejména 
o nebezpečích, expozici, správném 
skladování, zacházení a aplikaci a rovněž o 
jejich likvidaci.

3. Členské státy budou od distributorů 
prodávajících přípravky na ochranu 
rostlin žádat, aby poskytovali obecné 
informace týkající se odborného použití 
přípravků na ochranu rostlin, zejména 
o možných rizicích, expozici, správném 
skladování, zacházení a aplikaci a rovněž o 
jejich likvidaci. Totéž platí i pro prodej 
přes internet.
Je-li kupující držitelem certifikátu podle 
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čl. 5 odst. 2, jeho předložení je dostačující 
pro koupi přípravků na ochranu rostlin.

Opatření stanovená v odstavcích 1 a 2 se 
zavedou do dvou let od data uvedeného 
v čl. 20 odst. 1.

Opatření stanovená v odstavcích 1 a 2 se 
zavedou do dvou let od data uvedeného 
v čl. 20 odst. 1.

Odůvodnění

Distributoři, kteří prodávají přípravky na ochranu rostlin, musí přijmout dostatečná opatření, 
aby byli zákazníci při prodeji odpovídajícím způsobem informováni o odborném použití, 
možných rizicích, správném skladování, zacházení, aplikaci a likvidaci přípravků na ochranu 
rostlin.

Pozměňovací návrh 16
Článek 7

Členské státy podpoří a usnadní programy 
zvyšování povědomí a veřejnou dostupnost 
informací týkajících se pesticidů, zejména 
co se týče jejich zdravotních 
a environmentálních účinků 
a nechemických alternativ.

Členské státy podpoří a usnadní 
informační programy a veřejnou 
dostupnost informací týkajících se 
odpovědného zacházení s přípravky na 
ochranu rostlin, zejména co se týče jejich 
významu pro zemědělství a výrobu 
potravin, přínosů a rizik, jakož i možných 
zdravotních a environmentálních účinků a 
nechemických alternativ.

Odůvodnění

Informační programy by měly být objektivní a zahrnovat výhody a nevýhody spojené 
s použitím přípravků na ochranu rostlin.

Pozměňovací návrh 17
Čl. 8 odst. 1 pododstavec 2a (nový)

Časový úsek mezi dvěma kontrolami 
nesmí přesáhnout čtyři roky.

Pozměňovací návrh 18
Čl. 8 odst. 5

5. Komise může postupem podle čl. 18 
odst. 3 pozměnit přílohu II s cílem 
přizpůsobení technickému pokroku.

(5) Komise může uvedeným regulativním
postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 2
pozměnit přílohu II s cílem přizpůsobení 



PR\657645CS.doc 15/26 PE 386.502v01-00

CS

technickému pokroku.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný, aby bylo znění v souladu s ustanoveními nového 
rozhodnutí o postupech projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh 19
Článek 9

1. Členské státy zakáží letecký postřik s 
výhradou odstavců 2-6.

1. Členské státy upraví letecký postřik 
přípravky na ochranu rostlin. 

2. Členské státy určí a zveřejní plodiny, 
oblasti a konkrétní požadavky na aplikaci, 
kde lze udělit odchylku od odstavce 1 a 
letecký postřik schválit.

Určí a zveřejní plodiny, oblasti a konkrétní 
požadavky na aplikaci, kde lze letecký 
postřik schválit. 

Přitom předepíší alespoň následující 
kritéria:

3. Členské státy určí orgány odpovědné za 
poskytování odchylek a uvědomí o tom 
Komisi.
4. Odchylky lze poskytnout pouze 
v případech, kdy jsou splněny tyto 
podmínky:
(a) nesmějí existovat žádné přijatelné 
alternativy, nebo musí být zřejmé výhody, 
pokud jde o omezený dopad na zdraví 
a životní prostředí ve srovnání s pozemní 
aplikací pesticidů;

(a) nesmějí existovat žádné přijatelné 
alternativy, nebo musí být výhody, pokud 
jde např. o omezený dopad na zdraví 
a životní prostředí ve srovnání s pozemní 
aplikací přípravků na ochranu rostlin;

(b) používané pesticidy musí být výslovně 
povoleny pro účely leteckého postřiku;

(b) smějí se používat pouze přípravky na 
ochranu rostlin, které nejsou zakázány 
pro účely leteckého postřiku. Zohlední se 
možné dopady použití přípravků na 
ochranu rostlin na lidské zdraví a životní 
prostředí a také dostupnost použitelných 
alternativ;

(c) provozovatel provádějící letecký 
postřik musí být držitelem certifikátu podle 
čl. 5 odst. 2.

c) provozovatel provádějící letecký postřik 
musí být držitelem certifikátu podle čl. 5 
odst. 2,

(ca) při použití vrtulníků musí být 
postřikový rám vybaven injektorovými 
tryskami, aby se snížilo unášení postřiků. 

Povolení specifikuje opatření nezbytná 2. Profesionální uživatel, který si přeje 
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k varování rezidentů, přítomných osob 
a k ochraně životního prostředí 
v bezprostřední blízkosti postřikované 
oblasti.

aplikovat pesticidy leteckým postřikem, 
zašle příslušnému orgánu žádost 
doplněnou údaji na podporu toho, že jsou 
splněny podmínky podle odstavce 1.

5. Profesionální uživatel, který si přeje 
aplikovat pesticidy leteckým postřikem, 
zašle příslušnému orgánu žádost 
doplněnou údaji na podporu toho, že jsou 
splněny podmínky podle odstavce 4.

Povolení specifikuje opatření nezbytná 
k varování rezidentů, přítomných osob 
a k ochraně životního prostředí 
v bezprostřední blízkosti postřikované 
oblasti.

6. Příslušné orgány uchovávají záznamy 
o poskytnutých odchylkách.

3. Příslušné orgány uchovávají záznamy 
o letecké aplikaci.

(Odstavec 5 textu Komise se v textu pozměněném Parlamentem mění na odstavec 2 první 
pododstavec; poslední pododstavec odstavce 4 textu Komise se v pozměněném textu mění na 
odstavec 2 druhý pododstavec.)

Odůvodnění

Letecký postřik je v případě určitých okolností, situací a plodin (výška plodin, místa napadení, 
epidemie) jako způsob aplikace nezbytný. Cílem by mělo být zavedení nebyrokratických 
a z hlediska správy vhodných předpisů pro letecký postřik. Právě v krizových situacích je 
potřeba rychle reagovat na akutní napadení škůdci.

Pozměňovací návrh 20
Článek 10

1. Členské státy zajistí, že pokud se 
pesticidy používají v blízkosti vodních 
zdrojů, dá se přednost:

1. Členské státy zajistí, že pokud se 
přípravky na ochranu rostlin používají 
v blízkosti vodních zdrojů, dá se přednost:

(a) přípravkům, které nejsou pro vodní 
prostředí nebezpečné;

(a) přípravkům, které nepoškozují vodní
prostředí;

(b) nejúčinnějším technikám aplikace, 
včetně použití aplikačního zařízení 
s malým proudem.

(b) nejúčinnějším technikám aplikace, 
včetně použití aplikačního zařízení 
s malým proudem.

2. Členské státy zajistí, aby byla vytvořena 
nárazníková pásma, v nichž nesmí být 
používány nebo skladovány pesticidy, u 
polí v sousedství vodních toků, a zejména 
v blízkosti ochranných zón pro odběr pitné 
vody, jež byly vytvořeny v souladu s čl. 7 
odst. 3 směrnice 2000/60/ES. Rozměry 
nárazníkových pásem se určí v závislosti 
na rizicích znečištění a na zemědělských 
vlastnostech dotčené oblasti. 

2. Členské státy vhodnými opatřeními
zajistí, aby národní akční plány 
obsahovaly opatření na ochranu vodních 
toků a zejména ochranných zón pro odběr 
pitné vody, jež byly vytvořeny v souladu s 
čl. 7 odst. 3 směrnice 2000/60/ES. Přitom 
je třeba zohlednit rizika znečištění 
vznikající unášením nebo stékáním 
přípravků na ochranu rostlin, a také 
vlastnosti dotčené oblasti.
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3. Členské státy zajistí, aby byla přijata 
vhodná opatření, jimiž se omezí unášení 
pesticidů vzduchem přinejmenším na 
vertikální plodiny, včetně sadů, vinic 
a chmelnic přímo sousedících s vodními 
tokem.

3. Členské státy zajistí, aby byla přijata 
vhodná opatření, jimiž se omezí unášení 
přípravků na ochranu rostlin vzduchem 
přinejmenším na vertikální plodiny, včetně 
sadů, vinic a chmelnic přímo sousedících 
s vodními tokem.

4. Členské státy zajistí, aby byla snížena 
nebo pokud možno zrušena aplikace 
pesticidů na dopravních cestách a 
železničních tratích a podél nich, na velmi 
propustných površích nebo na jiné 
infrastruktuře v blízkosti povrchových 
nebo podzemních vod, nebo na uzavřených 
površích s velmi vysokým rizikem stékání 
do povrchových vod nebo do odpadních 
systémů.

4. Členské státy vhodnými opatřeními
zajistí, aby riziko stékání do povrchových 
vod nebo do odpadních systémů bylo 
sníženo nebo pokud možno úplně 
vyloučeno, budou-li přípravky na ochranu 
rostlin aplikovány na dopravních cestách a 
železničních tratích a podél nich, na velmi 
propustných površích nebo na jiné 
infrastruktuře v blízkosti povrchových 
nebo podzemních vod, nebo na uzavřených 
površích.

Odůvodnění

Rámcová směrnice o vodě obsahuje základní ustanovení a opatření k ochraně vodního 
prostředí. Při provádění rámcové směrnice o vodě je však zvláštní pozornost věnována 
používání přípravků na ochranu. Právě proto musí národní akční plány jednoznačně a jasně 
stanovit, na co je potřeba dbát při použití přípravků na ochranu rostlin, i se zřetelem na 
aplikaci, vzdálenost (nárazníková pásma) a skladování v dosahu vodních toků a chráněných 
vodních oblastí.

Pozměňovací návrh 21
Článek 11 odst. 2

2. Zákaz nebo omezení podle písmene b) 
mohou být založeny na výsledcích 
příslušných posouzení rizik.

Opatření podle písmen a) a b) jsou 
založena na výsledcích příslušných 
posouzení rizik.

Pozměňovací návrh 22
Článek 13

Integrovaná ochrana před škůdci Osvědčené odborné postupy v ochraně 
rostlin a integrovaná ochrana před škůdci.

1. Členské státy přijmou všechna nezbytná 
opatření pro podporu zemědělství 
s nízkými vstupy pesticidů, včetně 
integrované ochrany před škůdci, a aby 
zajistily, že profesionální uživatelé 

1. Členské státy zajistí, aby všichni 
profesionální uživatelé uplatňovali 
všeobecná kritéria uvedená v příloze III 
pro osvědčené odborné postupy v ochraně 
rostlin.
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pesticidů se přeorientují na používání
všech dostupných opatření na ochranu 
plodin, která jsou šetrnější k životnímu 
prostředí, přičemž přednost se dává pokud 
možno nízkorizikovým alternativám nebo 
přípravkům s minimálním dopadem na 
lidské zdraví a životní prostředí v rámci 
prostředků vhodných pro stejný problém 
se škůdcem.
2. Členské státy stanoví nebo podpoří 
stanovení veškerých nezbytných podmínek 
pro provádění integrované ochrany před 
škůdci.

2. Členské státy učiní příslušná opatření 
na podporu postupů s nízkým využíváním 
přípravků na ochranu před škůdci, 
například postupů integrované ochrany 
před škůdci.

3. Členské státy zejména zajistí, aby měli 
zemědělci k dispozici systémy a nástroje 
pro monitorování škůdců, včetně odborné 
přípravy podle článku 5, a nástroje 
k monitorování škůdců a rozhodování, 
jakož i poradenské služby v oblasti
integrované ochrany před škůdci.

3. Členské státy stanoví nebo podpoří 
stanovení nezbytných podmínek pro 
provádění integrované ochrany před 
škůdci.

4. Do 30. června 2013 předloží členské 
státy Komisi zprávu o provádění odstavců 
2 a 3, a zejména, zda jsou stanoveny 
nezbytné podmínky pro provádění
integrované ochrany před škůdci.

4. Členské státy zajistí, aby mohla být 
uplatňována všeobecná kritéria hlavní 
koncepce integrované ochrany před škůdci 
uvedená v příloze IV.

5. Členské státy zajistí, aby nejpozději do 
1. ledna 2014 všichni profesionální 
uživatelé pesticidů prováděli všeobecné 
normy integrované ochrany před škůdci.

5. Změny příloh III a IV budou podle 
ustanovení čl. 18 odst. 2 prováděny 
s kontrolou.

6. Členské státy zavedou veškeré nezbytné
podněty na podporu toho, aby zemědělci 
prováděli normy integrované ochrany
před škůdci, které jsou specifické pro 
jednotlivé plodiny.

6. Členské státy zavedou náležité podněty, 
aby profesionální uživatelé prováděli 
směrnice pro integrovanou ochranu před 
škůdci, které jsou specifické pro jednotlivé 
plodiny nebo odvětví, která zohledňují 
všeobecná kritéria uvedená v příloze IV. 
Takové směrnice mohou vypracovat také 
organizace profesionálních uživatelů. 
Národní akční plány členských států musí 
podle článku 4 odkazovat na příslušnou 
směrnici. 

7. Všeobecné normy integrované ochrany 
před škůdci uvedené v odstavci 5 budou 
stanoveny postupem podle článku 52 
nařízení (ES) č. […].

7. Do 30. června 2013 předloží členské 
státy Komisi zprávu o provádění odstavců 
1 až 4, a zejména, zda jsou stanoveny 
nezbytné podmínky pro provádění 
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integrované ochrany před škůdci.
8. Normy integrované ochrany před 
škůdci, které jsou specifické pro jednotlivé 
plodiny, podle odstavce 6, budou 
stanoveny postupem podle čl. 6 odst. 3 
směrnice 98/34/ES.

Odůvodnění

Vytvářejí se jednotná kritéria EU pro osvědčené odborné postupy v oblasti ochrany rostlin 
a pro integrovanou ochranu před škůdci. Příslušná kritéria jsou dále konkretizována v příloze 
III s cílem usnadnit provádění na úrovni členských států. Úpravy podle stavu vědeckých 
a technických znalostí probíhají podle ustanovení nového rozhodnutí o postupu projednávání 
ve výborech.

Pozměňovací návrh 23
Čl. 14 odst. 1

1. Postupem podle čl. 18 odst. 3 vytvoří 
Komise harmonizované ukazatele rizik. 
Dokud nebudou tyto ukazatele přijaty, 
mohou členské státy nadále používat platné 
vnitrostátní ukazatele nebo přijímat jiné 
vhodné ukazatele.

1. Uvedeným regulativním postupem 
s kontrolou podle čl. 18 odst. 2 vytvoří 
Komise harmonizované ukazatele rizik. 
Dokud nebudou tyto ukazatele přijaty, 
mohou členské státy nadále používat platné 
vnitrostátní ukazatele nebo přijímat jiné 
vhodné ukazatele.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný, aby bylo znění v souladu s ustanoveními nového 
rozhodnutí o postupech projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh 24
Článek 15

Komise pravidelně podává Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o pokroku 
v provádění této směrnice, případně spolu 
s návrhy na změny.

Komise pravidelně, ale minimálně 
každých 5 let, podává Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o pokroku 
v provádění této směrnice, případně spolu 
s návrhy na změny.

Odůvodnění

Ke zjištění vývojových tendencí je vhodný jednotný přezkum.
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Pozměňovací návrh 25
Čl. 18 odst. 2 a 3

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí 
se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES 
s ohledem na ustanovení článku 8 
zmíněného rozhodnutí.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí 
se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 
1999/468/ES s ohledem na ustanovení 
článku 8 zmíněného rozhodnutí.

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 
1999/468/ES s ohledem na ustanovení 
článku 8 zmíněného rozhodnutí. Doba 
uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 
1999/468/ES je tři měsíce.

Odůvodnění
Tento pozměňovací návrh je nutný, aby bylo znění v souladu s ustanoveními nového 
rozhodnutí o postupech projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh 26
Příloha I název a úvodní část

Programy odborné přípravy Programy školení nebo odborné přípravy
Programy odborné přípravy jsou navrženy 
tak, aby zajistily dosažení dostatečné 
znalosti těchto témat:

Programy školení nebo odborné přípravy 
jsou navrženy tak, aby zajistily dosažení 
dostatečné znalosti těchto témat:

Odůvodnění
Tento pozměňovací návrh přizpůsobuje přílohu I ustanovením článku 5 (viz pozměňovací 
návrh k článku 5).

Pozměňovací návrh 27
Příloha IIa (nová)

Příloha IIa
Kritéria osvědčených odborných postupů 
v ochraně rostlin
(1) Preventivní opatření
– Systém pěstování, druhy plodin, osevní 
postupy a obdělávání půdy a také doba 
setí a sázení jsou podle místa a podle 
situace uspořádány tak, aby se 
nepodporovalo napadání patogenními 
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původci.
– Přednostně jsou vybírány takové druhy, 
které vykazují toleranci nebo rezistenční 
vlastnosti vůči významným místně 
specifickým škodlivým organismům.
(2) Odhad napadení
– Pro rozhodnutí o vhodných opatřeních 
na ochranu rostlin se využívá nabídek 
poradenství.
– Rostliny, rostlinné porosty a rostlinné 
produkty se posuzují se zřetelem na jejich 
vývoj a zdraví. Napadení škodlivými 
organismy se posuzuje podle nutnosti 
zavést opatření na ochranu rostlin.
(3) Využití přípravků na ochranu rostlin 
– Pokud nejsou k dispozici jiná vhodná 
opatření na ochranu rostlin, je možné 
použití přípravku na ochranu rostlin. 
– Používají se pouze odpovídající 
přípravky na ochranu rostlin vhodné pro 
danou oblast využití a podle návodu 
k použití.
– Při výrobě ošetřující kapaliny jsou 
dodržována zvláštní bezpečnostní opatření 
na ochranu uživatele, třetích osob 
a ekosystému. 
– Profesionální uživatel vlastní certifikát 
podle článku 5. 
– Používají se pouze vhodné a funkčně 
bezpečné přístroje na ochranu rostlin, 
které jsou kontrolovány v souladu 
s článkem 8.
– Co nejrozsáhleji se zabraňuje unášení 
postřiků.
– Odpadní směsi a čisticí kapaliny se na 
ploše použití aplikují v odpovídajícím 
zředění. Svedení do dvorní výpustě nebo 
do kanalizace odporuje osvědčeným 
odborným postupům.
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Odůvodnění

V příloze II a (nové) musí být popsána všeobecná kritéria osvědčených odborných postupů 
pro profesionální uživatele v souvislosti s článkem 13 (srov. pozměňovací návrh k článku 13).

Pozměňovací návrh 28
Příloha IIb (nová)

Příloha IIb
Všeobecná kritéria pro integrovanou 
ochranu před škůdci
(1) Preventivní opatření ochrany před 
škodlivými organismy zahrnují:
– příslušné osevní postupy;
– využití vhodných pěstitelských technik 
a postupů (např. v oblastech přípravy 
seťového lože, doby a hustoty výsevu, 
výsevu příměsí, konzervačního obdělávání 
půdy a přímé setby, hygienických 
opatření, průřezu stromů); 
– pěstování rezistentních / tolerantních 
druhů a používání certifikovaného osiva 
a sadby;
– vyvážené hnojení, meliorace 
a zavlažování / kropení podle osvědčených 
odborných postupů;
– zabraňování šíření škodlivých 
organismů prostřednictvím zemědělského 
nářadí (např. pravidelným čištěním);
– ochrana a podpora příslušných 
užitečných organismu, např. vhodnými 
opatřeními ochrany rostlin nebo využitím 
ekologické infrastruktury na pěstebních 
plochách nebo mimo ně.
(2) Sledování stavu bude pokud možno 
vždy prováděno odpovídajícími metodami 
a postupy. K tomu patří vědecky 
fundované a využitelné prognózy, varovné 
a diagnostické systémy a také využití
profesionálního poradenství.
(3) Na základě sledování stavu 
profesionální uživatel rozhodne, zda a kdy 
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mají být provedena přímá opatření na 
ochranu rostlin. Důležitou součástí při 
rozhodování jsou za tímto účelem limity 
škodlivin, pokud jsou k dispozici a lze je 
využít. Takovéto regionální limity 
škodlivin se zohlední před použitím 
určitého přípravku na ochranu rostlin.
(4) Přednostně před chemickými 
přípravky na ochranu rostlin mají být 
uplatňovány biologické, fyzikální a jiné 
nechemické postupy, pokud od nich lze 
očekávat uspokojivé ničení škůdců 
a pokud byly zohledněny ekonomické 
dopady.
(5) Použitelný přípravek na ochranu 
rostlin je pokud možno co nejkonkrétněji 
zaměřen na cílový organismus a má co 
nejmenší vedlejší vlivy na uživatele, 
necílové organismy a na životní prostředí.
(6) Profesionální uživatel bere při 
používání přípravků na ochranu rostlin 
a dalších zásahů v úvahu nezbytnou míru, 
např. snížení dávek a počtu aplikací 
a ošetření dílčích ploch. Zároveň je třeba 
zohlednit, aby se dostavil žádoucí úspěch 
při hubení škůdců a aby se u cílových 
organismů neposílil rozvoj rezistence.
(7) Jsou-li známa rizika vytvoření 
rezistence vůči přípravkům na ochranu 
rostlin, a proto je nutné použít přípravky 
na ochranu rostlin častěji nebo ve vyšším 
množství, budou uplatněny existující 
strategie k zabránění vytvoření rezistence, 
aby se zachovala účinnost přípravků na 
ochranu rostlin. Tyto strategie zahrnují 
zejména výměnu účinných látek látkami 
s rozdílnými mechanismy účinku.

(8) Profesionální uživatel ověří na základě 
dokumentace použití přípravků na 
ochranu rostlin a sledování stavu úspěch 
svých opatření při hubení škůdců.
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Odůvodnění

V příloze II b (nové) musí být popsána kritéria pro model integrované ochrany před škůdci 
v souvislosti s čl. 13 odst. 4 (srov. pozměňovací návrh k článku 13).
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Souvislosti

Rozhodnutím o přijetí šestého akčního programu pro životní prostředí uznaly Evropský 
parlament a Rada, že vliv přípravků na ochranu rostlin na zdraví lidí a životní prostředí musí 
být dále omezen. Zdůraznily potřebu dosáhnout udržitelnějšího využívání pesticidů a navrhly 
dvojúrovňový přístup:
– provádění příslušného právního rámce v plném rozsahu a jeho náležitá revize,
– vytvoření tematické strategie udržitelného využívání pesticidů.

Ve svém sdělení „Tematická strategie udržitelného využívání pesticidů“ (KOM(2006) 372)
předkládá Komise různá opatření, s nimiž má být tato strategie realizována. Předložený návrh 
směrnice má přispět k realizaci tematické strategie s ohledem na vytvoření akčního rámce pro 
udržitelné využívání přípravků na ochranu rostlin.

Oblast působnosti

Zpravodajka se domnívá, že název předkládaného návrhu směrnice je mylný. Jak připouští 
sama Komise, v návrhu směrnice jde o regulaci určité skupiny pesticidů, a to pesticidů ve 
formě přípravků na ochranu rostlin. Z tohoto důvodu by měl být v celém textu směrnice výraz 
„pesticidy“ nahrazen výrazem „přípravky na ochranu rostlin“. To by mělo být v celém textu 
směrnice důrazně vysvětleno. Pozdější případné rozšíření oblasti působnosti tím není 
vyloučeno, mělo by být ale konzultováno s Evropským parlamentem.

Cíle

V souladu s úkoly 6. akčního programu pro životní prostředí a tematické strategie pro 
udržitelné použití pesticidů musí jít podle názoru zpravodajky ve směrnici v první řadě 
o snížení rizik a dopadů, souvisejících s používáním přípravků na ochranu rostlin, na životní 
prostředí a lidské zdraví. Odpovídající opatření musí být však přiměřená. Z tohoto hlediska 
musí být vzaty v úvahu i výhody, které mohou být s použitím přípravků na ochranu rostlin
spojeny, pokud jde o kvalitu produkce a maximalizaci výnosů.

Národní akční plány

Zpravodajka sdílí názor Komise, že by to měly být v první řadě členské státy, které v rámci 
národních akčních plánů přispějí ke snížení rizika spojeného s použitím přípravků na ochranu 
rostlin. Jen tak lze přiměřeným způsobem zohlednit rozdílné podmínky a danosti na místní 
úrovni.

Odborná způsobilost a informace

Podle názoru zpravodajky by měli profesionální uživatelé, distributoři a poradci zlepšit své 
znalosti správného zacházení s přípravky na ochranu rostlin prostřednictvím odpovídajícího 
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školení a odborné přípravy. Veřejnost by měla být pomocí přiměřených programů vhodným 
způsobem informována o alternativách správného zacházení s přípravky na ochranu rostlin.

Technické předpisy

Zařízení na aplikaci pesticidů by měla být předmětem pravidelné technické kontroly. Podle 
názoru zpravodajky by měly členské státy pevně stanovit podmínky pro letecký postřik.

Vodní prostředí

Rámcová směrnice o vodě obsahuje základní ustanovení a opatření k ochraně vodního 
prostředí. Při provádění rámcové směrnice o vodě je však nezbytné věnovat zvláštní 
pozornost použití přípravků na ochranu rostlin. Právě proto musí národní akční plány 
jednoznačně a jasně stanovit, na co je potřeba dbát při použití přípravků na ochranu rostlin, 
i se zřetelem na aplikaci, vzdálenost (nárazníková pásma) a skladování v dosahu vodních toků 
a chráněných vodních oblastí. 

Osvědčené odborné postupy v ochraně rostlin a integrovaná ochrana před škůdci

Podle mínění zpravodajky bude i v budoucnu nezbytné dále cíleně rozvíjet ochranu rostlin, 
a proto budou nadále potřeba dvě úrovně: osvědčené odborné postupy a integrovaná ochrana 
před škůdci. Kritéria uvedená v příloze III a IV specifikují rámec, v němž se mohou
v Evropské unii pohybovat osvědčené odborné postupy v ochraně rostlin a integrovaná 
ochrana před škůdci.
Osvědčené odborné postupy v ochraně rostlin mají určit základní požadavky, které má 
dodržet každý, kdo provádí opatření k ochraně rostlin.
Na základě všeobecných kritérií pro integrovanou ochranu před škůdci, která jsou uvedena
v příloze IV, a s ohledem na regionální podmínky (týkající se např. zemědělství, počasí 
a ekosystému) formulují členské státy nebo profesní svazy směrnice pro integrovanou 
ochranu před škůdci odpovídající dané plodině nebo odvětví. Integrovaná ochrana před škůdci
je vzorem pro ochranu rostlin v Evropské unii, a tím i hnací sílou inovací v ochraně rostlin. 
Integrovaná ochrana před škůdci může zahrnovat i opatření, která kvůli dosažení úsporného 
použití přípravků na ochranu rostlin a snížení rizik při jejich použití počítají i s vyššími 
hospodářskými riziky. Provádění těchto směrnic je dobrovolné a může být podpořeno 
zvláštními pobídky.
V určitých časových intervalech by měla proběhnout kontrola, do jaké míry musí odpovídat
všeobecná kritéria pro osvědčené odborné postupy v ochraně rostlin a všeobecná kritéria 
integrované ochrany před škůdci stavu vědeckých a technických znalostí a celkovému 
pokroku. V rámci postupu projednávání ve výborech by měla následovat odpovídající úprava. 
Důležitým podkladem pro diskusi o přílohách budou zprávy členských států.
Tento přístup po dvou liniích zajistí, že bude vždy existovat také možnost učinit víc pro 
životní prostředí a případně být za takový postup i odškodněn. Na druhé straně budou 
osvědčené odborné postupy pobídkou pracovat podle vzoru integrované ochrany před škůdci.


