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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu 
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a článkom 
7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície 
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady über einen Aktionsrahmen der 
Gemeinschaft für den nachhaltigen Einsatz von Pestiziden
(KOM(2006)0373 – C6-0246/2006 – 2006/0132(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2006)0373)1,

– so zreteľom na článok 251 a článok 175 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia 
predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0246/2006),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanoviská Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a Výboru pre 
priemysel, výskum a energetiku (A6-0000/2007),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 
návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Názov

Návrh
SMERNICA EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY,
ktorou sa stanovuje rámec pre akciu 
Spoločenstva na dosiahnutie trvalo 
udržateľného využívania pesticídov

Návrh smernice Európskeho parlamentu a 
Rady, ktorou sa stanovuje rámec pre akciu 
Spoločenstva na dosiahnutie trvalo 
udržateľného využívania prípravkov 
na ochranu rastlín

Odôvodnenie

Opatrenia sa podľa smernice nevzťahujú na pesticídy ako také, ale len na pesticídy vo forme 
prípravkov na ochranu rastlín. Pojem pesticídy  použitý v návrhu Komisie je preto 

  
1 Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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zavádzajúci a mal by byť v celom texte smernice nahradený pojmom prípravky na ochranu 
rastlín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
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, so 
zreteľom na  zásadu prevencie, zaviesť 
spoločný právny rámec na dosiahnutie 
trvalo udržateľného využívania prípravkov 
na ochranu rastlín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 2

(2) Opatrenia ustanovené v tejto smernici 
by mali dopĺňať a nemali by ovplyvňovať 
opatrenia ustanovené v iných súvisiacich 
právnych predpisoch Spoločenstva, najmä 
v nariadení (ES) č. […] o prípravkoch na 
ochranu rastlín, v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. 
októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec 
pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva 
v oblasti vodného hospodárstva, v 
nariadení (ES) Európskeho parlamentu 
a Rady č. 396/2005 z 23. februára 2005 
o maximálnych hladinách rezíduí 
pesticídov v alebo na potravinách 
a krmivách rastlinného a živočíšneho 
pôvodu a zmene a doplnení smernice Rady 
91/414/EHS.

(2) Opatrenia ustanovené v tejto smernici 
by mali dopĺňať a nemali by ovplyvňovať 
opatrenia ustanovené v iných súvisiacich 
právnych predpisoch Spoločenstva, najmä 
v nariadení (ES) č. […] o prípravkoch na 
ochranu rastlín, v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. 
októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec 
pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva 
v oblasti vodného hospodárstva, v 
nariadení (ES) Európskeho parlamentu 
a Rady č. 396/2005 z 23. februára 2005 
o maximálnych hladinách rezíduí 
pesticídov v alebo na potravinách 
a krmivách rastlinného a živočíšneho 
pôvodu a zmene a doplnení smernice Rady 
91/414/EHS, ako aj v predpisoch 
potravinového práva na základe 
nariadenia (ES) č. 178/2002 Európskeho 
Parlamentu a Rady z 28. januára 2002, 
ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a 
požiadavky potravinového práva, zriaďuje 
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a 
stanovujú postupy v záležitostiach 
bezpečnosti potravín. 
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Odôvodnenie

Toto doplnenie má zahŕňať príslušnú oblasť potravinového práva. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
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 uplatňovať
národné akčné plány zamerané na 
stanovenie cieľov na zníženie rizík pre 
ľudské zdravie a životné prostredie 
vznikajúcich využívaním prípravkov na 
ochranu 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 prípravkov na 
ochranu rastlín.

Odôvodnenie

Cieľom smernice a národných akčných plánov by malo byť ďalšie znižovanie rizík.
Požiadavka ochrany rastlín bez využitia chemických prípravkov na ochranu rastlín nie je 
momentálne realistická a účelná.  Cieľom by malo byť ekologicky a ekonomicky zodpovedné 
využitie všetkých možností konania a postupov ochrany rastlín, aby sa mohli do praxe uviesť 
rozhodnutia zodpovedajúce miestu a okolnostiam v zmysle trvalo udržateľného 
poľnohospodárstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
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 môžu byť 

(6) Je žiaduce, aby členské štáty vytvorili 
systémy odbornej prípravy a školení pre 
distribútorov, poradcov a profesionálnych 
užívateľov prostriedkov na ochranu 
rastlín, aby sa zabezpečilo, že tí, ktorí 
prostriedky na ochranu rastlín 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 



PR\657645SK.doc PE 386.502v01-008/28 PR\657645SK.doc

SK

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.

profesionálnych užívateľov 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.

Odôvodnenie

Je potrebné plánovať opatrenia na odbornú prípravu a školenie pre distribútorov, poradcov a 
profesionálnych užívateľov prípravkov na ochranu rastlín. Odborná znalosť užívateľov a 
predávajúcich je nevyhnutná pre účelové a primerané využívanie prípravkov na ochranu 
rastlín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
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 prospech a  možné 
riziká pri využívaní prípravkov na 
ochranu rastlín, široká verejnosť by mala 
byť lepšie informovaná o výhodách a 
nevýhodách, prospechu, rizikách a 
zodpovednom zaobchádzaní s prípravkami 
na ochranu rastlín, ako aj o ich úlohe v 
poľnohospodárstve a výrobe potravín.

Odôvodnenie

Informácie pre verejnosť by mali byť objektívne a mali by zahŕňať riziká a prospech 
využívania prípravkov na ochranu rastlín, takisto by mali prispievať k zodpovednému 
zaobchádzaniu s prípravkami na ochranu rastlín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
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 

(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 
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v prípade, ak neexistujú iné možné 
alternatívy.

s inými postupmi, alebo v prípade, ak 
neexistujú iné možné alternatívy.

Odôvodnenie

Letecký postrek je v určitých situáciách, oblastiach a pri určitých plodinách (výška plodiny, 
miesto napadnutia, epidémie) ako aplikačná metóda nevyhnutný. Cieľom musí byť zavedenie 
nebyrokratických a z hľadiska správy vhodných predpisov pre letecký postrek. Najmä v 
krízových situáciách je nevyhnutné rýchlo reagovať na akútne napadnutie škodcom. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
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 
prípravky na ochranu rastlín. Z tohto 
dôvodu je nevyhnutné venovať osobitnú 
pozornosť zabráneniu znečisťovania 
povrchovej a spodnej vody 
prostredníctvom prijatia vhodných opatrení 
a odborným využívaním prípravkov, 
akými sú vytváranie primeraných
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 prípravkov na ochranu 
rastlín 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 
prípravkov na ochranu rastlín malo čo 
najviac obmedziť, prípadne úplne vylúčiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Odôvodnenie 12

(12) Využívanie pesticídov môže byť 
obzvlášť nebezpečné vo veľmi citlivých 

(12) Využívanie pesticídov môže byť 
obzvlášť nebezpečné vo veľmi citlivých 
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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.

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. V súlade s týmito 
ustanoveniami by mali byť vytvorené 
nevyhnutné opatrenia potrebné na 
dosiahnutie cieľov ochrany prírody 
zodpovedajúcich odborným znalostiam.  
Na iných miestach, ako sú napríklad 
verejné parky, športové a detské ihriská, sú 
riziká vystavenia verejnosti prípravkom na 
ochranu rastlín vysoké. Využívanie 
prípravkov na ochranu rastlín v takýchto 
oblastiach by sa preto malo čo najviac 
obmedziť, prípadne úplne vylúčiť.

Odôvodnenie

Plochy Natury 2000, ktoré medzičasom pokrývajú viac ako 15 % plochy Spoločenstva, 
zahŕňajú množstvo poľnohospodárskych alebo lesníckych plôch, kde využitie prípravkov na 
ochranu rastlín nie je v rozpore s cieľmi ochrany prírody. Aj napriek tomu je zmysluplné 
zodpovedajúcim spôsobom pripomenúť právne inštrumentárium ochrany prírody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Odôvodnenie 13

(13) Ľudia a životné prostredie sú obzvlášť 
náchylní na nežiaduce vystavenie 
pesticídom pri narábaní s nimi, vrátanie 
riedenia a miešania chemických látok 
a čistenia aplikačných prístrojov po 
použití, vyprázdňovaní zvyškov v nádrži a 
narábaní s prázdnymi obalmi 
a nepoužitými pesticídmi. Z tohto dôvodu 
je vhodné zabezpečiť špecifické opatrenia, 
ktoré sa budú zameriavať práve na takéto 
činnosti, ako doplňujúce k opatreniam 
spadajúcim pod články 4 a 8 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady č. 
2006/12/ES z 5. apríla 2006 o odpadoch, 
a pod články 2 a 5 smernice Rady č. 

(13) Ľudia a životné prostredie sú obzvlášť 
náchylní na nežiaduce vystavenie 
prípravkom na ochranu rastlín pri 
neodbornom narábaní s nimi, napr. pri
riedení a miešaní chemických látok 
alebo čistení aplikačných prístrojov po 
použití, vyprázdňovaní zvyškov v nádrži a 
narábaní s prázdnymi obalmi 
a nepoužitými prípravkami na ochranu 
rastlín. Z tohto dôvodu je vhodné 
zabezpečiť špecifické opatrenia, ktoré sa 
budú zameriavať práve na takéto činnosti, 
ako doplňujúce k opatreniam spadajúcim 
pod články 4 a 8 smernice Európskeho 
parlamentu a Rady č. 2006/12/ES z 5. 
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91/689/EHS z 12. decembra 1991 
o nebezpečnom odpade. Tieto špecifické 
opatrenia by mali takisto zahŕňať 
neprofesionálnych užívateľov, pretože je 
pravdepodobné, že sa z dôvodu nedostatku 
znalostí môže práve v tejto skupine 
užívateľov vyskytnúť nevhodné narábanie.

apríla 2006 o odpadoch, a pod články 2 a 5 
smernice Rady č. 91/689/EHS z 12. 
decembra 1991 o nebezpečnom odpade.
Tieto špecifické opatrenia by mali takisto 
zahŕňať neprofesionálnych užívateľov, 
pretože je pravdepodobné, že sa z dôvodu 
nedostatku znalostí môže práve v tejto 
skupine užívateľov vyskytnúť nevhodné 
narábanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Odôvodnenie 19

(19) Opatrenia nevyhnutné pre 
implementáciu tejto smernice by sa mali 
prijať v súlade s rozhodnutím Rady 
1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa 
ustanovujú postupy pre výkon 
vykonávacích právomocí prenesených na 
Komisiu.

(19) Opatrenia nevyhnutné pre 
vykonávanie tejto smernice by sa mali 
prijať v súlade s rozhodnutím Rady 
1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa 
ustanovujú postupy pre výkon 
vykonávacích právomocí prenesených na 
Komisiu.

1 Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. 1 Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23, zmenené a 
doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. ES, 
22.7.2006, s.11) 

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je potrebný na zosúladenie znenia textu s 
ustanoveniami nového rozhodnutia o komitológii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
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 prípravky na 
ochranu rastlín, ako sú definované 
v nariadení (ES) č. […] o uvádzaní 
prostriedkov na ochranu rastlín na trh.

Odôvodnenie

Opatrenia sa podľa smernice nevzťahujú na pesticídy ako také, ale len na pesticídy vo forme 
prípravkov na ochranu rastlín. Pojem pesticídy použitý v návrhu Komisie je preto zavádzajúci 
a mal by byť v celom texte smernice nahradený pojmom prípravky na ochranu rastlín.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 4 názov a odseky 1 a 2

Národné akčné plány na zníženie rizík 
a závislosti na pesticídoch

Národné akčné plány na zníženie rizík pri 
používaní prípravkov na ochranu rastlín

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 pre zdravie ľudí a 
zvierat a životné prostredie, vzniknutých 
využívaním prípravkov na ochranu 
rastlín.  Národné akčné plány môžu 
zahŕňať aj regionálne plány, aby sa 
zohľadnili aj osobitné miestne danosti.

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,

- požiadavky efektívnej ochrany rastlín,
- plánovanie na základe iných právnych 
predpisov Spoločenstva týkajúce sa 
využívania prípravkov na ochranu rastlín, 
ako sú napr. plány opatrení na základe 
smernice 2000/60/ES.

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 národných 
akčných plánoch do troch rokov 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 každých päť rokov; akékoľvek 
zmeny v národných akčných plánoch sa 
Komisii oznámia bez zbytočného odkladu.
Komisia zriadi internetový portál, 
prostredníctvom ktorého bude verejnosť 
informovaná o národných akčných 
plánoch, prípadných zmenách a 
dôležitých výsledkoch ich realizácie.

Odôvodnenie

Regionálne plány je potrebné zohľadniť z dôvodu rôznych miestnych podmienok pre 
využívanie prípravkov na ochranu rastlín. Podstatnou prvkom  národných akčných plánov je 
účasť verejnosti. Z toho dôvodu je vhodné  poskytnúť verejnosti informácie o plánoch, 
zmenách a výsledkoch realizácie prostredníctvom internetového portálu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 5

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 vhodnej 
odbornej príprave alebo školeniam o 
udržateľnom využívaní prípravkov na 
ochranu rastlín. 
Znalosti o odbornom využívaní prípravkov 
na ochranu rastlín musia byť súčasťou 
odbornej prípravy všetkých 
profesionálnych užívateľov.

Školenia sa navrhujú takým spôsobom, aby 
poskytovali dostatočné vedomosti o 
predmetoch vymenovaných v prílohe I.

Odborná príprava alebo školenia sa 
navrhujú takým spôsobom, aby poskytovali 
dostatočné vedomosti o predmetoch 
vymenovaných v prílohe I.

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 systém  
hodnotenia do dvoch rokov od dátumu 
uvedeného v článku 20 ods. 1. Na základe 
zodpovedajúceho osvedčenia bude možné 
preukázať dostatočné znalosti o obsahu 
prílohy I. Tento systém stanovuje 
predpoklady pre udelenie, dĺžku platnosti 
a odobratie osvedčenia.

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.

3. V súlade s regulačným postupom s 
kontrolou uvedenom v článku 18 ods. 2,
môže Komisia zmeniť a doplniť prílohu 
I z dôvodu jej prispôsobenia technickému 
a vedeckému pokroku.

Odôvodnenie

Členské štáty by mali prispieť k tomu, aby sa základné požiadavky tejto smernice splnili aj 
pomocou zodpovedajúcej ponuky odbornej prípravy a školení. V prípade osôb, ktoré už boli 
patrične vyškolené, postačí prehĺbenie jednotlivých znalostí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 6

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
distribútori predávajúci pesticídy 
klasifikované ako toxické alebo veľmi 
toxické v súlade so smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
distribútori predávajúci prípravky na 
ochranu rastlín zamestnávali aspoň jednu 
osobu s osvedčením vymedzeným v článku 
5 ods. 2, ktorá bude prítomná a k dispozícii 
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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.

na mieste predaja na účely poskytnutia 
informácií týkajúcich sa využívania 
prípravkov na ochranu rastlín 
zákazníkom. Osvedčenie nesmie byť 
staršie ako 7 rokov.

2. Členské štáty prijmú nevyhnutné 
opatrenia na zabezpečenie toho, aby bol 
predaj pesticídov, ktoré nie sú určené pre 
neprofesionálnych užívateľov, obmedzený 
na profesionálnych užívateľov, ktorí sú 
držiteľmi osvedčenia uvedeného v článku 
5 ods. 2.
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 
prípravkov na ochranu rastlín vyžadujú, 
aby pri predaji poskytovali všetky potrebné
informácie týkajúce sa odborného 
využívania prípravkov na ochranu rastlín, 
najmä možných rizík spojených s 
ich využívaním, vystavenia sa týmto 
prípravkom, ich bezpečného uskladnenia, 
narábania a aplikácie, ako aj ich likvidácie.
Tento postup sa uplatňuje aj pri predaji 
cez internet.
V prípade, že kupujúci vlastní osvedčenie 
podľa článku 5 ods. 2, na kúpu 
prípravkov na ochranu rastlín postačuje 
predloženie tohto osvedčenia.

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

Odôvodnenie

Distribútori predávajúci prípravky na ochranu rastlín musia prijať opatrenia postačujúce na 
to, aby boli zákazníci pri predaji primerane informovaní o odbornom využívaní, možných 
rizikách, bezpečnom uskladnení, narábaní a aplikácii, ako aj o likvidácii prípravkov na 
ochranu rastlín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 7

Členské štáty podporia a napomôžu 
programom na zvyšovanie povedomia
a dostupnosti širokej verejnosti 

Členské štáty podporia a napomôžu 
realizácii informačných programov 
a dostupnosti širokej verejnosti 
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k informáciám týkajúcim sa pesticídov, 
najmä pokiaľ ide o ich vplyv na zdravie 
a životné prostredie a ich nechemické 
alternatívy.

k informáciám týkajúcim sa zodpovedného 
zaobchádzania s prípravkami na ochranu 
rastlín, najmä pokiaľ ide o ich úlohu v 
poľnohospodárstve a výrobe potravín, 
prospech a riziká, ako aj ich možný vplyv 
na zdravie a životné prostredie a ich 
nechemické alternatívy.

Odôvodnenie

Informačné programy by mali byť objektívne a mali by zahŕňať informácie o výhodách a 
nevýhodách spojených s využívaním prípravkov na ochranu rastlín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 8 odsek 1 pododsek 2a (nový)

Skúšobný interval predstavuje najviac 
štyri roky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
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.

5. V súlade s regulačným postupom s 
kontrolou uvedenom v článku 18 ods. 2
môže Komisia zmeniť a doplniť prílohu 
II z dôvodu jej prispôsobenia technickému 
pokroku.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je potrebný na zosúladenie znenia textu s 
ustanoveniami nového rozhodnutia o komitológii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 9

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

1. Členské štáty upravia letecký postrek 
prípravkov na ochranu rastlín.

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.

Určia a zverejnia kultúrne plodiny, oblasti 
a osobitné požiadavky pre aplikáciu, 
v prípade ktorých sa môže povoliť letecký 
postrek. 



PR\657645SK.doc PE 386.502v01-0016/28 PR\657645SK.doc

SK

Pritom predpíšu minimálne tieto kritériá:
3. Členské štáty určia orgány oprávnené 
udeľovať výnimky a informujú o tom 
Komisiu.
4. Výnimky 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 možné alternatívy 
alebo existujú výhody, napr. z hľadiska 
obmedzenia vplyvu na ľudské zdravie 
a životné prostredie v porovnaní 
s pozemnou aplikáciou prípravkov na 
ochranu rastlín;

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

b) použiť sa smú len tie prípravky na 
ochranu rastlín, pri ktorých nie je 
zakázaný letecký postrek. Zohľadní sa 
možný vplyv využívania prípravkov na
ochranu rastlín na ľudské zdravie a 
životné prostredie, ako aj dostupnosť 
použiteľných alternatív.

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.

c) a) vrtuľníky využité na letecký postrek 
musia byť vybavené postrekovacími 
ramenami s  injektorovými dýzami, aby sa 
znížilo unášanie.

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

2. 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

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

6. Kompetentné orgány vedú o udelených 
výnimkách záznamy

3. Kompetentné orgány vedú o aplikácii 
leteckým postrekom záznamy.
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(Odsek 5 textu Komisie sa v texte zmenenom Parlamentom mení na odsek 2 pododsek 1;
posledný pododsek odseku 4 textu Komisie sa v zmenenom texte mení na odsek 2 pododsek 2)

Odôvodnenie

Letecký postrek je v určitých situáciách, oblastiach a pri určitých plodinách (výška plodiny, 
miesto napadnutia, epidémie) ako aplikačná metóda nevyhnutný. Cieľom musí byť zavedenie 
nebyrokratických a z hľadiska správy vhodných predpisov pre letecký postrek. Najmä v 
krízových situáciách je nevyhnutné rýchlo reagovať na akútne napadnutie škodcom. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 10

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

1. Členské štáty zabezpečia, aby v prípade 
využívania prípravkov na ochranu rastlín
boli v blízkosti vodných plôch 
uprednostnené:

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

a) prípravky, ktoré nenarúšajú vodné 
prostredie;

b) najúčinnejšie aplikačné metódy vrátane 
použitia aplikačných prístrojov s nízkym 
unášaním.

b) najúčinnejšie aplikačné metódy vrátane 
použitia aplikačných prístrojov s nízkym 
unášaním.

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

2. Členské štáty prostredníctvom 
vhodných opatrení zabezpečia, aby 
národné akčné plány obsahovali opatrenia 
na ochranu vodných tokov a najmä na 
ochranu bezpečnostných zón na odber 
pitnej vody vytvorených v súlade 
s článkom 7 ods. 3 smernice 2000/60/ES.
Pritom je potrebné zohľadniť riziká 
znečistenia, ktoré vznikajú unášaním 
alebo odtokom prípravkov na ochranu 
rastlín, ako aj príznačné vlastnosti 
dotknutého prostredia.

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 prípravkov na 
ochranu rastlín aspoň vo vertikálnych 
plodinách vrátane sadov, vinohradov 
a chmeľu, ktoré priamo susedia s vodnými 
tokmi

4. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
aplikácia pesticídov čo najviac znížila, 
prípadne úplne vylúčila, na cestách alebo 
pozdĺž ciest, železničných tratí, veľmi 

4. Členské štáty prostredníctvom 
vhodných opatrení zabezpečia, aby sa 
riziko odtoku do povrchovej vody alebo do 
stokových sietí pri aplikácii prípravkov na 
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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.

ochranu rastlín na cestách alebo pozdĺž 
ciest, železničných tratí, veľmi 
priepustných povrchov alebo pri inej 
infraštruktúre v blízkosti povrchových 
alebo podzemných vôd alebo na 
nepriepustných povrchoch čo najviac 
znížilo, prípadne úplne vylúčilo.

Odôvodnenie

Rámcová smernica o vode obsahuje  základné predpisy a opatrenia na ochranu vodného 
prostredia. Pri uplatňovaní rámcovej smernice o vode sa však vyžaduje osobitná pozornosť 
využívaniu prípravkov na ochranu rastlín. Z toho dôvodu musia všetky národné akčné plány 
jednoznačne a jasne stanovovať, čo je treba dodržiavať pri využívaní prípravkov na ochranu 
rastlín, aj v súvislosti s ich aplikáciou, vzdialenosťou (ochrannými pásmi) a uskladňovaním v 
zónach vodných tokov a chránených vodných oblastí.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 11 odsek 2

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

Opatrenia uvedené v písm. a) a b) sa 
zakladajú na výsledkoch
príslušného hodnotenia rizika.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 13

Integrovaná ochrana proti škodcom Správny odborný postup pri ochrane 
rastlín a integrovaná ochrana proti 
škodcom

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 

1. Členské štáty zabezpečia, aby všetci 
profesionálni užívatelia uplatňovali 
všeobecné kritériá správneho odborného 
postupu ochrany rastlín uvedené v prílohe 
III.
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prostredie.
2. Členské štáty zavedú alebo podporia 
vytvorenie všetkých podmienok 
potrebných na implementáciu
integrovanej ochrany proti škodcom.

2. Členské štáty prijmú vhodné opatrenia  
na podporu postupov s nízkym využívaním 
prípravkov na ochranu rastlín, ako napr. 
postupov integrovanej ochrany proti 
škodcom.

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 vytvoria nevyhnutné 
predpoklady na aplikáciu integrovanej 
ochrany proti škodcom alebo podporia 
tvorbu týchto predpokladov.

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 zabezpečia, aby mohli byť 
uplatňované všeobecné kritériá hlavnej 
koncepcie integrovanej ochrany proti 
škodcom uvedené v prílohe IV.

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

5. Zmeny v prílohe III a IV sa prijímajú v 
súlade s článkom 18 ods. 2 regulačného 
postupu s kontrolou.

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 primerané
stimuly potrebné na to, aby podnietili 
profesionálnych užívateľov
k implementácii usmernení pre
integrovanú ochranu proti škodcom, ktoré 
sú špecifické pre jednotlivé plodiny alebo 
odvetvia, ktoré zohľadňujú všeobecné 
kritériá uvedené v prílohe IV. Takéto 
usmernenia môžu vypracovať aj 
organizácie profesionálnych užívateľov.
Členské štáty berú vo svojich národných 
akčných plánoch v súlade s článkom 4 
zreteľ na príslušné smernice.

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. Členské štáty podajú do 30. júna 2013 
Komisii správu o implementácii ods. 1 až 
4, a najmä o tom, či boli vytvorené 
nevyhnutné podmienky implementácie 
integrovanej ochrany proti škodcom.

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 
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smernice 98/34/ES.

Odôvodnenie

Vytvárajú sa jednotné kritériá EU pre správny odborný postup v oblasti ochrany rastlín a 
integrovanej ochrany proti škodcom. Príslušné  kritériá sú ďalej špecifikované v prílohe III a 
IV s cieľom uľahčiť ich realizáciu na úrovni členského štátu. Úpravy v súlade so stavom 
vedeckých a technických znalostí prebiehajú podľa ustanovení nového rozhodnutia o 
komitológii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
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 regulačným
postupom s kontrolou uvedeným v článku 
18 ods. 2 harmonizované rizikové 
ukazovatele. Kým sa tieto ukazovatele 
príjmu, môžu členské štáty používať 
existujúce vnútroštátne ukazovatele alebo 
prijať iné vhodné ukazovatele.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je potrebný na to, aby sa text prispôsobil 
ustanoveniam nového rozhodnutia o komitológii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 15

Komisia pravidelne podáva Európskemu 
parlamentu a Rade správu o pokroku pri 
implementácii tejto smernice, ktorá bude 
prípadne doplnená pozmeňovacími 
návrhmi.

Komisia pravidelne, najmenej však 
každých päť rokov, podáva Európskemu 
parlamentu a Rade správu o pokroku pri 
implementácii tejto smernice, ktorá bude 
prípadne doplnená pozmeňovacími 
návrhmi.

Odôvodnenie

Jednotný prieskum je vhodný na zistenie vývojových tendencií. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 18 odseky 2 a 3
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2. Kde je uvedená zmienka o tomto 
odseku, platia články 3 a 7 rozhodnutia 
1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia 
článku 8.

2. Kde je uvedená zmienka o tomto 
odseku, platí článok 5a ods. 1 až 4 a 
článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so 
zreteľom na ustanovenia článku 8.

3. Kde je uvedená zmienka o tomto 
odseku, platia články 5 a 7 nariadenia 
1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia 
článku 8.
Čas stanovený v článku 5 ods. 6 
nariadenia 1999/468/ES je stanovený na 
tri mesiace.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je potrebný na to, aby sa text prispôsobil 
ustanoveniam nového rozhodnutia o komitológii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Príloha I názov a úvod

Školiace programy Programy odbornej prípravy alebo
školiace programy

Školiace programy sa navrhnú tak, aby 
poskytovali dostatočné vedomosti o týchto 
predmetoch:

Programy odbornej prípravy alebo
školiace programy sa navrhnú tak, aby 
poskytovali dostatočné vedomosti o týchto 
predmetoch:

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh upravuje prílohu I tak, aby bola v súlade s 
ustanoveniami článku 5 (porovnaj PDN k článku 5).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Príloha IIa (nová)

Príloha IIa
Kritériá správneho odborného postupu pri 
ochrane rastlín
(1) Preventívne opatrenia
— Systémy pestovania, druhy plodín, 
osevné postupy a obrábanie pôdy, ako aj 
čas výsevu a výsadby sa určia v závislosti 
od miesta a situácie tak, aby bola možnosť 
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napadnutia patogénmi čo najmenšia.
— Vyberajú sa predovšetkým také druhy, 
ktoré sú tolerantné alebo odolné voči 
významným patogénom charakteristickým 
pre konkrétnu lokalitu.
(2) Odhad napadnutia
— Pri rozhodovaní o vhodných 
opatreniach na ochranu rastlín sa 
zohľadňujú odporúčania  poradenskej 
služby. 
— Sleduje sa vývoj a zdravotný stav 
rastlín, rastlinných porastov a rastlinných 
výrobkov. Napadnutie škodlivými 
organizmami sa zhodnotí na základe 
nutnosti opatrenia na ochranu rastlín.
(3) Použitie prípravkov na ochranu rastlín 
— Ak nebudú k dispozícii iné vhodné 
opatrenia na ochranu rastlín, je možné 
použiť prípravky na ochranu rastlín. 
— Používajú sa len vhodné, pre príslušnú 
oblasť použitia prípustné prípravky na 
ochranu rastlín a podľa návodu na 
použitie.
— Pri výrobe ošetrujúceho roztoku sa 
dodržiavajú špeciálne bezpečnostné 
opatrenia na ochranu užívateľov, tretích 
osôb a prírodných zdrojov. 
— Profesionálny užívateľ vlastní 
osvedčenie v súlade s článkom 5. 
— Používajú sa len vhodné a funkčne 
spoľahlivé prístroje na ochranu rastlín 
preverené v súlade s článkom 8.
— V čo najväčšej miere sa zabraňuje 
unášaniu postreku 
— Odpadové kaly, čistiace kvapaliny sa 
na plochu nanesú vo vhodnom pomere 
zriedenia.  Odvádzaním do vpustí alebo do 
kanalizácie sa porušujú pravidlá 
správneho odborného postupu.
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Odôvodnenie

V prílohe II a (nová) musia byť opísané všeobecné kritériá správneho odborného postupu pre 
profesionálnych  užívateľov v súvislosti s článkom 13 (porovnaj PDN k článku 13).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Príloha IIb (nová)

Príloha IIb
Všeobecné kritériá integrovanej ochrany 
proti škodcom
(1) Preventívne opatrenia na obranu pred 
škodlivými organizmami zahŕňajú:

-{}- — vhodné osevné postupy
— používanie vhodných techník a 
postupov pestovania (napr. v oblastiach 
týkajúcich sa prípravy výsevného záhonu, 
doby a hustoty výsevu, zásevu, 
konzervačného obrábania pôdy a priamej 
sejby, hygienických opatrení, rezu 
stromov);
— pestovanie odolných/tolerantných 
druhov a používanie certifikovaného osiva 
a sadiva;
— vyvážené hnojenie, meliorácia a 
zavlažovanie/postrek v súlade so 
správnym odborným postupom;
— zamedzenie šírenia škodlivých 
organizmov prostredníctvom 
poľnohospodárskych prístrojov (napr. 
pravidelným čistením);
— ochrana a podporovanie relevantných 
užitočných organizmov, napr. 
prostredníctvom prispôsobených opatrení 
na ochranu rastlín alebo využívaním 
ekologickej infraštruktúry na osevných 
plochách alebo mimo nich.
(2) Sledovanie stavu porastu sa vykonáva 
vždy, pokiaľ to je možné, pomocou 
primeraných metód a postupov. Patria 
sem vedecky podložené a použiteľné 
prognostické, výstražné a diagnostické 
systémy, ako aj využívanie 
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profesionálneho poradenstva.
(3) Na základe sledovania stavu porastu 
sa profesionálny užívateľ rozhodne, či a 
kedy bude potrebné uskutočniť priame 
opatrenia na ochranu rastlín. Dôležitými 
faktormi pri rozhodovaní sú preto vedecky 
podložené prahy škodlivosti, ak sú k 
dispozícii a ak sú použiteľné. Pri použití 
prípravku na ochranu rastlín sa berú do 
úvahy takéto regionálne prahy škodlivosti.
(4) Biologické, fyzikálne a iné nechemické 
postupy sa uprednostňujú pred 
chemickými prípravkami na ochranu 
rastlín, ak sa od nich dá očakávať 
uspokojivé ničenie škodcov a ak boli 
zohľadnené ekonomické dôsledky.
(5) Prípravok, ktorý má byť použitý, je 
podľa možnosti čo najšpecifickejšie 
zameraný na cieľový organizmus a má 
najnižšie možné vedľajšie účinky pre 
užívateľov, necieľové organizmy a životné 
prostredie.
(6) Profesionálny užívateľ pri použití 
prípravkov na ochranu rastlín a iných 
zásahoch zohľadní potrebnú mieru, napr. 
znížené náklady a nižší počet použití alebo 
ošetrenie častí plochy. Zároveň je 
potrebné brať do úvahy, že pri ničení 
škodcov bude dosiahnutý požadovaný 
úspech  a u cieľových organizmov sa 
nepodporí vznik odolnosti.
(7) Ak sú známe riziká vzniku odolnosti 
voči prípravkom na ochranu rastlín, a 
preto je potrebné častejšie použitie 
prípravkov na ochranu rastlín alebo ich 
vyššie množstvo, uplatnia sa existujúce 
stratégie na zabránenie vzniku odolnosti, 
aby sa udržala účinnosť prípravkov na 
ochranu rastlín. To zahŕňa predovšetkým 
výmenu účinných látok za účinné látky s 
rozdielnymi mechanizmami účinku.

(8) Profesionálny užívateľ na základe 
dokumentácie týkajúcej sa používania 
prípravkov na ochranu rastlín a 
monitoringu stavu porastu preverí úspech 
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svojich opatrení pri ničení škodcov.

Odôvodnenie

V Prílohe  II b (nová) musia byť opísané kritériá pre model integrovanej ochrany proti 
škodcom v súvislosti s článkom 13 ods. 4 (porovnaj PDN k článku 13).



PR\657645SK.doc PE 386.502v01-0026/28 PR\657645SK.doc

SK

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Východiská

Prijatím šiesteho akčného programu pre životné prostredie Európsky parlament a Rada uznali, 
že účinok prípravkov na ochranu rastlín na ľudské zdravie a na životné prostredie sa musí 
znížiť. Zdôrazňujú nutnosť ekologického zaobchádzania s pesticídmi a požadujú 
dvojúrovňový prístup:
— úplnú realizáciu a primerané preverenie príslušného platného právneho rámca, 
— vytvorenie tematickej stratégie pre trvalo udržateľné využívanie pesticídov.

Vo svojom oznámení „Tematická stratégia trvalo udržateľného využívania pesticídov” 
(KOM(2006)372) Komisia predkladá  rôzne opatrenia, pomocou ktorých sa má táto stratégia 
realizovať. Predložený návrh smernice má prispieť k realizácii tematickej stratégie, pokiaľ ide 
o vytvorenie akčného rámca pre trvalo udržateľné využívanie prípravkov na ochranu rastlín.

Oblasť pôsobnosti

Spravodajkyňa sa domnieva, že názov predloženého návrhu smernice je nejednoznačný. Ako 
samotná Komisia pripúšťa, v prípade návrhu smernice ide o reguláciu určitej skupiny 
pesticídov, konkrétne o pesticídy vo forme prípravkov na ochranu rastlín. Z toho dôvodu by 
výraz „pesticídy” mal byť v celom texte smernice nahradený výrazom „prípravky na ochranu 
rastlín”. To by malo byť dôrazne vysvetlené v celom texte smernice.  Prípadné neskoršie 
rozšírenie oblasti pôsobnosti tým nie je vylúčené, malo by však byť konzultované s 
Európskym parlamentom. 

Ciele

V súlade s ustanoveniami šiesteho akčného programu pre životné prostredie, ako aj s 
tematickou stratégiou pre trvalo udržateľné využívanie pesticídov musí ísť podľa 
spravodajkyne v rámci smernice v prvom rade o to, aby sa znížili riziká spojené s používaním 
prípravkov na ochranu rastlín a dôsledky pre životné prostredie a ľudské zdravie. 
Zodpovedajúce opatrenia však musia byť primerané. Z tohto hľadiska je potrebné brať do 
úvahy aj výhody, ktoré môžu byť spojené s využívaním prípravkov na ochranu rastlín, 
napríklad čo sa týka kvality výroby a maximalizácie výnosov.

Národné akčné plány  

Spravodajkyňa súhlasí s názorom Komisie, že k znižovaniu rizík spojených s využívaním 
prípravkov na ochranu rastlín by mali v rámci národných akčných plánov prispieť v prvom 
rade členské štáty. Len tak bude možné primeraným spôsobom zohľadniť rozdielne 
podmienky a danosti na miestnej úrovni.

Odborná spôsobilosť
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Podľa spravodajkyne by si profesionálni užívatelia, distribútori a poradcovia mali zlepšiť 
svoje vedomosti o správnom zaobchádzaní s prípravkami na ochranu rastlín prostredníctvom 
zodpovedajúcich opatrení týkajúcich sa odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania. Verejnosť 
by mala byť prostredníctvom zodpovedajúcich programov vhodným spôsobom informovaná o 
možnostiach správneho zaobchádzania s prípravkami na ochranu rastlín.

Technické predpisy

Prístroje na aplikáciu pesticídov sa musia po technickej stránke kontrolovať v pravidelných 
časových intervaloch. Podľa spravodajkyne je nevyhnutné, aby členské štáty regulovali 
letecký postrek prostredníctvom pevne stanovených podmienok.  

Vodné prostredie

V rámcovej smernici o vodách sú uvedené základné pravidlá a opatrenia na ochranu vodného 
prostredia. Pri realizácii rámcovej smernice o vodách je však potrebné venovať zvláštnu 
pozornosť využívaniu prípravkov na ochranu rastlín. Preto musia národné akčné plány 
jednoznačne a jasne určiť, čo sa musí brať do úvahy pri využívaní prípravkov na ochranu 
rastlín, aj so zreteľom na aplikáciu, vzdialenosť (nárazníkové zóny) a skladovanie v oblasti 
vodných tokov a chránených vodných pásiem. 

Správny odborný postup pri ochrane rastlín a integrovanej ochrane proti škodcom 

Podľa názoru spravodajkyne bude nevyhnutné ochranu rastlín cielene ďalej rozvíjať aj v 
budúcnosti.  Preto budú aj naďalej potrebné dve úrovne: správny odborný postup a 
integrovaná ochrana proti škodcom.  Kritériá uvedené v prílohe III a IV opisujú rámec, v 
ktorom sa správny odborný postup a integrovaná ochrana proti škodcom v Európskej únii 
môžu pohybovať . 
Správny odborný postup pri ochrane rastlín má opisovať základné požiadavky, ktoré musí 
dodržať každá osoba, ktorá uskutočňuje opatrenia na ochranu rastlín.
Na základe všeobecných kritérií integrovanej ochrany proti škodcom uvedených v prílohe IV 
a so zreteľom na regionálne podmienky (týkajúce sa napr. poľnohospodárstva, počasia a 
prírodných zdrojov) formulujú členské štáty alebo profesijné zväzy smernice pre integrovanú 
ochranu proti škodcom špecifickú pre danú plodinu alebo odvetvie. Integrovaná ochrana proti 
škodcom je vzorom pre ochranu rastlín v Európskej únii, a tým aj hnacou silou pri inováciách 
v oblasti ochrany rastlín. Integrovaná ochrana proti škodcom môže zahŕňať opatrenia, ktoré 
počítajú s vyššími ekonomickými rizikami s cieľom dosiahnuť úspory pri používaní 
prípravkov na ochranu rastlín a znížiť riziká spojené s ich používaním. Uplatňovanie týchto 
smerníc je dobrovoľné a môže byť podporované špeciálnymi stimulmi.
V určitých časových intervaloch by sa malo skontrolovať, do akej miery sa musia všeobecné 
kritériá pre správny odborný postup pri ochrane rastlín a všeobecné kritériá pre integrovanú 
ochranu proti škodcom prispôsobiť aktuálnemu stavu vedomostí v oblasti vedy a techniky a 
všeobecnému pokroku. Zodpovedajúce úpravy by mali byť realizované v rámci 
komitologického postupu. Dôležitým východiskom pre diskusiu o prílohách budú správy 
členských štátov.
Týmto dvojúrovňovým prístupom sa zabezpečí, že vždy bude existovať možnosť vykonať 
viac pre životné prostredie a prípadne získať za takéto konanie aj odškodnenie. V opačnom 
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prípade bude správny odborný postup stimulom pre prácu podľa vzoru integrovanej ochrany 
proti škodcom.


