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UZASADNIENIE – STRESZCZENIE FAKTÓW I USTALENIA

Kontekst

Siódmy program działań w zakresie środowiska (7. EAP) ustanawia cel, zgodnie z którym do 
2020 r. należy wyeliminować szkodliwy wpływ stosowania środków ochrony roślin na 
zdrowie człowieka i ich niedopuszczalne oddziaływanie na środowisko, i zakłada 
zrównoważone stosowanie tych środków.

Stosowanie pestycydów odgrywa ważną rolę w produkcji rolnej w Europie, ponieważ 
utrzymuje rośliny w dobrym zdrowiu i zapobiega ich niszczeniu przez choroby i porażenie. 
Jednak przez wymywanie i spływanie pestycydy stosowane w uprawach mogą przedostać się 
do gleby i wód powierzchniowych, a także do wód gruntowych, co niesie ze sobą ryzyko 
negatywnego oddziaływania na gatunki niebędące przedmiotem zwalczania, zarówno w 
ekosystemach lądowych, jak i wodnych. Wpływa to na funkcje siedlisk i przyczynia się do 
utraty bioróżnorodności, w tym do znacznego zmniejszenia populacji owadów; ma także 
wpływ na proces glebotwórczy i skład gleby oraz dostarczanie czystej wody pitnej. 
Pozostałości pestycydów w żywności mogą również stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi, a 
pozostałości w paszach stanowią zagrożenie dla zdrowia zwierząt i mogą dostać się do 
łańcucha żywnościowego. Wyrażono szczególne obawy dotyczące wpływu pestycydów o 
właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego na zdrowie narażonych 
na nie ludzi, a także związanych z tym kosztów zdrowotnych. Inne zagrożenia dla zdrowia 
ludzi dotyczą neurotoksyczności np. środków owadobójczych i biocydów, które mogą 
wpływać na funkcjonowanie mózgu, szczególnie jeśli narażenie ma miejsce podczas rozwoju 
płodu. 

Obecna zależność od pestycydów jako dominującego środka zwalczania agrofagów jest 
wyraźnie niezgodna z rolnictwem zrównoważonym, ponieważ długotrwałe stosowanie 
pestycydów często prowadzi do odporności na agrofagi. Ma ona również szkodliwy efekt 
uboczny w postaci zabijania organizmów pożytecznych, które odgrywają ważną rolę w 
zapobieganiu agrofagom i często prowadzą do gradacji szkodników wtórnych. Oba czynniki 
mogą skutkować dalszym wzrostem stosowania pestycydów, wywołując w ten sposób 
niekorzystny efekt spirali. Ponadto pestycydy niszczą bioróżnorodność gruntów rolnych i 
zubożają glebę rolną niezbędną do zrównoważonej produkcji żywności. W niedawnym 
sprawozdaniu1 Komisji Europejskiej na temat statystyk dotyczących pestycydów uznano, że 
„pestycydy są jedną z przyczyn zanieczyszczenia i mają bezpośredni wpływ na stan 
różnorodności biologicznej, wód i gleby”. Jednocześnie w sprawozdaniu specjalnego 
sprawozdawcy ONZ ds. prawa do żywienia2 z 2017 r. podkreślono niekorzystny wpływ 
stosowania pestycydów na prawa człowieka, zdrowie ludzi (pracownicy, ich rodziny, osoby 
postronne, mieszkańcy i konsumenci) oraz środowisko. W sprawozdaniu wykazano również, 
że intensywne rolnictwo oparte na stosowaniu pestycydów nie przyczyniło się do 
zmniejszenia głodu na świecie, ale do zwiększenia konsumpcji żywności i marnotrawienia 
żywności w krajach uprzemysłowionych.

Od 1996 r. stosowanie pestycydów w Europie stale wzrasta i pomimo wielu debat na temat 
zrównoważonego rozwoju rolnictwa oraz wejścia na rynek pestycydów, które mogą być 
stosowane w niskich dawkach, średnia ilość pestycydów stosowanych w ostatnich latach nie 

                                               
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0109&from=EN
2 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/017/85/PDF/G1701785.pdf?OpenElement
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zmniejszyła się. Całkowita sprzedaż roczna w UE wyniosła 400 tys. ton pestycydów w 2015 
r., przy czym ich zdecydowaną większość wykorzystano w sektorze rolnictwa. 

Wykonanie dyrektywy

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE w sprawie zrównoważonego 
stosowania pestycydów przewiduje szereg działań mających na celu osiągnięcie 
zrównoważonego stosowania pestycydów w UE poprzez zmniejszenie zagrożenia związanego 
ze stosowaniem pestycydów i wpływu ich stosowania na zdrowie ludzi i na środowisko, a 
także przez zachęcanie do stosowania integrowanej ochrony roślin oraz alternatywnych 
podejść lub technik, takich jak środki niechemiczne stanowiące alternatywę dla pestycydów.

Artykuł 4 tej dyrektywy wymaga od państw członkowskich, aby przyjęły krajowe plany 
działania zawierające cele ilościowe, środki i harmonogramy zmierzające do zmniejszenia 
zagrożenia związanego ze stosowaniem pestycydów i wpływu ich stosowania oraz wspierania 
rozwoju i stosowania integrowanej ochrony roślin oraz alternatywnych podejść lub technik w 
celu zmniejszenia zależności od stosowania pestycydów. Ponadto krajowe plany działania 
muszą także zawierać wskaźniki służące monitorowaniu zużycia środków ochrony roślin 
zawierających substancje czynne szczególnie niebezpieczne, zwłaszcza jeśli dostępne są 
substancje alternatywne. Państwa członkowskie muszą opisać w swoich krajowych planach 
działania, w jaki sposób będą wdrażały środki zgodnie z art. 5–15 tej dyrektywy.

W dniu 10 października 2017 r., zgodnie z wymogami dotyczącymi sprawozdawczości 
określonymi w art. 4 ust. 3 i art. 16 dyrektywy, Komisja Europejska opublikowała 
sprawozdanie w sprawie krajowych planów działania państw członkowskich oraz postępów 
we wdrażaniu dyrektywy 2009/128/WE w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów.

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje sprawozdanie oceniające Komisji, ale 
jednocześnie wyraża głębokie zaniepokojenie niedostatecznym wdrożeniem przepisów 
dyrektywy w większości państw członkowskich. Widać wyraźnie, że poczyniono pewne 
postępy w dziedzinie kontroli sprzętu do opryskiwania oraz w opracowywaniu kursów 
szkoleniowych dotyczących najlepszych sposobów opryskiwania pestycydami oraz systemów 
certyfikacji w tym zakresie. Niewielkie postępy poczyniono natomiast w zakresie 
propagowania przyjęcia technik alternatywnych, które stanowią klucz do rzeczywistego 
zmniejszenia zależności od pestycydów. Według Europejskiej Agencji Środowiska 
zapotrzebowanie na pestycydy w UE w ostatnich latach utrzymuje się na niemal stałym 
poziomie1, co może wskazywać, że pomimo wdrożenia krajowych planów działania w 
ramach dyrektywy w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów ryzyko wpływu
pestycydów na ludzi i środowisko jest wciąż takie samo. 

Dwadzieścia jeden państw członkowskich przedstawiło cele w zakresie ograniczenia 
zagrożenia związanego ze stosowaniem pestycydów, a dziewięć państw członkowskich 
wyznaczyło cele w zakresie ograniczenia stosowania pestycydów, przy czym niektóre 
państwa członkowskie przedstawiły cele zarówno w zakresie ograniczenia ryzyka, jak i 
ograniczenia stosowania. Tylko pięć państw członkowskich wyznaczyło ambitne i wymierne 
cele, przy czym cztery z nich wyznaczyły cele w zakresie ograniczenia zagrożenia (Belgia, 
Dania, Grecja i Niemcy), a jedno (Francja) – w zakresie ograniczenia stosowania. Państwa 
członkowskie są zobowiązane do dokonywania przeglądu krajowych planów działania 

                                               
1 https://www.eea.europa.eu/airs/2017/environment-and-health/pesticides-sales



PR\1145653PL.docx 5/14 PE618.102v01-00

PL

przynajmniej co pięć lat i do ich aktualizacji w razie potrzeby w oparciu o ten przegląd. 
Niestety, do chwili obecnej tylko Francja i Litwa dokonały przeglądu i zmiany krajowych 
planów działania. 

Sprawozdawczyni ubolewa nad niespójnością krajowych planów działania i przeważającym 
brakiem celów ilościowych, środków i harmonogramów dla różnych obszarów, bez których 
nie można dokonać oceny postępów w całej UE. W wielu krajowych planach działania 
skoncentrowano się na szkoleniach dla użytkowników pestycydów lub zasadach dotyczących 
testowania sprzętu, ale brakuje szczegółowych informacji na temat ochrony określonych 
ekosystemów i wody pitnej. Co więcej, większość planów działania nie określa, w jaki sposób 
zostanie zmierzone osiągnięcie celów czy zrealizowanie zadań. Wiele państw członkowskich 
ustanowiło środki mające na celu zahamowanie przedostawania się pestycydów do cieków 
wodnych, w tym modyfikacje sprzętu i zachęty finansowe dla rolników do zakładania stref 
buforowych dla pestycydów, ale zasięg tych stref jest zwykle bardzo ograniczony, a ich cele 
za mało ambitne.

Sprawozdawczyni w pełni zgadza się z głównym wnioskiem sprawozdania, w którym wzywa 
się państwa członkowskie do ostatecznego określenia celów ogólnych oraz wymiernych 
celów w zakresie ograniczenia stosowania pestycydów, i uważa, że szczególną uwagę należy 
zwrócić na monitorowanie szkód w środowisku i uszczerbków na zdrowiu spowodowanych 
przez pestycydy, poprawę jakości wody, wspieranie i utrzymanie różnorodności biologicznej 
oraz priorytetowe traktowanie zasad integrowanej ochrony roślin w europejskim sektorze 
rolnictwa. Celem integrowanej ochrony roślin jest utrzymanie stosowania pestycydów i 
innych form interwencji na ekonomicznie i ekologicznie uzasadnionym poziomie oraz 
zmniejszenie bądź zminimalizowanie zagrożenia dla zdrowia ludzi i dla środowiska, traktując 
przy tym priorytetowo fizyczne, niechemiczne i zrównoważone metody biologiczne w celu 
ochrony upraw i zniechęcania agrofagów. Niestety, do chwili obecnej państwa członkowskie 
nie przekształciły zasad integrowanej ochrony roślin w normatywne i podlegające ocenie 
kryteria, za to postrzegają integrowaną ochronę roślin głównie jako narzędzie edukacji 
rolników oraz nie dysponują metodą oceny zgodności z zasadami integrowanej ochrony 
roślin. Integrowana ochrona roślin stanowi podstawę odnośnej dyrektywy, zatem szczególnie 
niepokojący jest fakt, że państwa członkowskie nie wyznaczyły jeszcze jasnych celów i nie 
zapewniły ich wdrożenia. Integrowana ochrona roślin ma ogromny niewykorzystany 
potencjał jako metoda ochrony konsumentów i środowiska przed szkodliwym 
oddziaływaniem pestycydów, więc konieczne jest, aby państwa członkowskie jak najszybciej 
zaczęły korzystać z tego zestawu narzędzi, zastępując nim korzystanie z konwencjonalnych 
pestycydów, przy zapewnieniu odpowiedniego systemu zachęt tam, gdzie są one niezbędne, 
aby nakłaniać do stosowania integrowanej ochrony roślin. 

Sprawozdawczyni jest głęboko przekonana o słuszności zrównoważonego rolnictwa, które 
sprzyja zapobieganiu, metodom niechemicznym, kontroli biologicznej i produktom niskiego 
ryzyka. Zwiększenie dostępności rozwiązań alternatywnych dla produktów 
konwencjonalnych, takich jak środki ochrony roślin niskiego ryzyka przyczynia się 
jednocześnie do zrównoważonego rolnictwa i poszerzenia zestawu narzędzi dla rolników
dzięki większym możliwościom ochrony roślin. Do opracowania alternatywnych metod 
ochrony przed obecnymi i przyszłymi agrofagami, zmniejszających zależność od pestycydów 
bądź stwarzających możliwości ochrony roślin o niższym profilu ryzyka lub przynoszących 
nowe sposoby działania, potrzebne są badania i innowacje.
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Sprawozdawczyni wierzy, że najlepszym sposobem na zapewnienie pełnego i poważnego 
wdrożenia dyrektywy w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów jest włączenie, w 
jak najszerszym zakresie, celów tej dyrektywy do wspólnej polityki rolnej (WPR) UE w 
ramach nadchodzącej reformy tej polityki. Kluczowe znaczenie w osiąganiu postępów we 
wdrażaniu dyrektywy ma włączenie celów w zakresie ograniczenia stosowania pestycydów i 
innych zasad integrowanej ochrony roślin do modelu realizacji WPR. Bieżące środki na rzecz 
zazieleniania stosowane w ramach WPR przyniosły dotychczas niewiele korzyści w praktyce, 
a zapewnienie wzajemnej zgodności dyrektywy ze zmodernizowaną WPR, której istotą jest 
zrównoważony rozwój, może zapewnić Europie rolnictwo prawdziwie przyjazne dla 
środowiska, opłacalne ekonomicznie i społecznie odpowiedzialne.

Sprawozdawczyni pragnie podkreślić, że podejrzewa się lub udowodniono, że niektóre 
pestycydy działają jak substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego. 
Pomimo tego są one nadal powszechnie dostępne i stosowane w całej Europie. Substancje te 
należy jak najszybciej zidentyfikować zgodnie z niedawno przyjętymi kryteriami, a pestycydy 
zawierające substancje endokrynnie czynne nie powinny być wprowadzane do obrotu.

Sprawozdawczyni uważa ponadto za niepokojące, że pomimo wyraźnego obowiązku 
określonego w art. 15 dyrektywy Komisja nadal nie przedstawiła zharmonizowanych 
wskaźników ryzyka, które zapewniłyby możliwość właściwego pomiaru i porównania 
postępów w ograniczaniu zagrożeń ze strony pestycydów i ich negatywnego wpływu na 
zdrowie ludzi i środowisko we wszystkich państwach członkowskich. 

Wnioski

Sprawozdawczyni jest przekonana, że konieczne są dalsze działania na szczeblu UE i 
krajowym, by zapewnić skuteczne wdrażanie tej dyrektywy. Jest to coraz bardziej oczywiste, 
że wśród obywateli rosną obawy i panuje przekonanie, że rolnicy muszą ograniczyć zależność 
od pestycydów, czego dowodem jest ostatnia – zakończona sukcesem – europejska inicjatywa 
obywatelska w sprawie zakazu stosowania glifosatu, w ramach której w okresie krótszym niż 
sześć miesięcy w całej Europy zebrano ponad 1,3 mln podpisów. 

Komisja Europejska musi odgrywać przypisaną jej rolę strażniczki prawa UE i podejmować
działania przeciwko jawnemu nieprzestrzeganiu prawa przez wiele państw członkowskich. 
Komisja musi interweniować w przypadku niepodejmowania działań lub gdy działania są 
niejasne, oraz gdy odstępstwa nie są uzasadnione lub wykraczają poza zakres określony w 
dyrektywie. Ponadto w procesie monitorowania Komisja powinna wyjść poza samą ocenę 
zgodności z dyrektywą i skoncentrować się na tym, jak osiągnąć lepsze ogólne wyniki w 
zakresie ochrony środowiska w odniesieniu do gleby, wody i różnorodności biologicznej.
Komisja musi kontynuować dyskusje z zainteresowanymi stronami i państwami 
członkowskimi na temat opracowania zharmonizowanych wskaźników ryzyka, aby 
umożliwić uzyskanie porównywalnego i jasnego zestawu danych oraz wiarygodnej oceny 
postępów.

Państwa członkowskie muszą zająć aktywne stanowisko w odniesieniu do ochrony zdrowia 
ludzkiego i środowiska oraz wywiązać się ze zobowiązań prawnych wynikających z prawa 
Unii, jak również z oczekiwań obywateli europejskich. Państwa członkowskie muszą podjąć 
wszelkie konieczne środki w celu propagowania stosowania ochrony roślin o niskim zużyciu 
pestycydów i zachęcania do niego, przyznając zawsze, gdy to możliwe, pierwszeństwo 
metodom niechemicznym, aby profesjonalni użytkownicy pestycydów przechodzili na 
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stosowanie dostępnych praktyk i produktów do walki z danym organizmem szkodliwym, 
które stwarzają najmniejsze zagrożenie dla zdrowia ludzi i dla środowiska.
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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wdrażania dyrektywy 2009/128/WE w sprawie zrównoważonego stosowania 
pestycydów
(2017/2284(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 
października 2009 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania na rzecz 
zrównoważonego stosowania pestycydów1,

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych i zmieniające 
dyrektywę 79/117/EWG2,

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 
pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich 
powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG3,

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji 
Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie 
Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również 
dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 
93/105/WE i 2000/21/WE4,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z 
dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony 
roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG5,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1185/2009 z
dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie statystyk dotyczących pestycydów6,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z 
dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla 
rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz 
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 
73/20097,

– uwzględniając dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

                                               
1 Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 71.
2 Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 7.
3 Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1.
4 Dz.U. L 136 z 29.5.2007, s. 3.
5 Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1.
6 Dz.U. L 324 z 10.12.2009, s. 1.
7 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 608.
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23 października 2000 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej1,

– uwzględniając Dyrektywę Komisji 2009/90/WE z dnia 31 lipca 2009 r. ustanawiającą, 
na mocy dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, specyfikacje 
techniczne w zakresie analizy i monitorowania stanu chemicznego wód2,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/127/WE z dnia 21 
października 2009 r. zmieniającą dyrektywę 2006/42/WE w odniesieniu do maszyn do 
stosowania pestycydów3,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zwiększania 
innowacji i rozwoju gospodarczego w przyszłym zarządzaniu gospodarstwami rolnymi 
w Europie4,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie rozwiązań 
technologicznych dla zrównoważonego rolnictwa w UE5,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie pestycydów niskiego 
ryzyka pochodzenia biologicznego6,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 24 października 2017 r. w sprawie projektu 
rozporządzenia wykonawczego Komisji w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji 
czynnej glifosat, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w 
sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/20117,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie perspektyw i wyzwań 
dla unijnego sektora pszczelarskiego8,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wykonania 
rozporządzenia w sprawie środków ochrony roślin (WE) nr 1107/20099,

– uwzględniając trwającą europejską ocenę wdrożenia dyrektywy 2009/128/WE 
ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania 
pestycydów oraz sprawozdanie opublikowane przez Biuro Analiz Parlamentu 
Europejskiego (DG EPRS) w dniu 15 października 2018 r.,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji z dnia 10 października 2017 r. w sprawie 
krajowych planów działania państw członkowskich oraz postępów we wdrażaniu 
dyrektywy 2009/128/WE w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów 

                                               
1 Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1.
2 Dz.U. L 201 z 1.8.2009, s. 36.
3 Dz.U. L 310 z 25.11.2009, s. 29.
4 Dz.U. C 86 z 6.3.2018, s. 62.
5 Dz.U. C 86 z 6.3.2018, s. 51.
6 Dz.U. C 252 z 18.7.2018, s. 184.
7 Dz.U. C 346 z 27.9.2018, s. 117.
8 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0057.
9 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0356.
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(COM(2017)0587),

– uwzględniając sprawozdanie ogólne Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. 
Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (DG SANTE) z października 2017 r. w sprawie 
wdrażania przez państwa członkowskie środków na rzecz osiągnięcia zrównoważonego 
stosowania pestycydów zgodnie z dyrektywą 2009/128/WE1,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 22 listopada 2016 r. pt. „Kolejne kroki w 
kierunku zrównoważonej przyszłości Europy – Europejskie działania na rzecz 
zrównoważonego rozwoju” (COM(2016)0739),

– uwzględniając siódmy unijny program działań w zakresie środowiska2,

– uwzględniając sprawozdanie specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. prawa do pożywienia 
z 2017 r., sporządzone zgodnie z rezolucjami Rady Praw Człowieka ONZ nr 6/2, 31/10 
i 32/83,

– uwzględniając plan wdrażania dotyczący zwiększenia dostępności środków ochrony 
roślin niskiego ryzyka i przyspieszenia wprowadzania integrowanej ochrony roślin w 
państwach członkowskich, opracowany przez grupę ekspertów ds. zrównoważonej 
ochrony roślin i zatwierdzony przez Radę w dniu 28 czerwca 2016 r.4,

– uwzględniając rezolucję Senatu Francji z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie ograniczenia 
stosowania pestycydów w Unii Europejskiej5,

– uwzględniając badanie naukowe pt. „More than 75 % decline over 27 years in total 
flying insect biomass in protected areas” [Spadek łącznej biomasy owadów 
uskrzydlonych o ponad 75 % w ciągu 27 lat na obszarach chronionych], które 
opracowali Caspar A. Hallmann, Martin Sorg, Eelke Jongejans, Henk Siepel, Nick 
Hofland, Heinz Schwan i in., opublikowane dnia 18 października 2017 r.6,

– uwzględniając art. 52 Regulaminu, art. 1 ust. 1 lit. e) decyzji Konferencji 
Przewodniczących z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie procedury udzielania zgody na 
sporządzenie sprawozdań z własnej inicjatywy i załącznik 3 do tej decyzji,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(A8-0000/2018),

A. mając na uwadze, że Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE w 
sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów (zwana dalej „dyrektywą”) 
przewiduje szereg działań mających na celu osiągnięcie zrównoważonego stosowania 
pestycydów w UE poprzez zmniejszenie zagrożenia związanego ze stosowaniem 

                                               
1 http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=114
2 Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 171.
3 http://www.pan-uk.org/site/wp-content/uploads/United-Nations-Report-of-the-Special-Rapporteur-on-the-right-
to-food.pdf
4 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10041-2016-ADD-1/en/pdf
5 http://www.senat.fr/leg/ppr16-477.html
6 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809
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pestycydów i wpływu ich stosowania na zdrowie ludzi i na środowisko, a także przez 
zachęcanie do stosowania integrowanej ochrony roślin oraz alternatywnych podejść i 
technik, takich jak środki niechemiczne stanowiące alternatywę dla pestycydów;

B. mając na uwadze, że ta dyrektywa jest jednym z najcenniejszych narzędzi Unii 
służących zapewnieniu, by środowisko, ekosystemy i zdrowie ludzi były dobrze 
chronione przed substancjami niebezpiecznymi w pestycydach; mając na uwadze, że
brak pełnego wdrożenia dyrektywy uniemożliwia osiągnięcie najwyższego poziomu 
ochrony oraz przejście na zrównoważone rolnictwo i osiągnięcie nietoksycznego 
środowiska;

Główne wnioski

1. ubolewa nad faktem, że ogólny postęp we wdrażaniu dyrektywy przez państwa 
członkowskie jest niewystarczający do osiągnięcia jej głównych celów i wykorzystania 
jej pełnych możliwości w zakresie ograniczenia całościowego zagrożenia związanego 
ze stosowaniem pestycydów oraz osiągnięcia poprawy w zakresie ochrony środowiska i 
zdrowia, do czego ta dyrektywa została specjalnie opracowana;

2. podkreśla, że wdrożenie dyrektywy musi być kompleksowe i obejmować wszystkie 
wymagane aspekty oraz że częściowe wdrożenie tylko niektórych elementów nie 
wystarczy, aby zrealizować nadrzędny cel dyrektywy, jakim jest osiągnięcie 
zrównoważonego stosowania pestycydów; podkreśla fakt, że wdrażanie praktyk w 
zakresie integrowanej ochrony roślin odgrywa szczególnie ważną rolę w dążeniu do 
osiągnięcia tego celu;

3. jest zaniepokojony faktem, że krajowe plany działania są notorycznie niespójne w 
zakresie ustalania celów ilościowych, środków i harmonogramów dla różnych obszarów 
działania, co uniemożliwia ocenę poczynionych postępów; wyraża ubolewanie, że do 
tej pory jedynie dwa państwa członkowskie przedstawiły zmieniony krajowy plan 
działania;

4. ubolewa nad faktem, że w wielu państwach członkowskich brakuje rzeczywistego 
zaangażowania w praktyki w zakresie integrowanej ochrony roślin, które stanowią 
podstawę odnośnej dyrektywy; podkreśla fakt, że rygorystyczne wdrażanie 
integrowanej ochrony roślin jest jednym z kluczowych środków mających na celu 
zmniejszenie zależności od stosowania pestycydów w zrównoważonym rolnictwie, 
które jest przyjazne dla środowiska, opłacalne ekonomicznie i społecznie 
odpowiedzialne oraz przyczynia się do bezpieczeństwa żywnościowego Europy, 
zwiększając jednocześnie różnorodność biologiczną oraz poprawiając zdrowie ludzi i 
zwierząt, ożywiając gospodarkę wiejską i zmniejszając koszty ponoszone przez 
rolników przez ułatwianie upowszechniania na rynku rozwiązań alternatywnych o 
niskim ryzyku i alternatywnych środków niechemicznych; podkreśla, że potrzebne są 
dodatkowe zachęty finansowe, aby upowszechnić stosowanie integrowanej ochrony 
roślin w poszczególnych gospodarstwach;

5. wyraża zaniepokojenie faktem, że około 80 % krajowych planów działania państw 
członkowskich nie zawiera szczegółowych informacji na temat sposobu określania w 
sposób ilościowy osiągnięcia wielu celów i realizacji wielu zadań, w szczególności w 
odniesieniu do celów w zakresie integrowanej ochrony roślin i środków ochrony wód; 
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podkreśla, że bardzo komplikuje to proces pomiaru postępów poczynionych przez 
państwa członkowskie na rzecz osiągnięcia głównych celów i podstawowego założenia 
dyrektywy;

6. jest zaniepokojony bardzo niewielkim postępem we wspieraniu przyjmowania 
charakteryzujących się niskim ryzykiem środków niechemicznych stanowiących 
alternatywę dla konwencjonalnych pestycydów; zauważa, że zaledwie kilka krajowych 
planów działania zawiera zachęty do rejestracji takich alternatywnych produktów;

7. podkreśla, że wspólna polityka rolna (WPR) w obecnej formie nie jest w stanie 
zmniejszyć zależności gospodarstw od pestycydów; uważa, że w ramach WPR na okres 
po 2020 r. konieczne są konkretne instrumenty polityki, które pomogą zmienić 
postępowanie rolników w zakresie stosowania pestycydów, takie jak środki polityki 
budżetowej na szczeblu krajowym, zasada wzajemnej zgodności między integrowaną 
ochroną roślin a płatnościami bezpośrednimi w ramach WPR itd.;

8. zauważa, że większość państw członkowskich wykorzystuje krajowe wskaźniki ryzyka 
do oceny, w całości bądź częściowo, niekorzystnego wpływu stosowania pestycydów; 
przypomina, że pomimo wyraźnego obowiązku określonego w art. 15 dyrektywy 
Komisja nie ustaliła jeszcze ogólnounijnych zharmonizowanych wskaźników ryzyka, co 
uniemożliwia porównanie postępów poczynionych w poszczególnych państwach 
członkowskich i w całej Unii;

9. jest głęboko zaniepokojony stopniowym zmniejszaniem się różnorodności biologicznej 
w Europie oraz budzącym szczególne obawy zanikiem owadów skrzydlatych, o czym 
świadczą wyniki przeprowadzonego niedawno badania naukowego1, zgodnie z którymi 
w ciągu 27 lat populacja owadów latających w Niemczech zmalała aż o ponad 75 %; 
uważa, że spadek ten musi być związany ze stosowaniem pestycydów, i podkreśla 
potrzebę, aby Europa przeszła na bardziej zrównoważone stosowanie pestycydów i 
zwiększyła liczbę niechemicznych środków alternatywnych dostępnych dla rolników; 

10. podkreśla zasadnicze znaczenie różnorodności biologicznej i zdrowych ekosystemów, 
w szczególności pszczół i innych owadów zapylających, dla zapewnienia zdrowego i 
zrównoważonego sektora rolnictwa;

11. wyraża szczególne zaniepokojenie ciągłym stosowaniem środków ochrony roślin 
zawierających substancje czynne, które są mutagenne, rakotwórcze lub toksyczne dla 
rozrodczości, lub substancje czynne, które zaburzają funkcjonowanie układu 
hormonalnego i są szkodliwe dla ludzi lub zwierząt; podkreśla, że stosowanie takich 
środków ochrony roślin jest niezgodne z celami i założeniem dyrektywy;

12. ubolewa nad faktem, że działania podejmowane na rzecz poprawy jakości wody są 
niewystarczające, a większość państw członkowskich nie określiła celów i 
harmonogramów działań na rzecz ochrony środowiska wodnego przed pestycydami, 
podczas gdy te, które to uczyniły, nie określiły sposobu pomiaru osiągnięcia celów i 
zamierzeń;

                                               
1 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809
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Zalecenia

13. wzywa państwa członkowskie, by niezwłocznie zakończyły wdrażanie dyrektywy;

14. wzywa państwa członkowskie, by odgrywały aktywną rolę w praktycznym wdrażaniu 
dyrektywy w celu określenia luk i konkretnych obszarów wymagających szczególnej 
uwagi w odniesieniu do ochrony zdrowia ludzi i ochrony środowiska, a nie ograniczały 
się jedynie do zwykłych krajowych mechanizmów transpozycji i kontroli;

15. wzywa państwa członkowskie do przestrzegania ustalonych terminów przedstawienia 
zmienionych krajowych planów działania; wzywa te państwa członkowskie, które nie 
przedstawiły jeszcze zmienionych krajowych planów działania, by uczyniły to bez 
dalszej zwłoki, tym razem wyznaczając jasny ogólny cel dotyczący bezzwłocznego i 
długoterminowego ograniczenia stosowania pestycydów, wyrażony w ujęciu 
ilościowym lub oparty na ocenie ryzyka, z uwzględnieniem jasno określonych rocznych 
celów w zakresie ograniczenia oraz ze szczególnym uwzględnieniem możliwego 
wpływu na owady zapylające i przyjęcia technik alternatywnych w sektorze rolnictwa;

16. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia większej spójności dyrektywy 
i jej wdrożenia z powiązanym prawodawstwem i polityką UE, w szczególności z 
przepisami dotyczącymi WPR i rozporządzeniem w sprawie wprowadzania do obrotu 
środków ochrony roślin;

17. wzywa Komisję i państwa członkowskie do kontynuowania prac nad opracowaniem 
zharmonizowanych wskaźników ryzyka w celu właściwego monitorowania wpływu 
ograniczenia pestycydów;

18. wzywa Komisję i państwa członkowskie do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w 
celu propagowania pestycydów niskiego ryzyka oraz do priorytetowego traktowania 
wariantów i metod niechemicznych, które są najmniej szkodliwe dla zdrowia i 
przyrody;

19. wzywa Komisję i państwa członkowskie do położenia większego nacisku na wspieranie 
rozwoju, badań i wprowadzania do obrotu alternatywnych środków biologicznych 
niskiego ryzyka;

20. wzywa Komisję do uważnego rozważenia wszystkich dostępnych środków w celu 
zapewnienia zgodności, w tym wszczęcia postępowań w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko państwom członkowskim, które 
nie wywiązują się z obowiązku pełnego wdrożenia dyrektywy;

21. wzywa Komisję do niezwłocznego wprowadzenia zakazu stosowania środków ochrony 
roślin zawierających substancje czynne, które są mutagenne, rakotwórcze lub toksyczne 
dla rozrodczości, lub substancje czynne, które zaburzają funkcjonowanie układu 
hormonalnego i są szkodliwe dla ludzi lub zwierząt;

°

° °
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22. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji.
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