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UZASADNIENIE – STRESZCZENIE FAKTÓW I USTALENIA 

Informacje ogólne i źródła danych 

 

W maju 2017 r. Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 

Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) Parlamentu Europejskiego zleciła sporządzenie 

sprawozdania z wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

1107/2009 dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, zwanego dalej 

„rozporządzeniem”. Niniejsze sprawozdanie jest częścią realizowanego przez komisję ENVI 

programu kontroli wykonania. 

Dział ds. Oceny Ex Post w Dyrekcji ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości 

Dodanej (działającej w ramach Dyrekcji Generalnej ds. Analiz Parlamentarnych, DG EPRS) 

sporządził ekspertyzę dotyczącą wykonania rozporządzenia. W celu uzyskania wymaganych 

danych zlecono badanie mające na celu ocenę wykonania rozporządzenia. Wyniki oceny 

zostały zebrane w europejskiej ocenie wdrażania i oficjalnie opublikowane w kwietniu 

2018 r.1. 

Badanie opierało się na czterech innych powiązanych ze sobą badaniach: 

- „Evaluation of the implementation of Regulation (EC) 1107/2009 on the 

placing of plant protection products on the market and its impacts. Mapping 

the usage made by Member States of the derogations granted under Article 53 

of the Regulation” [Ocena wykonania rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 

dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin oraz ocena jego 

skutków. Zestawienie danych dotyczących skorzystania przez państwa 

członkowskie z odstępstw przyznanych na podstawie art. 53 rozporządzenia];  

- „Assessing criteria and capacity for reliable and harmonised ‘hazard 

identification’ of active substances” [Ocena kryteriów i zdolności do 

wiarygodnej i zharmonizowanej identyfikacji zagrożeń stwarzanych przez 

substancje czynne];  

- „Assessing Member States’ capacity for reliable ‘authorisation of PPPs’, and 

its uniformity” [Ocena zdolności państw członkowskich do zapewnienia 

wiarygodnej procedury wydawania zezwoleń na dopuszczenie do obrotu 

środków ochrony roślin oraz ocena stosowania jednolitych zasad]; 

- „Mapping the practices of scientific (risk assessment) evaluation of active 

substances used in plant protection products” [Wykaz praktyk w zakresie 

naukowej oceny (oceny ryzyka) substancji czynnych stosowanych w środkach 

ochrony roślin]. 

Europejska ocena wdrażania jest pierwszym kompleksowym badaniem skutków 

rozporządzenia. Zebrano w niej nowe dane i wnioski i stanowi główne źródło informacji do 

celów niniejszego sprawozdania w sprawie wykonania. 

Należy zauważyć, że w listopadzie 2016 r. Komisja opublikowała plan działania dotyczący 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=EPRS_STU(2018)615668 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=EPRS_STU(2018)615668
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oceny REFIT1 unijnego prawodawstwa w zakresie środków ochrony roślin i pozostałości 

pestycydów, której wyników można się spodziewać na początku 2019 r. 

 

Głównym celem obydwu ocen jest dokonanie oceny wykonania rozporządzenia (WE) nr 

1107/2009. Zakres oceny Komisji jest szerszy2, jednak standardowe zestawy kryteriów oceny 

są identyczne. 

 

Dodatkowo w lutym 2016 r. Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich wydała decyzję w 

sprawie 12/2013/MDC dotyczącej praktyk Komisji Europejskiej w zakresie udzielania 

zezwoleń i wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin. W ramach swojej roli 

zarządzającego ryzykiem Komisja ma obowiązek zapewnienia, aby zatwierdzane przez nią 

substancje czynne nie były szkodliwe dla zdrowia ludzi, zdrowia zwierząt ani dla środowiska 

naturalnego. W swojej decyzji rzecznik stwierdziła, że podejście Komisji może być zbyt 

łagodne i że Komisja może w niewystarczającym stopniu uwzględniać zasadę ostrożności. 

Sprawozdawca uwzględnił również istotne wyroki Trybunału Sprawiedliwości oraz 

orzeczenia w trybie prejudycjalnym. 

Niedawne kontrowersje związane z odnowieniem zatwierdzenia substancji czynnej glifosat 

pokazały, że zaufanie do procedury wydawania zezwoleń na środki ochrony roślin w UE 

zostało w znacznym stopniu podważone. W październiku 2017 r. Komisja stwierdziła 

dopuszczalność europejskiej inicjatywy obywatelskiej (EIO) „Zakaz stosowania glifosatu i 

ochrona ludzi i środowiska przed toksycznymi pestycydami”3 podjętej przez ponad milion 

obywateli. W inicjatywie apeluje się do Komisji, „by zaproponowała państwom 

członkowskim wprowadzenie zakazu stosowania glifosatu, zreformowała procedurę 

zatwierdzania pestycydów i wytyczyła wiążące cele ograniczenia użycia pestycydów dla całej 

UE”. 

W tym kontekście w lutym 2018 r. Parlament Europejski postanowił powołać Komisję 

Specjalną ds. Unijnej Procedury Wydawania Zezwoleń na Dopuszczenie Pestycydów do 

Obrotu (PEST), która zajmuje się m.in. analizą i oceną procedury wydawania zezwoleń na 

dopuszczenie pestycydów do obrotu w UE, w tym stosowanej metody i jej jakości naukowej, 

niezależności procedury od interesów branżowych oraz przejrzystości procesu decyzyjnego i 

podejmowanych decyzji. 

 

Ponadto w kwietniu 2018 r. w następstwie swojej odpowiedzi na EIO4 Komisja Europejska 

oficjalnie zaproponowała ukierunkowaną zmianę ogólnego prawa żywnościowego i 

opublikowała wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie przejrzystości i zrównoważonego 

charakteru unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym5, zmieniającego m.in. 

rozporządzenia, których wykonanie jest przedmiotem niniejszego sprawozdania. 

 

                                                 
1 https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/refit_en 
2 W szczególności obejmuje ona rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony 

roślin, które jest przedmiotem niniejszego sprawozdania w sprawie wykonania, oraz rozporządzenie (WE) nr 396/2005 w 

sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i 

zwierzęcego oraz na ich powierzchni. 
3
 http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/follow-up/2017/000002/pl?lg=pl 

4 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/PL/C-2017-8414-F1-PL-MAIN-PART-1.PDF 
5 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-179_pl 

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/refit_en
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/follow-up/2017/000002/pl?lg=pl
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/PL/C-2017-8414-F1-PL-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-179_pl
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Pokazuje to, że ocena złożonego regulacyjnego systemu harmonizacji i monitorowania 

wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu na rynku wewnętrznym UE znajduje się 

wysoko na liście priorytetów politycznych.  

 

Wszystkie powyższe fakty zostały wykorzystane w niniejszym sprawozdaniu. Sprawozdawca 

uwzględnił również inne istotne badania przeprowadzone przez organy krajowe lub 

zainteresowane strony oraz ich sprawozdania. 

Rozporządzenie w szerszym kontekście polityki UE dotyczącej pestycydów 

 

W 2006 r. Komisja Europejska przyjęła strategię tematyczną w sprawie zrównoważonego 

stosowania pestycydów w państwach członkowskich. W ramach działań następczych Komisja 

opublikowała w 2006 r. wniosek dotyczący rozporządzenia uchylającego dyrektywę 

91/414/EWG. Akt końcowy [tj. rozporządzenie (WE) nr 1107/2009, którego dotyczy 

niniejsze sprawozdanie] został opublikowany w Dzienniku Urzędowym w 2009 r. 

Wspomnianym rozporządzeniem ustanowiono przepisy dotyczące udzielania zezwoleń na 

wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu w postaci handlowej oraz dotyczące 

wprowadzania ich do obrotu, stosowania i kontrolowania w UE. W rozporządzeniu 

ustanowiono zarówno zasady zatwierdzania substancji czynnych, sejfnerów i synergetyków, 

które zawierają lub z których składają się środki ochrony roślin, jak i zasady dotyczące 

adiuwantów i składników obojętnych. 

 

Ważnym nowym elementem wprowadzonym rozporządzeniem były surowe kryteria 

graniczne1 służące do zatwierdzania substancji czynnych na szczeblu UE. Wprowadzenie 

tych kryteriów miało na celu uniemożliwienie wprowadzenia do obrotu najbardziej 

toksycznych z dostępnych substancji. Ustanowienie kryteriów granicznych oznacza, że w 

procedurze zatwierdzania stosuje się podejście oparte na analizie zagrożeń, którego nie 

przewidziano w dyrektywie Rady 91/414/EWG. 

 

Podejście oparte na analizie zagrożeń zostało wzmocnione inną zasadą przyjętą w przepisach 

UE w zakresie ochrony środowiska, a mianowicie z zasadą ostrożności. W szczególności nie 

uniemożliwia się państwom członkowskim stosowania zasady ostrożności, w przypadku gdy 

nie ma naukowej pewności co do zagrożeń dla zdrowia ludzi lub zwierząt lub dla środowiska 

ze strony środków ochrony roślin. 

 

Procedury regulacyjne dotyczące zatwierdzania substancji czynnych i wydawania 

zezwoleń na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu 

 

W Unii Europejskiej środki ochrony roślin podlegają dwustopniowej procedurze 

zatwierdzania: substancje czynne są zatwierdzane na szczeblu UE, a następnie państwa 

członkowskie wydają zezwolenia dla środków ochrony roślin w postaci handlowej. 

                                                 
1
 Zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 substancję czynną zatwierdza się wyłącznie wtedy, gdy nie została ona 

sklasyfikowana jako substancja rakotwórcza, mutagenna, działająca toksycznie na rozrodczość, trwała i wykazująca zdolność 

do bioakumulacji, toksyczna dla środowiska lub jako substancja oddziałująca na układ endokrynny, która może mieć 

niekorzystny wpływ na ludzi lub organizmy niebędące celem działania. Oznacza to, że jeśli w wyniku identyfikacji 

zagrożenia sklasyfikowano substancję czynną jako substancję spełniającą dowolne z powyższych kryteriów granicznych, 

powinna być ona zakazana i tym samym powinien zostać wprowadzony zakaz jej stosowania w środkach ochrony roślin w 

Unii Europejskiej (Bozzini 2018, załącznik II do europejskiej oceny wdrażania, s. 21). 
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Podstawę rozporządzenia stanowią trzy główne instrumenty: 

a) zatwierdzenie substancji czynnej, którego dokonują właściwe organy krajowe, EFSA i 

Komisja wraz z ekspertami państw członkowskich (tworzącymi Stały Komitet ds. Roślin, 

Zwierząt, Żywności i Pasz); 

b) zezwolenie na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin zawierającego zatwierdzone 

substancje czynne; 

c) egzekwowanie decyzji regulacyjnych wydanych na podstawie zatwierdzenia i zezwolenia. 

 

Procedura zatwierdzania składa się z kilku etapów: 

1. wniosek o zatwierdzenie przedkładany jest państwu członkowskiemu, zwanemu 

państwem członkowskim pełniącym rolę sprawozdawcy; 

2. państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy sprawdza dopuszczalność 

wniosku; 

3. państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy przygotowuje projekt 

sprawozdania z oceny; 

4. EFSA zajmuje stanowisko; 

5. Stały Komitet ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz przeprowadza głosowanie w 

sprawie zatwierdzenia; 

6. Komisja przyjmuje rozporządzenie; 

7. rozporządzenie jest publikowane w Dzienniku Urzędowym UE. 

 

Środek ochrony roślin zwykle zawiera więcej niż jeden składnik. Składnik zapewniający 

ochronę przed organizmami szkodliwymi / chorobami roślin nazywany jest substancją 

czynną. Środki ochrony roślin zawierają co najmniej jedną zatwierdzoną substancję czynną, 

którą mogą być mikroorganizmy, feromony i ekstrakty roślinne. 

 

Kontrole wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i ich stosowania są 

przeprowadzane przez państwa członkowskie.  

Najważniejsze kwestie budzące zaniepokojenie 

 

W opublikowanej przez EPRS europejskiej ocenie wdrażania wykazano szereg różnych 

problemów związanych z wykonaniem rozporządzenia. W projekcie sprawozdania 

sprawozdawca skupia się głównie na okolicznościach, które utrudniają osiągnięcie celów 

dotyczących zdrowia i środowiska.  

 

W szczególności chodzi o wzrost liczby odstępstw przyznanych na podstawie art. 53 bez 

przedstawienia wystarczającego uzasadnienia czy fakt, że niektóre istotne aspekty (na 

przykład mieszaniny niezamierzone i połączone oddziaływanie, wpływ na różnorodność 

biologiczną, rozkład pestycydów w niskich stężeniach, immunotoksyczność rozwojowa i 
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neurotoksyczność rozwojowa) nie są wystarczającym stopniu oceniane. 

 

Mimo że rozporządzenie stanowi wyraźny postęp pod względem poprawy ochrony zdrowia 

publicznego i środowiska przez wprowadzenie kryteriów granicznych, niedostateczna 

harmonizacja (np. w zakresie ekotoksykologii) utrudnia ocenę substancji i tym samym 

skuteczne wdrażanie w odpowiednich dziedzinach naukowych. 

 

Ocena wykazała szereg problemów związanych z przejrzystością. Szczególnie 

problematyczny jest brak wykonalnych pod względem gospodarczym i dostępnych 

alternatyw, a także niewystarczająca promocja dobrych praktyk rolniczych w kontekście 

integrowanej ochrony roślin oraz większego wykorzystania i większej dostępności substancji 

niskiego ryzyka. Wydaje się również, że cele i instrumenty określone w rozporządzeniu nie są 

zgodne z polityką UE w zakresie rolnictwa, bezpieczeństwa żywnościowego, zmiany klimatu, 

zrównoważonego stosowania pestycydów oraz najwyższych dopuszczalnych poziomów 

pozostałości pestycydów w żywności i paszy. Występują problemy z egzekwowaniem 

przepisów rozporządzenia. Pojawiają się informacje o wykazanym w ostatnich latach 

wzroście handlu nielegalnymi i podrobionymi środkami ochrony roślin. 

 
Zalecenia sprawozdawcy 

 

Sprawozdawca jest przekonany, że konieczne są dalsze działania na szczeblu UE i krajowym, 

by zapewnić skuteczne wykonywanie rozporządzenia. Mimo że cele rozporządzenia 

dotyczące zdrowia i środowiska są przedstawiane jako adekwatne do rzeczywistych potrzeb, 

ocena wykazała, że nie są one osiągane w praktyce. Jest to spowodowane problemami ze 

stosowaniem trzech głównych instrumentów rozporządzenia, jakie wykazała ocena EPRS: (a) 

zatwierdzeniem substancji, (b) zezwoleniem na wprowadzanie do obrotu środka ochrony 

roślin zawierającego zatwierdzone substancje czynne, (c) egzekwowaniem decyzji 

regulacyjnych wydanych na podstawie zatwierdzenia i zezwolenia. 

 

Jeśli chodzi o negatywny wpływ na zdrowie publiczne i środowisko, w opinii sprawozdawcy 

pewne aspekty wykonywania rozporządzenia są szczególnie problematyczne. Obejmują one: 

niewłaściwe stosowanie procedury wydawania zezwoleń w sytuacjach nadzwyczajnych, o 

czym świadczy rosnąca liczba odstępstw przyznanych na podstawie art. 53; częste stosowanie 

procedury przedkładania informacji potwierdzających; zgodność przepisów rozporządzenia z 

zasadą ostrożności; niepełna harmonizacja wymogów dotyczących danych oraz metod 

stosowanych w niektórych dziedzinach naukowych do oceny substancji pod kątem kryteriów 

granicznych. 

 

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje niedawny wniosek Komisji dotyczący 

przejrzystości i zrównoważonego charakteru unijnego modelu oceny ryzyka, obejmujący 

m.in. środki ochrony roślin, zwraca jednak uwagę, że niektóre z kluczowych aspektów 

procesu podejmowania decyzji regulacyjnych nie zostały wystarczająco uwzględnione we 

wniosku, a w szczególności etap zarządzania ryzykiem przez Stały Komitet ds. Roślin, 

Zwierząt, Żywności i Pasz w kontekście zatwierdzania substancji czynnych. Zwiększenie 

przejrzystości jest również niezbędne w odniesieniu do aspektów procedury zatwierdzania 

przez właściwe organy państw członkowskich. 
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Skuteczności wykonywania rozporządzenia nie można osiągnąć bez większej spójności z 

polityką UE i bez zwiększenia zachęt do promowania alternatywnych rozwiązań. 

 

Dostępne dane pokazują, że egzekwowanie decyzji regulacyjnych wydanych na podstawie 

rozporządzenia jest niewystarczające oraz że istnieje potrzeba zwiększenia skuteczności 

kontroli na szczeblu krajowym. 
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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie wykonania rozporządzenia w sprawie środków ochrony roślin (WE) nr 

1107/2009 

(2017/2128(INI)) 

Parlament Europejski, 

– 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/EWG1, 

– 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/EWG2, 

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 

z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji 

i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/20063, 

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 

października 2009 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania na rzecz 

zrównoważonego stosowania pestycydów4, 

– 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 540/20115, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie pestycydów niskiego 

ryzyka pochodzenia biologicznego6,  

– uwzględniając decyzję Europejskiej Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawie 

12/2013/MDC z dnia 18 lutego 2016 r. dotyczącej praktyk Komisji w zakresie 

udzielania zezwoleń i wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (pestycydów)7, 

– uwzględniając europejską ocenę wdrożenia rozporządzenia (WE) 1107/2009 

dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin oraz jej odpowiednie 

załączniki, opublikowane przez Dyrekcję Generalną ds. Analiz Parlamentarnych (DG 

                                                 
1 Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1. 
2 Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1. 
3 Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1. 
4 Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 71. 
5 Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0395. 
6 Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0042. 
7https://www.ombudsman.europa.eu/pl/cases/decision.faces;jsessionid=414F07CA7B69C35675EE16710B5AB5

AC 

https://www.ombudsman.europa.eu/pl/cases/decision.faces;jsessionid=414F07CA7B69C35675EE16710B5AB5AC
https://www.ombudsman.europa.eu/pl/cases/decision.faces;jsessionid=414F07CA7B69C35675EE16710B5AB5AC
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EPRS)1 w kwietniu 2018 r., 

– uwzględniając wyroki Trybunału Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2016 r. w 

sprawach C-673/13 P Komisja przeciwko Stichting Greenpeace Nederland i PAN 

Europe oraz C-442/14 Bayer CropScience SA-NV i Stichting De Bijenstichting 

przeciwko College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, 

– uwzględniając wniosek Komisji z dnia 11 kwietnia 2018 r. dotyczący rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przejrzystości i zrównoważonego 

charakteru unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym, zmieniającego 

rozporządzenie (WE) nr 178/2002 [w sprawie ogólnego prawa żywnościowego], 

dyrektywę 2001/18/WE [w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska 

organizmów zmodyfikowanych genetycznie], rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 [w 

sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy], rozporządzenie (WE) nr 

1831/2003 [w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt], rozporządzenie 

(WE) nr 2065/2003 [w sprawie środków aromatyzujących dymu wędzarniczego], 

rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 [w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu 

z żywnością], rozporządzenie (WE) nr 1331/2008 [w sprawie jednolitej procedury 

wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i 

środków aromatyzujących], rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 [w sprawie środków 

ochrony roślin] oraz rozporządzenie (UE) 2015/2283 [w sprawie nowej żywności]2, 

– uwzględniając art. 52 Regulaminu oraz 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, a także 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 ocena wykonania rozporządzenia wykazała, iż cele dotyczące 

ochrony zdrowia i ochrony środowiska nie są osiągane; 

B. mając na uwadze, że rozporządzenie jest wykonywane niezgodnie z polityką UE w 

powiązanych dziedzinach, w tym w zakresie pestycydów; 

C. mając na uwadze, że dostępne dowody wskazują, że trzy główne instrumenty 

rozporządzenia – zatwierdzenie, zezwolenie i egzekwowanie decyzji regulacyjnych – 

nie zostały wdrożone w zadowalającym stopniu i nie zapewniają osiągnięcia celu 

rozporządzenia; 

D. mając na uwadze, że istnieją problemy związane z metodą oceny, określoną przepisami 

prawa, w szczególności w kwestii wskazania, kto powinien przedstawić dowody na 

potrzeby oceny, oraz z podejściem opartym na analizie zagrożeń; 

E. mając na uwadze, że istnieją problemy związane ze stosowaniem ustalonej metody 

badania; mając na uwadze, że w szczególności istnieją poważne problemy związane z 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615668/EPRS_STU(2018)615668_EN.pdf 
2 COM(2018)0179. 
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niepełną harmonizacją wymogów dotyczących danych oraz metod stosowanych w 

niektórych dziedzinach naukowych, co może utrudniać proces oceny i tym samym 

może wywoływać bezpośrednie negatywne skutki dla zdrowia publicznego i 

środowiska; 

F. mając na uwadze, że stwierdzono, iż działania właściwych organów krajowych mają 

duży wpływ na jakość oceny substancji czynnych; mając na uwadze, że istnieją znaczne 

różnice między państwami członkowskimi w dostępności wiedzy specjalistycznej i 

personelu; mając na uwadze, że rozporządzenie i uzupełniające je wymogi prawne nie 

są jednolicie wykonywane w państwach członkowskich, co pociąga za sobą określone 

skutki dla zdrowia ludzi i środowiska; 

G. mając na uwadze, że przejrzystość na wszystkich etapach procedury zatwierdzania jest 

niewystarczająca, co prowadzi do negatywnych skutków dla zdrowia ludzi i środowiska 

i skutkuje brakiem zaufania obywateli do systemu regulacji substancji używanych jako 

pestycydy; mając na uwadze, że niedostateczna jest również przejrzystość 

prowadzonych przez właściwe organy działań związanych z procedurą zatwierdzania; 

H. mając na uwadze, że w procedurze wydawania zezwoleń na wprowadzanie środków 

ochrony roślin do obrotu, odbywającej się wyłącznie na szczeblu krajowym, występują 

częste opóźnienia na etapie wydawania decyzji dotyczących zarządzania ryzykiem; 

mając na uwadze, że w niektórych przypadkach prowadzi to do wzrostu liczby 

zezwoleń udzielanych przez państwa członkowskie w ramach odstępstwa 

przewidzianego w art. 53 rozporządzenia; mając na uwadze, że istnieją przypadki, w 

których takie odstępstwa są wykorzystywane wbrew intencji prawodawcy; 

I. mając na uwadze, że zgodnie z dostępnymi dowodami przedmiotowy unijny akt 

regulacyjny wspiera krajowe wysiłki i działania oraz stanowi dla nich wartość dodaną; 

Główne wnioski 

1. uważa, że właściwym szczeblem, na jakim należy kontynuować działania regulacyjne 

dotyczące pestycydów, jest Unia Europejska; 

2. jest zaniepokojony faktem, że rozporządzenie nie zostało skutecznie wdrożone, co 

powoduje, że w praktyce jego cele nie są osiągane; 

3. zwraca uwagę na brak zgodności celów, instrumentów i wykonywania rozporządzenia z 

polityką UE w zakresie rolnictwa, bezpieczeństwa żywnościowego, zmiany klimatu, 

zrównoważonego stosowania pestycydów oraz najwyższych dopuszczalnych poziomów 

pozostałości pestycydów w żywności i paszy; 

4. jest zaniepokojony coraz szerszym wykorzystywaniem procedury wydawania zezwoleń 

w sytuacjach nadzwyczajnych na podstawie art. 53 oraz wykrytymi przypadkami 

niewłaściwego jej stosowania; 

5. jest zaniepokojony, że niepełna harmonizacją wymogów dotyczących danych i testów w 

niektórych dziedzinach naukowych może prowadzić do bezpośrednich negatywnych 

skutków dla zdrowia, środowiska i produkcji rolnej; 
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6. wyraża ubolewanie z powodu ograniczonej publicznej dostępności informacji o 

procedurze oceny i wydawania zezwoleń oraz ograniczonego dostępu do informacji; 

ubolewa, że poziom przejrzystości w państwach członkowskich pełniących rolę 

sprawozdawcy (działających w ramach procedury zatwierdzania) jest niski, że 

występują problemy związane z dostępnością i przystępnością informacji na etapie 

weryfikacji przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), oraz że 

wydaje się, iż brakuje przejrzystości na etapie zarządzania ryzykiem, co zainteresowane 

strony również uznają za kwestię problemową; 

7. jest zaniepokojony, że w niektórych przypadkach produkty ochrony roślin dostępne na 

rynku i ich stosowanie przez użytkowników mogą nie być zgodne z warunkami 

dozwolonego składu i stosowania; 

8. podkreśla, że rozporządzenie powinno lepiej odzwierciedlać potrzebę promowania 

praktyk rolniczych opartych na integrowanej ochronie roślin, w tym przez wspieranie 

opracowywania substancji niskiego ryzyka; 

9. podkreśla, że wiele dozwolonych środków ochrony roślin nie było poddawanych ocenie 

na podstawie unijnych norm od ponad 15 lat; 

10. jest zaniepokojony faktem, że wciąż nie osiągnięto pełnej harmonizacji wytycznych w 

takich obszarach jak ekotoksykologia czy analiza losów i zachowania się w środowisku; 

11. podkreśla, że brakujące lub niekompletne wytyczne stanowią poważne niedociągnięcie, 

które może utrudniać wykonywanie rozporządzenia i tym samym osiąganie jego celów; 

12. podkreśla, że wytyczne nie zawsze są prawnie wiążące, co prowadzi do niepewności 

prawa dla wnioskodawców i kwestionowania wyników ocen przeprowadzonych w 

ramach procedury zatwierdzania; 

Zalecenia 

13. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia skutecznego wykonywania 

rozporządzenia w ramach realizacji zadań przewidzianych dla nich w procedurze 

zatwierdzania i procedurze wydawania zezwoleń; 

14. wzywa Komisję i państwa członkowskie do uznania, że celem przeważającym nad 

poprawą produkcji roślinnej powinna być ochrona zdrowia i środowiska; 

15. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia pełnego i jednolitego 

stosowania kryteriów granicznych zgodnie z istniejącymi zharmonizowanymi 

wytycznymi, jak również do zapewnienia, aby substancje były oceniane pod kątem 

ryzyka wyłącznie wówczas, gdy istnieją dowody, że nie mają one właściwości 

powodujących zagrożenie (spełniających kryteria graniczne), zgodnie z wymogami 

rozporządzenia; 

16. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby – pełniąc rolę zarządzających ryzykiem w 

ramach procedury zatwierdzania i procedury wydawania zezwoleń – przestrzegały 

zasady ostrożności i zwracały szczególną uwagę na ochronę grup szczególnie 

wrażliwych, w tym kobiet w ciąży, niemowląt i dzieci; 
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17. wzywa państwa członkowskie do ograniczenia liczby zezwoleń udzielanych w ramach 

odstępstwa przewidzianego w art. 53 rozporządzenia; 

18. wzywa Komisję do zakończenia prac nad metodą określania, czy pewne odstępstwa 

powinny być stosowane, w szczególności w odniesieniu do nieistotnego narażenia i 

poważnego niebezpieczeństwa dla zdrowia roślin; 

19. wzywa Komisję do ograniczenia stosowania procedury przedkładania informacji 

potwierdzających; 

20. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zwiększenia ogólnej przejrzystości 

procedur; 

21. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia większej spójności 

rozporządzenia, w tym w zakresie jego wykonywania, z powiązanymi przepisami i 

politykami Unii, w szczególności z dyrektywą dotyczącą zrównoważonego stosowania 

pestycydów; 

22. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia skutecznego egzekwowania przepisów 

rozporządzenia, w szczególności w zakresie kontroli środków ochrony roślin 

wprowadzanych do obrotu w UE, co dotyczy zarówno środków wyprodukowanych w 

UE, jak i importowanych z państw trzecich; 

° 

° ° 

23. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 

Komisji. 


