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WSKAZÓWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. zwraca uwagę, iż w Europie jednocześnie istnieją rożne formy rolnictwa i że w 
większości przypadków szerokie zastosowanie mają środki ochrony roślin; uznaje pilną 
potrzebę zweryfikowania, czy niemożliwe jest zagwarantowanie wysokiej jakości 
żywności oraz jej dostarczania w wystarczającej ilości bez stosowania chemicznych 
środków ochrony roślin;

2. podkreśla, że zobowiązanie do redukcji stosowania środków ochrony roślin w celu 
ograniczenia ich niebezpiecznego wpływu oraz poszukiwanie alternatywnych produktów, 
środków i metod ochronnych - bardziej przyjaznych dla środowiska, a mniej szkodliwych 
dla ludzi i zwierząt - poza korzyściami dla zdrowia ludzkiego i środowiska, wpłyną na 
poprawę jakości europejskich produktów rolnych i wzrost ich wartości dodanej w wyniku 
podniesienia powszechnego poziomu świadomości publicznej i wrażliwości 
konsumenckiej w niniejszych kwestiach;

3. uważa, że nie należy opierać się wyłącznie na długotrwałym stosowaniu środków ochrony 
roślin, ale raczej na zrównoważeniu produkcji rolnej z uwzględnieniem bezpieczeństwa 
żywności, zdrowia konsumentów, zapewnienia czystej wody pitnej, zachowania 
różnorodnej flory i fauny oraz zdrowia osób wykonujących zawody rolnicze; jest zdania, 
że stosowanie środków ochrony roślin może być narzędziem służącym tym celom, ale 
powinno być regulowane specjalnymi przepisami w związku z potencjalnymi szkodami, 
które może ono stanowić dla zdrowia;

4. wskazuje na konieczność upowszechnienia praktyk rolniczych promujących stosowanie 
niskich dawek pestycydów (między innymi integrowana produkcja i rolnictwo 
ekologiczne), co przyczyni się do zmniejszenia ogólnego ich zużycia;

5. zwraca uwagę, iż jedynie przy wystarczającej dostępności odpowiednio szerokiej gamy 
środków ochrony roślin i substancji czynnych możliwe jest zrównoważone zarządzanie 
odpornością oraz dalszy rozwój ochrony roślin, dzięki czemu również wśród rolników i 
innych podmiotów nastąpi wzrost poparcia dla różnych przepisów regulujących ich 
stosowanie i zmaleje ryzyko przypadków ich naruszania;

6. zwraca uwagę, iż w międzyczasie UE wydała co najmniej dwanaście aktów prawnych, 
które bezpośrednio lub pośrednio regulują stosowanie środków ochrony roślin; podkreśla 
jednak, że planowane przepisy dotyczące stosowania środków ochrony roślin prowadzą 
w dobrym kierunku;

7. domaga się, by decyzję o stosowaniu dozwolonych środków ochrony roślin podejmował 
rolnik z pomocą odpowiednio przeszkolonych doradców; przepisy i kontrole muszą 
uwzględniać tę swobodę w podejmowaniu decyzji, zależnie od szczegółowych 
okoliczności w różnych państwach członkowskich;
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8. podkreśla, że przepisy wspólnotowe nie powinny ustanawiać ogólnych ograniczeń 
ilościowych, ponieważ zachęciłoby to rolników i inne podmioty do stosowania mniejszej 
ilości bardziej niebezpiecznych środków;

9. domaga się, by Komisja oraz państwa członkowskie zapewniły wystarczające 
finansowanie programów szkoleniowych, doradczych oraz edukacyjnych; podkreśla, iż 
tego rodzaju środki bardziej przyczyniają się do poprawy sytuacji niż dodatkowe wymogi 
dotyczące sporządzania dokumentacji oraz raportów; kompleksowa kontrola jest i tak 
utopią;

10. domaga się, by planowane przepisy nie obciążały rolników nadmierną biurokracją, co 
więcej - należy wykorzystać pełną harmonizację jako sposobność do uproszczenia 
procedur kontroli, nie powodując jednocześnie ich mniejszej skuteczności;

11. domaga się, by planowane rozporządzenie w sprawie statystyk nie nakładało na rolnika 
dodatkowych obowiązków;

12. zwraca uwagę, iż wiele aspektów zintegrowanego zarządzania ochroną roślin, które 
zacznie obowiązywać od 2014 r., jest niezrozumiałych, co w powiązaniu z przepisami 
dotyczącymi wzajemnej zgodności może prowadzić do znacznej niepewności oraz 
niejasności prawnych wśród rolników;

13. domaga się nadania pierwszeństwa działaniom o charakterze dobrowolnym i 
wspierającym przed środkami prawnie wiążącymi; obowiązek podjęcia decyzji o 
właściwym powiązaniu różnych instrumentów spoczywa na państwach członkowskich 
zgodnie z analizą sytuacji lokalnej w ramach krajowych planów działań;

14. domaga się, by sporządzanie krajowych planów działań odbywało się poprzez ścisłe 
konsultacje z sektorem rolniczym, w sposób przejrzysty oraz przy uwzględnieniu wpływu 
podejmowanych działań na środowisko, a cele były możliwe do zweryfikowania; 
opowiada się za współfinansowaniem przez Wspólnotę krajowych planów działań; uważa 
ponadto, że należy szeroko informować opinię publiczną oraz zagwarantować regularne 
uzupełnianie statystyk, by skłonić państwa członkowskie do podejmowania ciągłych 
starań;

15. z zadowoleniem przyjmuje dalszą harmonizację przepisów w zakresie dopuszczenia i 
wprowadzenia do obrotu środków ochrony roślin; wskazuje jednak na fakt, iż procedury 
muszą być uproszczone, zoptymalizowane i bardziej przewidywalne, by ułatwić dostęp do 
rynku innowacyjnym produktom nacechowanym zwykle mniejszym stopniem ryzyka;
harmonizacja powinna także stanowić możliwość do usunięcia niepewności prawnej;

16. wzywa Komisję do przyspieszenia harmonizacji na poziomie wspólnotowym 
najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości, ponieważ istniejąca sytuacja 
powoduje niejednakowe warunki działania w UE, utrudnia handel i wprowadza 
konsumentów w błąd;

17. wzywa Komisję do podjęcia środków wspólnie z państwami członkowskimi oraz 
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przemysłem przeciwko importowi oraz wprowadzaniu do obrotu podrobionych lub 
niedopuszczonych środków ochrony roślin;

18. wzywa Komisję, by zagwarantowała stosowanie tych samych środków i sankcji, jakim 
podlegają produkty wytworzone w UE, w przypadku stwierdzenia przekroczeń wartości 
dopuszczalnych żywności importowanej; wzywa do natychmiastowego zagwarantowania 
jednakowych i odpowiednio częstych kontroli towarów importowanych (które zazwyczaj 
podlegają łagodniejszym przepisom dotyczącym stosowania środków ochrony roślin, co 
oznacza wyższe ryzyko niezgodnych z prawem dopuszczalnych poziomów pozostałości) 
we wszystkich państwach członkowskich w celu uniknięcia dyskryminacji rolników i 
producentów europejskich oraz w celu zapewnienia jednakowych warunków konkurencji 
dla wszystkich podmiotów w UE;

19. wzywa Komisję i państwa członkowskie do przygotowania wystarczających środków na 
badania odporności, na uprawy oraz na zapewnienie szerokiej gamy upraw o różnych 
cechach odporności, na badania płodozmianu oraz metod uprawiania gleby w celu 
zwalczania szkodników i chorób roślin oraz innowacje w zakresie ochrony roślin (łącznie 
z alternatywami w postaci środków niechemicznych);

20. domaga się przeprowadzania odpowiednich kontroli i wprowadzenia zakazu importu do 
UE artykułów rolno-spożywczych, do produkcji których zostały użyte środki ochrony 
roślin i pestycydy niedopuszczone do stosowania i obrotu na terytorium UE;

21. domaga się skoordynowanych systemów gromadzenia informacji o produkcji, imporcie, 
eksporcie, sprzedaży, dystrybucji i stosowaniu ogólnodostępnych pestycydów;

22. domaga się finansowania ze środków WE utylizacji pestycydów, ponieważ w dalszym 
ciągu na terenie UE jest ponad 200 tys. ton pestycydów, które składowane są nie tylko w 
mogielnikach, ale również na hałdach na wolnym powietrzu;

23. wzywa Komisję do opracowania polityki ochrony i współpracy w zakresie stosowania 
pestycydów i środków ochrony roślin w stosunku do państw trzecich, sąsiadujących z UE;
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