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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

I) Wprowadzenie

Przedstawiona dyrektywa stanowi część strategii tematycznej w sprawie zrównoważonego 
stosowania pestycydów, a poprzez to część szóstego programu działań w zakresie środowiska 
naturalnego.

Stosowanie lub wykorzystywanie środków ochrony roślin regulują bezpośrednio lub 
pośrednio liczne akty ustawodawcze Wspólnoty, m.in.:

• dyrektywa 91/414/EWG (obrót środkami ochrony roślin), którą ma zastąpić 
rozporządzenie w sprawie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin 
(COM(2006)388),

• dyrektywa 79/117/EWG (zakaz stosowania środków ochrony roślin),

• rozporządzenie 396/2005/WE (najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości 
pestycydów),

• rozporządzenie 882/2004/WE (kontrole urzędowe),

• rozporządzenie 178/2002/WE (ogólne zasady i wymogi prawa żywnościowego),

• rozporządzenie 852/2004/WE, 853/2004/EG, 854/2004/EG (tzw. „pakiet 
higieniczny”),

• rozporządzenie 1782/2003/WE (systemy wsparcia bezpośredniego - wymóg 
stosowania tzw. „pakietu higienicznego” oraz dyrektyw 91/414/EWG, rozporządzenia 
178/2002/WE i innych w ramach koncepcji współzależności ,

• dyrektywa 79/409/EWG (dyrektywa ptasia) i dyrektywa 92/43/EWG (dyrektywa 
siedliskowa),

• dyrektywa 2000/60/WE (ramowa dyrektywa wodna), włącznie z pokrewnymi 
dyrektywami i decyzjami (np. dyrektywa w sprawie wód podziemnych, wody pitnej, 
wód powierzchniowych, dyrektywa w sprawie norm jakości środowiska 
(COM(2006)397), decyzja w sprawie substancji priorytetowych etc.), które zawierają 
wymóg podejmowania wszelkich działań przeciw niekorzystnemu wpływowi środków 
ochrony roślin na środowisko i ich zrzutom do środowiska,

• dyrektywy dotyczące ochrony zdrowia pracowników,

• dyrektywy dotyczące odpadów.

Mimo że przepisów nie brakuje, to legalne stosowanie środków ochrony roślin w ramach 
wyznaczonych przez prawo wspólnotowe i przepisy krajowe różni się w istotny sposób 
między państwami członkowskimi. Choć w ostatnich latach nastąpiła znaczna poprawa, w 
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wodzie i żywności nadal znajdowane są niepożądane pozostałości środków ochrony roślin.

Zaproponowany akt prawny ma przyczynić się do uzyskania większej jednolitości w zakresie 
stosowania środków ochrony roślin.

W tym celu zaproponowano następujące ważne instrumenty:

• sporządzenie krajowych planów działania,

• szkolenie użytkowników,

• informowanie społeczeństwa,

• kontrola stosowanego sprzętu,

• szczególna ochrona siedlisk wodnych, obszarów objętych programem Natura 2000 
oraz terenów powszechnie i szczególnie często odwiedzanych (np. parki), 

• zachęcanie do stosowania niskich dawek pestycydów, włącznie ze zintegrowanym 
zarządzaniem szkodnikami (normy ogólne i dla poszczególnych upraw),

• opracowanie wskaźników zagrożenia.

II) Proponowane zmiany

Środki ochrony roślin są nierozłącznie związane z nowoczesnym rolnictwem. Istotne kwestie 
dotyczące stosowania środków ochrony rośliny w sposób, który jest przyjazny dla środowiska 
i nieszkodliwy zdrowia ludzkiego wchodzą już w zakres innych przepisów wspólnotowych. 

Dlatego kluczowym elementem tej dyrektywy musi być krajowy plan działania.

Państwa członkowskie powinny w ramach powyższego planu scalać przy pomocy środków 
dobrowolnych, ustawowych i, w miarę potrzeb, również podatkowych wszystkie konieczne 
działania mające na celu zmniejszenie zagrożeń wynikających z pozostałości oraz uzyskanie 
poprawy w zakresie właściwego stosowania środków ochrony roślin. 
Do tego celu bezwzględnie konieczne są szkolenia i dostarczanie informacji, zwalczanie 
źródeł punktowych, poprawa w zakresie baz danych oraz podjęcie wysiłków na rzecz 
realizacji zintegrowanego zarządzania szkodnikami. Decydujące znaczenie ma ciągłość 
podejmowanych działań, ponieważ wiedza na temat zoptymalizowanej ochrony roślin jest 
ciągle aktualizowana, a przerwanie działań (dostarczanie informacji, kontrole) oznacza szybki 
powrót do gorszej sytuacji.

Z racji obowiązywania szczegółowych przepisów dotyczących stosowania środków ochrony 
roślin dyrektywa powinna ograniczać się do wskazania minimalnej zawartości planów 
działania. W przeciwnym razie powstaną, tak jak w przypadku programu Natura 2000, nowe 
unijne wytyczne, które będą wyraźnie sprzeczne z dotychczasowymi przepisami. 
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Również zintegrowane zarządzanie szkodnikami zostało już szczegółowo zdefiniowane w 
przedstawionym rozporządzeniu w sprawie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin 
i wprowadzone tam jako obowiązek dla wszystkich użytkowników od 2014 r. Wymóg 
ograniczenia stosowania środków ochrony roślin na obszarach zlewisk wodnych (woda pitna, 
wody podziemne, wody bieżące, przerwy między opryskami) wprowadzono w ramach 
przepisów dotyczących ochrony wód lub przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu 
środków ochrony roślin. W tej sytuacji wystarczy, tak jak w przypadku programu Natura 
2000, zobowiązać państwa członkowskie, aby w ramach planów działania zachowywały 
szczególną uwagę i czujność.

Bezwzględnie obowiązujące przepisy należy opracować jedynie dla dziedzin dotąd w ogólne 
nieuwzględnionych, jak np. kształcenie i szkolenia, dostarczanie informacji i stosowanie 
sprzętu.

Skuteczność krajowych planów działania należy zwiększać - w stosunku do propozycji 
ujętych we wniosku Komisji - przy pomocy jasnych przepisów w zakresie uaktualniania i 
weryfikacji, wymierności celów i informowania ogółu społeczeństwa.

Określenie „pestycydy” zastąpiono dla lepszego zrozumienia określeniem „środki ochrony 
roślin”, ponieważ dyrektywa odnosi się jedynie do nich.

POPRAWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim 
sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Tytuł

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady ustanawiająca ramy wspólnotowego 
działania na rzecz osiągnięcia 
zrównoważonego stosowania pestycydów

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady ustanawiająca ramy wspólnotowego 
działania na rzecz osiągnięcia stosowania 
środków ochrony roślin w sposób szanujący 
zasady zrównoważonego rozwoju.
(Niniejsza poprawka dotyczy całego tekstu 
legislacyjnego; przyjęcie tej poprawki 
oznacza konieczność dokonania stosownych 
zmian w całym tekście.)

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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Uzasadnienie

Dyrektywa określa jako pestycydy wyłącznie środki ochrony roślin. W celu zachowania 
jasności co do zakresu stosowania dyrektywy należy uwzględnić to także w tytule.

Chodzi o ty, by wyjaśnić znaczenie. „Zrównoważone stosowanie” jest stosowaniem 
długotrwałym. Jednakże jednym z konkretnych celów strategii tematycznej jest przestawienie 
się na gospodarkę rolną, która wykorzystuje pestycydy tylko w niewielkim stopniu, lub wcale. 
Dlatego w tytule powinna być mowa o „stosowaniu środków ochrony roślin w sposób 
szanujący zasady zrównoważonego rozwoju”. Niniejsza poprawka dotyczy całego tekstu 
legislacyjnego.

Poprawka 2
Punkt 3 preambuły

(3) W celu ułatwienia wprowadzania 
niniejszej dyrektywy państwa członkowskie 
powinny zastosować krajowe plany 
działania mające na celu ustalenie celów 
zmierzających do zmniejszenia zagrożeń, w 
tym niebezpieczeństw, i zależności od 
stosowania pestycydów i promowanie 
niechemicznych środków ochrony roślin. 
Krajowe plany działania mogą być 
skoordynowane z planami wdrożenia 
zgodnymi z innymi przepisami prawnymi 
Wspólnoty i posłużyć do zgrupowania 
celów, jakie mają zostać osiągnięte zgodnie 
z innymi przepisami prawnymi Wspólnoty 
odnoszącymi się do pestycydów.

(3) Kluczowym elementem dyrektywy są 
krajowe plany działania państw 
członkowskich, mające na celu zmniejszanie
zagrożeń wynikających ze stosowania 
środków ochrony roślin i promowanie 
niechemicznych środków ochrony roślin. 
Krajowe plany działania powinny być 
skoordynowane z planami wdrożenia 
zgodnymi z innymi przepisami prawnymi 
Wspólnoty i posłużyć do zgrupowania 
celów, jakie mają zostać osiągnięte zgodnie 
z innymi przepisami prawnymi Wspólnoty 
odnoszącymi się do pestycydów.

Poprawka 3
Punkt 3 a preambuły (nowy)

(3a) Cele krajowych planów działania w 
zakresie zmniejszania zagrożeń powinny 
być określone w sposób możliwie jak 
najbardziej jednoznaczny. Plany działania 
powinny być regularnie poddawane 
przeglądom i aktualizowane. Państwa 
członkowskie opracowują w ramach 
krajowych planów działania właściwy 
zestaw środków ustawowych, dobrowolnych 
i w miarę potrzeb podatkowych, stosownie 
do danej sytuacji i warunków.
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Poprawka 4
Punkt 4 preambuły

(4) Wymiana informacji dotyczących celów 
i działań państw członkowskich, ustalonych 
w ramach krajowych planów działań, jest 
bardzo ważnym elementem realizacji celów 
niniejszej dyrektywy. Zasadne jest więc 
żądanie od państw członkowskich składania 
Komisji i innym państwom członkowskim
regularnych sprawozdań, w szczególności na 
temat wprowadzania krajowych planów 
działania i swoich doświadczeń.

(4) Wymiana informacji i informowanie 
ogółu społeczeństwa o celach i działaniach 
państw członkowskich, ustalonych w ramach 
krajowych planów działań, jest bardzo 
ważnym elementem realizacji celów 
niniejszej dyrektywy. Zasadne jest więc 
żądanie od państw członkowskich składania 
Komisji regularnych sprawozdań i 
utworzenia ogólnodostępnej internetowej 
bazy danych, która umożliwi społeczeństwu 
i innym państwom członkowskim uzyskanie 
informacji na temat celów i osiągnięć 
krajowych planów działania.

Przy tworzeniu planów należy sprawdzić 
przynajmniej te aspekty zrównoważonego 
stosowania środków ochrony roślin, o 
których mowa w dyrektywie.

Poprawka 5
Punkt 6 preambuły

(6) Pożądane jest, by państwa członkowskie 
stworzyły systemy szkolenia dystrybutorów, 
doradców i profesjonalnych użytkowników 
pestycydów, by osoby, które stosują lub 
będą stosować pestycydy były w pełni 
świadome potencjalnych zagrożeń dla 
zdrowia ludzi i środowiska oraz 
odpowiednich środków mających na celu 
zmniejszenie tych zagrożeń w możliwie 
największym stopniu. Działania szkoleniowe 
dla użytkowników profesjonalnych mogą 
być skoordynowane z działaniami 
zorganizowanymi w ramach rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 
2005 r. sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW).

(6) Pożądane jest, by państwa członkowskie 
stworzyły systemy ciągłego szkolenia 
dystrybutorów, doradców i profesjonalnych 
użytkowników pestycydów, by osoby, które 
stosują lub będą stosować pestycydy były w 
pełni świadome potencjalnych zagrożeń dla 
zdrowia ludzi i środowiska oraz 
odpowiednich środków mających na celu 
zmniejszenie tych zagrożeń w możliwie 
największym stopniu. Działania szkoleniowe 
dla użytkowników profesjonalnych mogą 
być skoordynowane z działaniami 
zorganizowanymi w ramach rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 
2005 r. sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW).
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Poprawka 6
Punkt 7 preambuły

(7) Ze względu na ewentualne zagrożenia 
wynikające ze stosowania pestycydów opinia 
publiczna powinna być lepiej informowana 
o zagrożeniach związanych ze stosowaniem 
pestycydów poprzez kampanie podnoszenia 
świadomości, informacje przekazywane 
przez sprzedawców detalicznych i inne 
odpowiednie środki.

(7) Ze względu na ewentualne zagrożenia 
wynikające ze stosowania środków ochrony 
roślin oraz ich rolę w rolnictwie i produkcji 
żywności opinia publiczna powinna być 
lepiej informowana o ujemnych i 
pozytywnych stronach, zagrożeniach i 
korzyściach stosowania środków ochrony 
roślin oraz odpowiedzialnym ich 
stosowaniu.

Uzasadnienie

Planowana akcja informacyjna i uświadamiająca powinna, oprócz informacji o możliwych 
zagrożeniach związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin, przedstawić również 
ludności wynikające z tego korzyści i aktualną wagę tego zagadnienia dla produkcji żywności.

Poprawka 7
Punkt 9 preambuły

(9) Ponieważ dyrektywa 2006/42/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 
maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca 
dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie) 
będzie zawierać przepisy dotyczące 
wprowadzania do obrotu sprzętu do 
stosowania pestycydów zapewniające, że 
spełnione są wymogi ekologiczne, zasadne 
jest - w celu dalszego zmniejszenia 
niekorzystnego wpływu pestycydów na 
zdrowie ludzi i środowisko spowodowanego 
przez taki sprzęt - stworzenie systemów 
regularnej kontroli technicznej będącego już 
w użyciu sprzętu do stosowania pestycydów.

(9) Ponieważ dyrektywa 2006/42/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, 
zmieniająca dyrektywę 95/16/WE 
(przekształcenie) nie zapewnia w pełni 
spełnienia wymogów ekologicznych, 
zasadne jest - w celu dalszego zmniejszenia 
niekorzystnego wpływu pestycydów na 
zdrowie ludzi i środowisko spowodowanego 
przez taki sprzęt - stworzenie systemów 
regularnej kontroli technicznej będącego już 
w użyciu sprzętu do stosowania pestycydów.

Poprawka 8
Punkt 10 preambuły

(10) Opryski pestycydami z powietrza 
potencjalnie mogą mieć znaczący, 
negatywny wpływ na zdrowie ludzkie i na 
środowisko naturalne, w szczególności 
wskutek przenoszenia aerozoli. Z uwagi na 

(10) Opryski pestycydami z powietrza 
potencjalnie mogą mieć znaczący, 
negatywny wpływ na zdrowie ludzkie i na 
środowisko naturalne, w szczególności 
wskutek przenoszenia aerozoli. Z uwagi na 
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powyższe, opryski z powietrza powinny 
ogólnie być zakazane, a odstępstwa 
powinny być możliwe wyłącznie tam, gdzie 
przynosi to wyraźne korzyści i pożytki dla 
środowiska naturalnego w porównaniu do 
innych metod opryskiwania lub w 
przypadku braku wykonalnych metod 
alternatywnych.

powyższe, opryski z powietrza powinny 
podlegać procedurze zgłaszania lub 
uzyskiwania oficjalnych zezwoleń, aby w 
ten sposób zapewnić, że będą dokonywane 
tylko wtedy, gdy będą przynosić wyraźne 
korzyści i pożytki dla środowiska 
naturalnego w porównaniu do innych metod 
opryskiwania lub w przypadku braku 
wykonalnych metod alternatywnych.

Poprawka 9
Punkt 11 preambuły

(11) Środowisko wodne jest szczególnie 
wrażliwe na pestycydy. Stąd konieczność 
zwrócenia szczególnej uwagi na to, aby 
unikać zanieczyszczeń wód 
powierzchniowych i wód podziemnych 
przez podejmowanie odpowiednich 
środków, takich jak ustalanie stref 
buforowych lub sadzenie żywopłotów 
wzdłuż cieków wodnych tak, aby ograniczyć 
narażenie wód na przenoszenie aerozoli. 
Wymiary stref buforowych powinny zależeć 
w szczególności od charakterystyki gleby, 
klimatu, rozmiaru cieku wodnego, jak 
również charakterystyki rolniczej danych 
obszarów. Stosowanie pestycydów na 
obszarach, z których pobiera się wodę 
pitną, na szlakach transportowych lub 
wzdłuż nich, jak np. w przypadku linii 
kolejowych, na powierzchniach 
zamkniętych lub wysoce przepuszczalnych, 
może prowadzić do większego zagrożenia 
skażeniem środowiska wodnego. Na takich 
obszarach stosowanie pestycydów należy 
zatem ograniczyć w możliwie największym 
stopniu lub, o ile to stosowne, 
wyeliminować.

(11) Środowisko wodne jest szczególnie 
wrażliwe na środki ochrony roślin. Stąd 
konieczność zwrócenia uwagi na to, aby 
unikać zanieczyszczeń wód 
powierzchniowych i wód podziemnych przy 
pomocy odpowiednich przepisów i reguł 
stosowania określonych w ramach 
procedury dopuszczania środków ochrony 
roślin.

Uzasadnienie

Przy stosowaniu środków ochrony roślin należy przestrzegać tzw. zasad stosowania danego 
środka, ewentualnie techniki ograniczającej straty, która określona została w ramach 
urzędowej procedury dopuszczającej. Zasady te określają już odległość od zbiorników 
wodnych, tak więc domaganie się dodatkowych warunków zachowania odstępu jest zbędne. 



PE 378.875v02-00 10/37 AD\658220PL.doc

PL

Stosowanie środków ochrony roślin na terenach ochrony wody pitnej jest już uregulowane 
krajowymi przepisami o ochronie zbiorników wody pitnej i z tego względu nie wymaga 
zajmowania się nim.

Poprawka 10
Punkt 12 preambuły

(12) Stosowanie pestycydów może być 
szczególnie niebezpieczne na obszarach 
bardzo wrażliwych, takich jak np. obszary 
chronione w ramach programu Natura 2000 
zgodnie z dyrektywą Rady 79/409/EWG z 
dnia 2 kwietnia 1979 w sprawie ochrony 
dzikiego ptactwa i dyrektywą Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 w sprawie 
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory , które wymagają szczególnej 
ochrony. W innych miejscach, takich jak 
parki publiczne, tereny sportowe czy place 
zabaw dla dzieci, zagrożenie związane z 
narażeniem na pestycydy ogółu ludności 
jest wysokie. Stosowanie pestycydów na 
takich obszarach należy zatem ograniczyć 
w możliwie największym stopniu lub, w 
stosownych przypadkach, wyeliminować.

(12) Na obszarach bardzo wrażliwych, 
takich jak np. obszary chronione w ramach 
programu Natura 2000 zgodnie z dyrektywą 
Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 w 
sprawie ochrony dzikiego ptactwa i 
dyrektywą Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 
1992 w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, 
które wymagają szczególnej ochrony, mogą 
okazać się konieczne posunięcia 
zmierzające do ograniczenia stosowania 
środków ochrony roślin w celu osiągnięcia 
wspólnotowych celów związanych z tymi 
terenami. Ten aspekt zostanie 
uwzględniony w krajowych planach
działania na rzecz obszarów szczególnej 
ochrony. W innych miejscach, takich jak 
parki publiczne, tereny sportowe czy place 
zabaw dla dzieci należy zapewnić przy 
pomocy określenia zasad stosowania 
ustalonych w ramach procedury 
dopuszczania, że nie powstanie wysokie 
ryzyko narażenia ogółu ludności na kontakt 
ze środkami ochrony roślin lub stosowanie 
ich zostanie ograniczone do koniecznego 
minimum.

Uzasadnienie

Z fachowego punktu widzenia ograniczenie stosowania dopuszczonych środków ochrony 
roślin jest niewłaściwe i nie do zaakceptowania. Ograniczenie stosowania środków ochrony 
roślin na tzw. terenach wrażliwych implikuje nieistniejące dzięki rygorystycznym krajowym 
przepisom odnoszącym się do ich dopuszczenia i stosowania zagrożenie wynikające z ich 
stosowania.

Poprawka 11
Punkt 14 preambuły

(14) Stosowanie ogólnych norm w zakresie (14) Państwa członkowskie powinny w 
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zintegrowanego zarządzania szkodnikami 
przez wszystkich rolników doprowadziłoby 
do bardziej ukierunkowanego stosowania 
wszystkich dostępnych środków zwalczania 
szkodników, w tym pestycydów. Przyczynia 
się ono zatem do dalszego zmniejszenia 
zagrożeń dla zdrowia ludzkiego i 
środowiska naturalnego. Państwa 
członkowskie powinny działać na rzecz 
rolnictwa stosującego niskie dawki 
pestycydów, w szczególności na rzecz 
zintegrowanego zarządzania szkodnikami, 
oraz stworzyć niezbędne warunki dla 
wprowadzenia technik zintegrowanego 
zarządzania szkodnikami. Ponadto państwa 
członkowskie powinny zachęcać do 
stosowania norm w zakresie 
zintegrowanego zarządzania szkodnikami 
dla poszczególnych upraw.

ramach krajowych planów działania działać 
na rzecz tworzenia warunków dla rolnictwa 
stosującego niskie dawki pestycydów, w 
szczególności dla rolnictwa ekologicznego i 
zintegrowanego zarządzania szkodnikami 
zgodnie z definicją w rozporządzeniu (WE) 
nr […] dotyczącą wprowadzania do obrotu 
środków ochrony roślin, oraz stworzyć 
niezbędne warunki dla wprowadzenia 
technik zintegrowanego zarządzania 
szkodnikami.

Poprawka 12
Artykuł 2 ustęp 1

1. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do 
pestycydów w formie środków ochrony 
roślin zgodnie z definicją w rozporządzeniu 
(WE) nr [...] dotyczącym wprowadzania do 
obrotu środków ochrony roślin.

1. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do 
środków ochrony roślin zgodnie z definicją 
w rozporządzeniu (WE) nr [...] dotyczącym 
wprowadzania do obrotu środków ochrony 
roślin.

Poprawka 13
Artykuł 3 litera b)

b) „użytkownik profesjonalny” oznacza 
każdą osobę fizyczną lub prawną, która 
stosuje pestycydy w ramach prowadzonej 
działalności zawodowej, w tym operatorów, 
techników, pracowników, osoby 
samozatrudnione w sektorze rolnym lub 
pozarolnym;

b) „użytkownik profesjonalny” oznacza 
każdą osobę fizyczną lub prawną, która 
stosuje środki ochrony roślin w ramach 
prowadzonej działalności zawodowej, 
niezależnie od tego, czy ma to miejsce w 
ramach samozatrudnienia, zatrudnienia czy 
rekrutacji do zadań specjalnych; państwa 
członkowskie mogą w stosunku do 
„użytkowników profesjonalnych” 
wprowadzić rozróżnienie na uprawnionych 
do stosowania środków ochrony roślin 
wyłącznie na należących do nich 
dzierżawach rolnych oraz uprawnionych do 
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świadczenia usług z zakresu ochrony roślin 
na dzierżawach rolnych należących do osób 
trzecich;
Do użytkowników zaliczają się również pola 
golfowe, korty tenisowe i inne obiekty 
rekreacyjne, gminy posiadające parki oraz 
tereny infrastrukturalne, takie jak parkingi, 
ulice, tereny kolejowe i inne im podobne. 

Uzasadnienie

Tekst angielski używa terminu "professional user", co oznacza zastosowanie w działalności 
zawodowej lub profesjonalnej. Tłumaczenie tego terminu jako "użytkownik profesjonalny" jest 
błędne. Dyrektywa nie powinna dotyczyć jedynie rolników, lecz także wszystkich innych 
użytkowników środków ochrony roślin.

Poprawka 14
Artykuł 3 litera d)

d) „doradca” oznacza każdą osobę fizyczną 
lub prawną, która udziela porad związanych 
ze stosowaniem pestycydów, w tym osoby 
samozatrudnione świadczące prywatne 
usługi doradcze, agentów handlowych, 
producentów żywności czy sprzedawców 
detalicznych zależnie od okoliczności;

d) „doradca” oznacza każdą osobę fizyczną 
lub prawną, która posiada wymaganą przez 
państwo członkowskie wiedzę i kwalifikacje 
uprawniające tę osobę do doradztwa w 
zakresie stosowania środków ochrony 
roślin zgodnie z metodami obowiązującymi 
w tym państwie członkowskim, w którym 
znajdują się uprawy oraz zgodnie z limitami 
pozostałości określonymi przez Wspólnotę;

Poprawka 15
Artykuł 3 litera i a) (nowa)

ia) „współczynnik zastosowania” oznacza 
parametr, który może być wykorzystywany 
do oceny intensywności stosowania 
pestycydów i uzależnienia od nich.

Poprawka 16
Artykuł 4, tytuł

Krajowe plany działania w celu 
zmniejszenia zagrożeń i zależności od
pestycydów

Krajowe plany działania w celu 
zmniejszenia zagrożeń i stosowania
pestycydów
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Poprawka 17
Artykuł 4 ustęp 1

1. Państwa członkowskie przyjmują krajowe 
plany działania, w których ustalone są cele, 
środki i harmonogramy mające na celu 
zmniejszenie zagrożeń, w tym 
niebezpieczeństw, i zależności od 
pestycydów.

1. Państwa członkowskie przyjmują krajowe 
plany działania, w których, w miarę 
możliwości, na podstawie wskaźników
ustalane są ilościowe cele, środki i 
harmonogramy mające na celu zmniejszenie 
zagrożeń dla środowiska i zdrowia 
człowieka wynikające ze stosowania 
środków ochrony roślin przy zachowaniu 
odpowiedniego poziomu ochrony roślin. 

Podczas opracowywania i przeglądu 
krajowych planów działania państwa 
członkowskie odpowiednio uwzględniają 
wpływ społeczny, gospodarczy i wpływ na 
środowisko naturalne planowanych 
środków.

Podczas opracowywania i przeglądu 
krajowych planów działania państwa 
członkowskie odpowiednio uwzględniają 
wpływ społeczny, gospodarczy i wpływ na 
środowisko naturalne planowanych 
środków.

Krajowy plan działania może także składać 
się z połączonych regionalnych lub 
regionalnych i krajowych planów, 
zintegrowanych na poziomie krajowym.

Poprawka 18
Artykuł 4 ustęp 1 a (nowy)

1a. Krajowe plany działania zawierają, o ile 
to konieczne, stwierdzenia odnoszące się do 
zagadnień poruszonych w art. 5-13. 
Uwzględniają planowanie przewidziane na 
mocy innych przepisów wspólnotowych 
dotyczących stosowania środków ochrony 
roślin, np. plany działań zgodnie z 
dyrektywą 2000/60/WE 
Krajowe plany działania mogą obejmować 
w szczególności środki o charakterze 
ustawowym, podatkowym lub 
dobrowolnym, których podstawą są wyniki 
odpowiednich analiz zagrożenia. 

Uzasadnienie

Dyrektywa powinna przynajmniej określać minimalną zawartość planów działania lub 
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aspekty, które należy sprawdzić w ramach ich sporządzania. Kwestia stwierdzenia, kiedy 
konieczne jest przyjęcie dodatkowych przepisów lub zastosowanie środków wspierających, 
podatkowych lub innych, pozostaje w gestii państw członkowskich.

Poprawka 19
Artykuł 4 ustęp 1 b (nowy)

1b. Część krajowych planów działania 
powinna obejmować zintegrowaną ochronę 
upraw, o której mowa w art. 13, nadając 
priorytetowy charakter niechemicznym 
środkom ochrony upraw oraz wsparciu 
udzielanemu rolnikom decydującym się na 
stosowanie niechemicznych środków 
ochrony upraw.

Poprawka 20
Artykuł 4 ustęp 2

2. W ciągu trzech lat od wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy państwa członkowskie 
informują Komisję i inne państwa 
członkowskie o krajowych planach 
działania.

2. W ciągu trzech lat od wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy państwa członkowskie 
informują Komisję (skreślenie) o krajowych 
planach działania.

Krajowe plany działania poddaje się 
przeglądowi przynajmniej co pięć lat, a 
wszelkie zmiany w krajowych planach 
działania są bezzwłocznie zgłaszane 
Komisji.

Krajowe plany działania poddaje się 
przeglądowi przynajmniej co pięć lat i w 
zależności od stopnia realizacji celów 
aktualizuje się je. Przegląd obejmuje 
również analizę dotyczącą odpowiedniego 
ujęcia zagrożeń w planie działania lub 
konieczności ponownej oceny. Ewentualne
zmiany w krajowych planach działania oraz 
istotne wyniki przeglądów są bezzwłocznie 
zgłaszane Komisji. 

Uzasadnienie

Należy koniecznie sprecyzować przepisy dotyczące przeglądów. Informowanie innych państw 
członkowskich jest zbędne w sytuacji, gdy Komisja - zgodnie z wnioskiem - sporządza 
ogólnodostępną bazę danych (patrz art. 4 ust. 2a (nowy)).

Poprawka 21
Artykuł 4 ustęp 2 a (nowy)
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2a. Komisja utworzy internetową bazę 
danych, w ramach której będzie 
udostępniała ogółowi społeczeństwa 
informacje na temat krajowych planów 
działania i ewentualnych zmian oraz na 
temat istotnych wyników regularnych 
przeglądów, w szczególności o 
ewentualnych postępach lub 
niepowodzeniach w realizacji celów i ich 
przyczynach.

Uzasadnienie

Istotnym elementem krajowych planów działania jest uczestnictwo opinii publicznej. Dlatego 
zasadne jest udostępnienie opinii publicznej w Europie informacji na temat planów działania 
oraz ich zmian, a także na temat wyników przeglądów tychże planów poprzez centralną 
internetową bazę danych. Utworzenie bazy danych zwolni państwa członkowskie z i tak już 
zbędnego obowiązku dostarczania informacji innym państwom członkowskim, który w 
zaproponowanym kształcie obowiązywał i tak jedynie w odniesieniu do planu oryginalnego, a 
nie do zmian. Ze względu na udostępnienie danych w Internecie zbędny będzie przepis 
dotyczący dostarczania danych państwom trzecim.

Poprawka 22
Artykuł 4 ustęp 3

3. Jeśli to konieczne, Komisja udostępnia 
informacje otrzymane zgodnie z ust. 2 
państwom trzecim.

skreślony

Uzasadnienie

Poprawka wynikająca z art. 4 ust. 2 i 2a (nowy)(poprawki 20 i 21).

Poprawka 23
Artykuł 4 ustęp 4 a (nowy)

4a. Planowanie i realizacja programów 
Wspólnoty kwalifikuje się do 
wspólnotowego finansowania.

Poprawka 24
Artykuł 5 ustęp 1 akapit pierwszy

1. Państwa członkowskie zapewnią dostęp 1. Państwa członkowskie zapewnią dostęp 
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do odpowiednich szkoleń dla wszystkich 
użytkowników profesjonalnych, 
dystrybutorów i doradców.

do odpowiedniego, organizowanego 
niezależnie kształcenia i szkoleń w zakresie 
właściwego stosowania środków ochrony 
roślin dla wszystkich użytkowników 
profesjonalnych, dystrybutorów i doradców, 
odpowiadających poziomowi ich 
odpowiedzialności i specyficznej roli w 
procesie zintegrowanego zarządzania 
szkodnikami.

Uzasadnienie

Ważnym jest, aby szkolenia organizowano niezależnie od interesów gospodarczych 
określonych kręgów. Powyższe nie wyklucza udziału specjalistów z branż przemysłowych lub 
organizacji pozarządowych. Państwa członkowskie mogą wypełniać podstawowe wymogi 
niniejszej dyrektywy również poprzez odpowiednie oferty kształcenia.

Poprawka 25
Artykuł 5 ustęp 2

2. W ciągu dwóch lat od daty, o której mowa 
w art. 20 ust.1, państwa członkowskie 
tworzą system certyfikatów stanowiących 
dowód uczestnictwa w całej sesji 
szkoleniowej, obejmującej co najmniej 
tematy wymienione w załączniku I.

2. W ciągu trzech lat od daty, o której mowa 
w art. 20 ust.1, państwa członkowskie 
tworzą system szkoleń, obejmujących co 
najmniej tematy wymienione w załączniku I.

Uzasadnienie

Okres 2 lat jest zbyt krótkim okresem na wdrożenie i obowiązkowe przeszkolenie wszystkich 
rolników.

Poprawka 26
Artykuł 5 ustęp 3 akapit pierwszy a (nowy)

W związku z powyższym w sytuacji, gdy 
właściwe władze krajowe uznają to za 
konieczne, na posiadaczach certyfikatów, o 
których mowa w załączniku I, ciążyć będzie 
wymóg odbycia szkolenia uzupełniającego.

Poprawka 27
Artykuł 6 ustęp 1
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1. Państwa członkowskie dbają o to, aby 
dystrybutorzy sprzedający pestycydy 
sklasyfikowane jako toksyczne lub bardzo 
toksyczne zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady zatrudniali 
co najmniej jedną osobę, posiadającą 
certyfikat, o którym mowa w art. 5 ust. 2, 
która będzie obecna i dostępna miejscu 
sprzedaży w celu dostarczenia klientom 
informacji na temat stosowania pestycydów.

1. Państwa członkowskie dbają o to, aby 
dystrybutorzy sprzedający pestycydy 
sklasyfikowane jako toksyczne lub bardzo 
toksyczne zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady zatrudniali 
co najmniej jedną osobę, posiadającą nie 
starszy niż 5-letni certyfikat, o którym 
mowa w art. 5 ust. 2, która będzie obecna i 
dostępna miejscu sprzedaży w celu 
dostarczenia klientom informacji na temat 
stosowania pestycydów.

Uzasadnienie

Ponieważ według oceny wpływu Komisji ustawowe warunki ramowe i wiedza naukowa w 
zakresie właściwego stosowania środków ochrony roślin ciągle się zmienia, zasadne jest 
ograniczenie okresu obowiązywania certyfikatów.

Poprawka 28
Artykuł 6 ustęp 2

2. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne kroki celem zapewnienia, że 
sprzedaż pestycydów, które nie zostały 
zatwierdzone do nieprofesjonalnego 
stosowania, jest ograniczona do 
użytkowników profesjonalnych 
posiadających certyfikaty wymienione w art. 
5 ust. 2.

2. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne kroki celem zapewnienia, że 
sprzedaż dopuszczonych środków ochrony 
roślin jest ograniczona do użytkowników 
profesjonalnych posiadających certyfikaty 
wymienione w art. 5 ust. 2 oraz jest zgodna 
z zaleceniem wyznaczenia przez państwa 
członkowskie odpowiednio 
wykwalifikowanych i kompetentnych 
specjalistów.

Poprawka 29
Artykuł 6 ustęp 3

3. Państwa członkowskie wymagają od 
dystrybutorów wprowadzających do obrotu 
pestycydy przeznaczone do stosowania 
nieprofesjonalnego dostarczenia informacji 
ogólnych dotyczących zagrożeń związanych 
ze stosowaniem pestycydów, w 
szczególności informacji dotyczących 
niebezpieczeństw, narażenia, właściwego 
składowania pestycydów, postępowania z 

3. Państwa członkowskie wymagają od 
dystrybutorów wprowadzających do obrotu 
pestycydy przeznaczone do stosowania 
nieprofesjonalnego dostarczenia informacji 
ogólnych dotyczących właściwego 
stosowania środków ochrony roślin, 
wprowadzonych do obrotu, w szczególności 
informacji dotyczących możliwych 
zagrożeń, narażenia, właściwego 
składowania pestycydów, postępowania z 
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nimi i stosowania, jak również utylizacji. nimi i stosowania, jak również utylizacji.
Środki przewidziane w ust. 1 i 2 ustanawia 
się w ciągu czterech lat od daty, o której 
mowa w art. 20 ust. 1.

Środki przewidziane w ust. 1 i 2 ustanawia 
się w ciągu siedmiu lat od daty, o której 
mowa w art. 20 ust. 1.

Uzasadnienie

Celem dostarczania informacji przez producentów i dystrybutorów musi być właściwe 
stosowanie środków ochrony roślin, które usuwa w dużym stopniu zagrożenia dla zdrowia 
ludzkiego i środowiska. Dostarczane informacje muszą dotyczyć zagrożeń związanych ze 
stosowaniem specyficznych produktów ze względu na znaczne różnice w zależności od 
sposobu i rodzaju ich stosowania. 

Dłuższy okres przejściowy jest konieczny w celu uniknięcia nadwyżki w obszarze szkoleń w 
pierwszych dwóch latach po stworzeniu systemu szkoleń.

Poprawka 30
Artykuł 7

7. Państwa członkowskie wspierają i 
ułatwiają realizację programów 
podnoszenia świadomości i dostępność 
informacji dotyczących pestycydów dla 
ogółu społeczeństwa, w szczególności 
dotyczących ich skutków dla zdrowia i 
środowiska naturalnego oraz 
alternatywnych środków niechemicznych.

7. Państwa członkowskie wspierają i 
ułatwiają realizację programów 
informacyjnych i dostępność dla ogółu 
społeczeństwa informacji dotyczących 
korzyści i zagrożeń oraz ewentualnych 
skutków dla zdrowia i środowiska 
wynikających ze stosowania środków 
ochrony roślin. Nadal należy informować 
również o roli środków ochrony roślin w 
rolnictwie i produkcji żywności i o 
odpowiedzialnym obchodzeniu się z nimi 
oraz o alternatywnych niechemicznych 
środkach ochrony roślin.

Uzasadnienie

Ta poprawka zapewnia, że planowana akcja informowania i uświadamiania społeczeństwa 
nie ograniczy się jedynie do ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin. 
Obecnie przed opinią publiczną, w sposób oczywisty, piętnuje się głównie ryzyko związane ze 
środkami ochrony roślin. Należy zdecydowanie informować obiektywnie o konieczności 
stosowania w sposób zrównoważony środków ochrony roślin i przedstawiać ich znaczenie dla 
obecnej produkcji żywności.

Poprawka 31
Artykuł 8 ustęp 1
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1. Państwa członkowskie zapewniają 
regularną kontrolę profesjonalnie
używanego sprzętu i akcesoriów do 
stosowania pestycydów. W tym celu tworzą 
one systemy certyfikatów zaprojektowane 
tak, aby umożliwiały weryfikację kontroli.

1. Państwa członkowskie stwarzają system 
zachęt do systematycznej kontroli 
używanego zawodowo sprzętu i akcesoriów 
do stosowania pestycydów. 

Uzasadnienie

System zachęt, a nie przymus, doprowadzi do powstania wśród użytkowników zrozumienia dla 
konieczności kontroli sprzętu.

Poprawka 32
Artykuł 8 ustęp 3

3. W ciągu pięciu lat od daty, o której mowa 
w art. 20 ust. 1, państwa członkowskie 
zapewniają przeprowadzenie przynajmniej 
jednej kontroli wszelkiego sprzętu i 
akcesoriów do stosowania pestycydów oraz 
zadbają o to, aby w profesjonalnym użyciu 
znajdował się wyłącznie sprzęt i akcesoria 
do stosowania pestycydów, które pomyślnie 
przeszły kontrolę.

skreślony

Uzasadnienie

Ten konkretny przepis może zostać skreślony ze względu na ustalenia dotyczące zasady 
pomocniczości.

Poprawka 33
Artykuł 8 ustęp 4

4. Państwa członkowskie wyznaczają 
organy odpowiedzialne za prowadzenie 
kontroli i powiadamiają o nich Komisję.

skreślony

Uzasadnienie

Przepis jest zbędny.

Poprawka 34
Artykuł 9 ustęp 1
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1. Państwa członkowskie zakazują oprysków 
z powietrza zgodnie z ust. 2-6.

1. Państwa członkowskie przyjmują przepisy 
dotyczące oprysków z powietrza przy 
uwzględnieniu wymogów określonych w 
ust. 4.

Uzasadnienie

Ogólny zakaz oprysków z powietrza jest przesadnie biurokratyczny i mało zasadny, ponieważ 
oczywistym jest, że inne formy stosowania środków ochrony roślin są w niektórych 
przypadkach mało zasadne (winnice, lasy). Do państw członkowskich należy 
zagwarantowanie, że opryski z powietrza będą wykonywane tylko wtedy, gdy jest to 
nieodzowne. Kwestię wprowadzenia procedury uzyskiwania oficjalnych zezwoleń lub 
procedury zgłaszania w tym zakresie pozostawia się państwom członkowskim do ich własnego 
uznania. W świetle wymogów dyrektywy o swobodnym dostępie do informacji o środowisku 
oraz obowiązujących przepisów krajowych obowiązek dokumentowania nie jest konieczny.

Poprawka 35
Artykuł 9 ustęp 2

2. Państwa członkowskie określają i 
ogłaszają publicznie uprawy, obszary i 
poszczególne wymogi dotyczące stosowania, 
w odniesieniu do których w drodze 
odstępstwa od ust. 1 mogą zostać 
dopuszczone opryski z powietrza.

skreślony

Uzasadnienie

Poprawka związana z poprawką do ust. 1 i ust. 4.

Poprawka 36
Artykuł 9 ustęp 3

3. Państwa członkowskie wyznaczają 
organy odpowiedzialne za przyznawanie 
odstępstw i powiadamiają o nich Komisję.

skreślony

Uzasadnienie

Przepis jest zbędny.

Poprawka 37
Artykuł 9 ustęp 4
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4. Odstępstwo jest przyznawane tylko 
wówczas, gdy spełnione są następujące 
warunki:

4. Opryski z powietrza są dozwolone tylko 
wówczas, gdy spełnione są następujące 
warunki:

a) musi wystąpić brak wykonalnych metod 
alternatywnych, lub muszą wystąpić 
wyraźne korzyści pod względem 
ograniczenia wpływu na zdrowie i 
środowisko naturalne w porównaniu do 
naziemnego stosowania pestycydów;

a) musi wystąpić brak wykonalnych metod 
alternatywnych, lub muszą wystąpić 
wyraźne korzyści pod względem 
ograniczenia wpływu na zdrowie i 
środowisko naturalne w porównaniu do 
naziemnego stosowania pestycydów;

b) użyte pestycydy muszą być wyraźnie 
dopuszczone do stosowania w opryskach z 
powietrza;

b) użyte pestycydy muszą być wyraźnie 
dopuszczone do stosowania w opryskach z 
powietrza;

c) operator przeprowadzający oprysk z 
powietrza musi posiadać certyfikat, o 
którym mowa w art. 5 ust. 2.

c) operator przeprowadzający oprysk z 
powietrza musi posiadać certyfikat, o 
którym mowa w art. 5 ust. 2. Przepisy art. 6 
ust. 3 akapit drugi stosuje się odpowiednio;

Zezwolenie określa środki niezbędne dla 
ostrzeżenia mieszkańców i przypadkowych 
osób oraz ochrony środowiska w pobliżu 
opryskiwanego obszaru.

(ca) należy zapewnić, że zostaną podjęte 
wszystkie środki niezbędne dla ostrzeżenia w 
stosownym czasie mieszkańców i 
przypadkowych osób oraz ochrony 
środowiska w pobliżu opryskiwanego 
obszaru.
(cb) opryski z powietrza zgłoszono 
wcześniej do właściwego organu i uzyskano 
od niego stosowne zezwolenie. 

Uzasadnienie

Do uznania państw członkowskich pozostawia się wprowadzenie procedury uzyskiwania 
oficjalnych zezwoleń lub procedury zgłaszania. Opryski są jednak we wszystkich przypadkach 
dozwolone jedynie pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w ust. 4. Propozycja 
Komisji była ponadto niepotrzebnie biurokratyczna. Należy przestrzegać okresu 
przejściowego, o którym mowa w art. 6 ust. 3 akapit drugi.

Poprawka 38
Artykuł 9 ustęp 5

5. Profesjonalny użytkownik zamierzający 
stosować pestycydy w formie oprysku z 
powietrza składa do właściwego organu 
wniosek wraz z danymi wykazującymi, że 
spełnione są warunki wymienione w ust. 4.

skreślony
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Uzasadnienie

Poprawka związana z poprawką do ust. 1 i ust. 4. Zobacz uzasadnienie do poprawek 34 i 37.

Poprawka 39
Artykuł 9 ustęp 6

6. Właściwe organy rejestrują przyznane 
odstępstwa.

skreślony

Uzasadnienie

W świetle wymogów dyrektywy o swobodnym dostępie do informacji o środowisku oraz 
obowiązujących przepisów krajowych obowiązek dokumentowania nie jest konieczny.

Poprawka 40
Artykuł 10 ustęp 1, wprowadzenie

1. Państwa członkowskie dbają o to, aby w 
przypadku stosowania pestycydów w pobliżu 
akwenów wodnych, preferowane były:

1. Państwa członkowskie przewidują w 
ramach sporządzania i realizacji krajowych 
planów działania środki, które w stosowny 
sposób zapewnią, że w przypadku 
stosowania środków ochrony roślin w 
pobliżu akwenów wodnych, preferowane 
będą: 

Uzasadnienie

Dotychczasowe brzmienie nie zapewnia w żaden sposób bezpieczeństwa prawnego i 
bezpieczeństwa planowania, zwłaszcza bardzo mało konkretne jest sformułowanie 
dotychczasowego ust. 1. Chodzi tu o problemy, których rozwiązaniem zajmują się zgodnie z 
art. 4 w pierwszej kolejności państwa członkowskie w ramach krajowych planów działania.

Poprawka 41
Artykuł 10 ustęp 1 a (nowy)

1a. Państwa członkowskie sprawdzają w 
ramach sporządzania i realizacji krajowych 
planów działania w szczególności 
następujące środki mające na celu ochronę 
akwenów wodnych:
(a) utworzenie na polach przylegających do 
cieków wodnych stref buforowych i 
ochronnych, a w szczególności stref 
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ochronnych utworzonych zgodnie z art. 7 
ust. 3 dyrektywy 2000/60/WE w celu 
pobierania wody pitnej, gdzie nie wolno 
stosować ani przechowywać środków 
ochrony roślin; wymiary stref buforowych 
są ustalane przy uwzględnieniu zagrożeń 
skażeniem i charakterystyki rolniczej 
danego obszaru;
(b) podjęcie odpowiednich środków w celu 
ograniczenia znoszenia środków ochrony 
roślin przynajmniej w uprawach pionowych 
(np. sady, winnice i chmiel) przylegających 
bezpośrednio do cieków wodnych;
(c) podjęcie odpowiednich środków 
zapewniających możliwie największe 
ograniczenie lub ewentualne całkowite 
wyeliminowanie stosowania środków 
ochrony roślin na drogach lub wzdłuż nich, 
wzdłuż linii kolejowych, na powierzchniach 
bardzo przepuszczalnych lub innej 
infrastrukturze znajdującej się w pobliżu 
wód powierzchniowych lub gruntowych, 
oraz na zamkniętych powierzchniach, na 
których występuje duże zagrożenie ich 
przedostania się do wód powierzchniowych 
lub instalacji kanalizacyjnych.

Środki, o których mowa w lit. a), muszą być 
ujęte we wszystkich krajowych planach 
działania.

Uzasadnienie

Treść ustępu 1a (nowy), litera a)-c) odpowiada zasadniczo treści ustępów 2-4 z wniosku 
Komisji. Ponieważ środki ten mają ten sam cel, ujęto je w jednym ustępie. Strefy ochronne i 
buforowe dla akwenów wodnych i wody pitnej stanowią główny element krajowego planu 
działania. Jak pokazuje przykład Danii, także środki dobrowolne w tym zakresie mogą być 
równie skuteczne jak bezwzględne wymogi ustawowe.

Poprawka 42
Artykuł 10 ustęp 2

2. Państwa członkowskie zapewniają 
utworzenie na polach przylegających do 
cieków wodnych oraz w szczególności do 

skreślony
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stref ochronnych utworzonych zgodnie z 
art. 7 ust. 3 dyrektywy 2000/60/WE w celu 
pobierania wody pitnej, odpowiednich stref 
buforowych, gdzie nie wolno stosować ani 
przechowywać pestycydów.
Wymiary stref buforowych są ustalane przy 
uwzględnieniu zagrożeń skażeniem i 
charakterystyki rolniczej danego obszaru.

Uzasadnienie

Obecnie ustęp 1a (nowy) lit. a) (patrz poprawka 41).

Poprawka 43
Artykuł 10 ustęp 3

3. Państwa członkowskie zapewniają 
podjęcie odpowiednich środków w celu 
ograniczenia znoszenia pestycydów 
przynajmniej w uprawach pionowych (np. 
sady, winnice i chmiel) przylegających 
bezpośrednio do cieków wodnych.

skreślony

Uzasadnienie

Obecnie ustęp 1a (nowy) lit. b) (patrz poprawka 41).

Poprawka 44
Artykuł 10 ustęp 4

4. Państwa członkowskie zapewniają 
możliwie największe ograniczenie lub 
całkowite wyeliminowanie stosowania 
pestycydów na drogach lub wzdłuż nich, 
wzdłuż linii kolejowych, na powierzchniach 
bardzo przepuszczalnych lub innej 
infrastrukturze znajdującej się w pobliżu 
wód powierzchniowych lub gruntowych, 
oraz na zamkniętych powierzchniach, na 
których występuje duże zagrożenie ich 
przedostania się do wód powierzchniowych 
lub instalacji kanalizacyjnych.

skreślony
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Uzasadnienie

Obecnie ustęp 1a (nowy) lit. c) (patrz poprawka 41).

Poprawka 45
Artykuł 11 ustęp 1 akapit pierwszy, wprowadzenie

1. Biorąc pod uwagę niezbędne wymogi 
dotyczące higieny i bezpieczeństwa 
publicznego państwa członkowskie 
zapewniają przyjęcie następujących 
środków:

1. W oparciu o wyniki odnośnych ocen 
ryzyka państwa członkowskie zapewniają 
przyjęcie następujących środków:

Uzasadnienie

Podstawą decyzji o ograniczeniu stosowania środków ochrony roślin na wrażliwych terenach 
jest odpowiednia ocena ryzyka. Decydującym czynnikiem nie jest zakaz, lecz odpowiedzialne 
stosowanie niewielkich ilości środka ochrony roślin w zależności od zamierzonego celu. 
Program Natura 2000 ustala szczegółowe zakazy i nakazy dla tych terenów, więc w myśl 
zasady pomocniczości zbędne jest ustalanie dalszych uregulowań w tym zakresie.

Poprawka 46
Artykuł 11 ustęp 1 litera (a)

(a) zakaz lub ograniczenie do niezbędnego 
minimum stosowania pestycydów na 
obszarach użytkowanych przez ogół 
społeczeństwa lub grupy wrażliwe, co 
najmniej w parkach, ogrodach publicznych, 
na terenach sportowych, terenach szkolnych 
i placach zabaw;

(a) ograniczenie do niezbędnego minimum 
lub całkowite wyeliminowanie stosowania 
pestycydów na obszarach regularnie
użytkowanych przez ogół społeczeństwa lub 
grupy wrażliwe, co najmniej w parkach, 
ogrodach publicznych, na terenach 
sportowych, terenach szkolnych i placach 
zabaw;

Uzasadnienie

Uściślenie i wyjaśnienie. Podstawowe znaczenie ma nie zakaz, lecz stosowanie możliwie 
niskich dawek środków ochrony roślin w zależności od szczególnych celów ochronnych dla 
obiektów użyteczności publicznej. Z racji małego zużycia w przypadku obiektów użyteczności 
publicznej wygląda na to, że niniejszy przepis jest już dziś w szerokim zakresie wdrażany w 
państwach członkowskich.

Poprawka 47
Artykuł 11 ustęp 1 akapit pierwszy litera (b) oraz akapit drugi
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(b) zakaz lub ograniczenie stosowania 
pestycydów na specjalnych obszarach 
ochrony lub innych obszarach 
wyznaczonych do celów podjęcia 
niezbędnych środków ochrony zgodnie art. 
3 i 4 dyrektywy 79/409/EWG i art. 6, 10 i 12 
dyrektywy 92/43/EWG.
Zakaz lub ograniczenie, o którym mowa w 
lit. b) może opierać się na wynikach 
odpowiednich ocen ryzyka.

skreślone

Poprawka 48
Artykuł 11 ustęp 1 a (nowy)

Ograniczenia, o których mowa w ust. 1 
lit. b) nie stoją w sprzeczności z 
dobrowolnym charakterem środków 
wspierających w rozumieniu rozporządzeń 
dotyczących funduszy strukturalnych i 
rozporządzenia w sprawie rozwoju 
obszarów wiejskich.

Uzasadnienie

Dodanie ostatniego zdania jest konieczne w celu wyjaśnienia, że ograniczenie stosowania 
środków ochrony roślin na obszarach chronionych w ramach programu Natura 2000, 
wprowadzone w celu realizacji celów ochrony, nie narusza zasady dobrowolności w zakresie 
wspierania. Do tej pory służby Komisji nie wypowiedziały się jednoznacznie w tej sprawie, 
czego skutkiem była znaczna niepewność prawna w państwach członkowskich oraz 
utrudnienie realizacji działań w zakresie ochrony środowiska na obszarach rolniczych.

Poprawka 49
Artykuł 12 ustęp 1, wprowadzenie

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki w celu zagwarantowania, 
że poniższe czynności nie stwarzają 
zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa 
ludzi oraz środowiska:

1. Państwa członkowskie podejmują w 
ramach krajowych planów działania, na 
podstawie odpowiednich ocen zagrożenia, 
tam gdzie jest to właściwe, niezbędne środki 
w celu zagwarantowania, że poniższe 
czynności nie stwarzają zagrożenia dla 
zdrowia i bezpieczeństwa ludzi oraz 
środowiska:
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Uzasadnienie

Konieczne jest włączenie zaproponowanych środków do krajowych planów działania. Chodzi 
przede wszystkim o to, aby poprzez odpowiednie działania rzeczywiście stosować 
obowiązujące przepisy. Przepisów w państwach członkowskich nie brakuje.

Poprawka 50
Artykuł 12 ustęp 2

2. Państwa członkowskie podejmują 
wszelkie niezbędne środki odnoszące się do 
pestycydów dopuszczonych do stosowania 
nieprofesjonalnego w celu uniknięcia 
niebezpiecznych czynności przy pracy z 
nimi.

2. Państwa członkowskie podejmują w 
ramach krajowych planów działania, na 
podstawie odpowiednich ocen zagrożenia, 
tam gdzie jest to właściwe, niezbędne środki 
odnoszące się do pestycydów
dopuszczonych do stosowania 
nieprofesjonalnego w celu uniknięcia 
niebezpiecznych czynności przy pracy z 
nimi.

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie do poprawki 49.

Poprawka 51
Artykuł 12 ustęp 3

3. Państwa członkowskie dbają o to, aby 
obszary składowania pestycydów były 
skonstruowane w sposób uniemożliwiający 
ich niepożądane wydostanie się.

3. Państwa członkowskie podejmują w 
ramach krajowych planów działania, na 
podstawie odpowiednich ocen zagrożenia, 
tam gdzie jest to właściwe, niezbędne środki 
w celu zagwarantowania, że obszary 
składowania pestycydów będą
konstruowane w sposób uniemożliwiający 
ich niepożądane wydostanie się.

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie do poprawki 49.

Poprawka 52
Artykuł 13 ustęp 1

1. Państwa członkowskie podejmują 
wszystkie niezbędne środki dla wspierania 

1. Państwa członkowskie tworzą system 
zachęt w celu wsparcia praktyk rolniczych
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rolnictwa stosującego niskie dawki 
pestycydów, w tym zintegrowanego 
zarządzania szkodnikami, oraz dla 
zapewnienia, aby profesjonalni 
użytkownicy pestycydów zaczęli stosować 
wszystkie dostępne środki ochrony upraw w 
sposób bardziej przyjazny dla środowiska 
naturalnego, w miarę możliwości dając 
pierwszeństwo środkom alternatywnym o 
niskim zagrożeniu lub tym produktom, 
spośród produktów dostępnych do walki z 
danym szkodnikiem, których wpływ na 
zdrowie ludzkie i środowisko naturalne jest 
minimalny.

stosujących niskie dawki pestycydów, w tym 
zintegrowanego zarządzania szkodnikami

Uzasadnienie

System zachęt, a nie przymus, doprowadzi do powstania wśród użytkowników zrozumienia dla 
metod wykorzystujących mniejsze dawki środków ochrony roślin lub zintegrowane 
zarządzanie szkodnikami. Ponadto należy zwrócić uwagę, że oddziaływanie środków ochrony 
roślin na zdrowie ludzkie i środowisko badane jest w ramach procedury dopuszczenia. Należy 
wyjść z założenia, że dopuszczone środki ochrony roślin, właściwie stosowane, nie przynoszą 
dalszych skutków obiektom, na których są stosowane.

Poprawka 53
Artykuł 13 ustęp 2

2. Państwa członkowskie ustanawiają lub 
wspierają ustanowienie wszelkich 
niezbędnych warunków dla wdrożenia 
zintegrowanego zarządzania szkodnikami.

skreślony

Uzasadnienie

Treść włączono do ust. 1 (zob. poprawka 52).

Poprawka 54
Artykuł 13 ustęp 5

5. Państwa członkowskie dbają o to, aby 
najpóźniej do dnia 1 stycznia 2014 r. 
wszyscy profesjonalni użytkownicy 
pestycydów wprowadzili ogólne normy w 
zakresie zintegrowanego zarządzania 
szkodnikami.

skreślony
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Uzasadnienie

Przedmiot ust. 5 został już uregulowany w art. 52 rozporządzenia w sprawie wprowadzenia 
do obrotu środków ochrony roślin.

Poprawka 55
Artykuł 13 ustęp 6

6. Państwa członkowskie stosują wszystkie 
konieczne bodźce, aby zachęcić rolników do 
wprowadzenia norm zintegrowanego 
zarządzania szkodnikami dla 
poszczególnych upraw.

skreślony

Poprawka 56
Artykuł 13 ustęp 7

7. Ogólne normy w zakresie zintegrowanego 
zarządzania szkodnikami, o których mowa 
w ust. 5, są opracowywane zgodnie z 
procedurą określoną w art. 52 
rozporządzenia (WE) nr […].

7. Komisja może, jako pomoc dla państw 
członkowskich, zlecić opracowanie
ogólnych norm w zakresie zintegrowanego 
zarządzania uprawami, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 52 rozporządzenia (WE) nr 
[…], zachęcających zainteresowane strony 
do publicznego uczestnictwa.

Poprawka 57
Artykuł 13 ustęp 8

8. Normy zintegrowanego zarządzania 
szkodnikami dla poszczególnych upraw, o 
których mowa w ust. 6, mogą zostać 
opracowane zgodnie z procedurą określoną 
w art. 6 ust. 3 dyrektywy 98/34/WE.

skreślony

Uzasadnienie

Należy sprzeciwić się wprowadzeniu ogólnoeuropejskich norm zintegrowanego zarządzania 
szkodnikami dla danej uprawy, ponieważ nie mogą one uwzględnić zróżnicowanych 
warunków naturalnych i klimatycznych dla każdego obszaru i przeczą pojęciu 
zintegrowanego zarządzania szkodnikami, w którym warunki lokalne stanowią istotną 
podstawę wszelkich działań.

Poprawka 58
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Artykuł 13 ustęp 8 a (nowy)

8a. Zobowiązania, które ciążą na 
beneficjentach wsparcia bezpośredniego w 
odniesieniu do stosowania środków 
ochrony roślin zgodnie z art. 3 w 
powiązaniu z załącznikiem III 
rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 uznaje 
się za spełnione pod warunkiem 
udokumentowania uczestnictwa w sesjach 
edukacyjnych lub szkoleniowych, o których 
mowa w art. 5 i 6, oraz stosowania maszyn 
spełniających wymogi określone w art. 8.

Uzasadnienie

Istotnym warunkiem właściwego stosowania środków ochrony roślin jest odpowiednia wiedza 
i prawidłowe funkcjonowanie sprzętu. Wydaje się zatem, że do udokumentowania 
przestrzegania zasad współzależności wystarczy przedstawienie zaświadczeń o odbytych 
szkoleniach i sprawności sprzętu. W razie, gdyby kontrole wynikające z innych przepisów 
(kontrole krzyżowe) wykazywały jednak naruszenia, należy rzecz jasna utrzymać zapis o 
karach zgodnie z rozporządzeniem 1782/2003.

Poprawka 59
Artykuł 14 ustęp 1

1. Komisja opracowuje, zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 18 ust. 3, 
zharmonizowane wskaźniki zagrożenia. Do 
chwili przyjęcia tych wskaźników państwa 
członkowskie mogą nadal stosować 
istniejące wskaźniki krajowe lub przyjąć 
inne odpowiednie wskaźniki.

1. Komisja opracowuje, zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 18 ust. 3, 
zharmonizowane wskaźniki zagrożenia i 
stosowania. Do chwili przyjęcia tych 
wskaźników państwa członkowskie mogą 
nadal stosować istniejące wskaźniki krajowe 
lub przyjąć inne odpowiednie wskaźniki.

Uzasadnienie

Należy również określić wskaźniki stosowania pestycydów.

Poprawka 60
Artykuł 14 ustęp 2, wprowadzenie

2. Państwa członkowskie wykorzystują dane 
statystyczne zgromadzone zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr [ESTAT...] do 
następujących celów: 

2. Państwa członkowskie wykorzystują, tam, 
gdzie jest to stosowne, dane statystyczne 
zgromadzone zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr [ESTAT...] do następujących 
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celów:

Uzasadnienie

Gdyby rozporządzenie statystyczne nie zostało przyjęte, należy korzystać z innych danych 
statystycznych.

Poprawka 61
Artykuł 14 ustęp 2 litera a)

a) obliczanie wspólnych i 
zharmonizowanych wskaźników zagrożenia 
na poziomie krajowym,

a) obliczanie wspólnych i 
zharmonizowanych wskaźników zagrożenia 
i stosowania na poziomie krajowym,

Uzasadnienie

Patrz poprawka nr 59.

Poprawka 62
Artykuł 14 ustęp 2 litera b a) (nowa)

ba) identyfikacja tendencji w występowaniu 
szkodników i chorób oraz rozwoju grzybów;

Uzasadnienie

Należy również położyć nacisk na wyżej wymienione kwestie, ponieważ mają one również 
wpływ na wskaźniki zagrożenia stosowania produktów ochrony roślin.

Poprawka 63
Artykuł 14 ustęp 2 litera c a) (nowa)

ca) sporządzanie, ocena i zmiany krajowych 
planów działania.

Poprawka 64
Artykuł 14 ustęp 3

3. Państwa członkowskie informują Komisję 
i inne państwa członkowskie o wynikach 
ocen przeprowadzonych zgodnie z ust. 2.

3. Państwa członkowskie informują Komisję 
o wynikach ocen przeprowadzonych zgodnie 
z ust. 2.
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Wyniki udostępniane są opinii publicznej 
poprzez internetową bazę danych zgodnie z 
art. 4 ust. 2a).

Uzasadnienie

Poprawka związana z dodaniem art. 4 ust. 2 lit. a).

Poprawka 65
Artykuł 14 ustęp 4 akapit pierwszy

4. Komisja wykorzystuje dane statystyczne 
zgromadzone zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr [ESTAT…] i informacje, o których 
mowa w ust. 3, do obliczania wskaźników 
zagrożeń na poziomie wspólnotowym w 
celu oszacowania tendencji w zagrożeniach 
wynikających ze stosowania pestycydów.

4. Komisja wykorzystuje, jeżeli to stosowne,
dane statystyczne zgromadzone zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr [ESTAT…] i 
informacje, o których mowa w ust. 3, do 
obliczania wskaźników zagrożeń i 
stosowania na poziomie wspólnotowym w 
celu oszacowania tendencji w zagrożeniach 
wynikających ze stosowania pestycydów.

Poprawka 66
Artykuł 14 ustęp 4 akapit drugi a (nowy)

Wyniki udostępniane są opinii publicznej 
poprzez internetową bazę danych zgodnie z 
art. 4 ust. 2a).

Uzasadnienie

Poprawka związana z dodaniem art. 4 ust. 2 a)(nowy).

Poprawka 67
Artykuł 14 ustęp 5

5. Dla celów ust. 2 lit. a) i ust. 3, wskaźniki 
zagrożenia będą obliczanie w oparciu o dane 
wejściowe dotyczące zagrożeń i narażenia, 
zapisów dotyczących stosowania 
pestycydów, danych na temat 
charakterystyki pestycydów, danych na 
temat pogody i gleby.

5. Dla celów ust. 2 lit. a) i ust. 3, wskaźniki 
zagrożenia i stosowania będą obliczanie w 
oparciu o dane wejściowe dotyczące 
zagrożeń i narażenia, zapisów dotyczących 
stosowania pestycydów, danych na temat 
charakterystyki pestycydów, danych na 
temat pogody i gleby.
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Uzasadnienie

Patrz poprawka nr 59.

Poprawka 68
Artykuł 14 ustęp 5 a (nowy)

5a. Podczas gromadzenia danych należy
zwrócić uwagę, aby europejscy rolnicy nie 
byli obciążani dodatkowymi obowiązkami w 
zakresie dokumentowania, a także 
nieodpowiednimi wymogami w zakresie 
powiadamiania i sprawozdawczości.

Uzasadnienie

Na rolników spoczywa już teraz wiele znacznych obowiązków dokumentacyjnych i 
sprawozdawczych. W przypadku tworzenia w przyszłości rozporządzenia statystycznego dla 
środków ochrony roślin, należy zwrócić uwagę, żeby nie wiązało się to z dodatkowymi 
nieproporcjonalnymi wymogami dla rolników w zakresie powiadamiania, sprawozdawczości i 
dokumentowania. Do regularnych potrzeb wystarczające powinny być np. kontrole 
wyrywkowe dokonywane na zasadzie dobrowolności lub w związku z i tak prowadzonym 
monitoringiem.

Poprawka 69
Artykuł 15

Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z 
osiągniętych postępów w zakresie 
wprowadzania niniejszej dyrektywy wraz z 
propozycjami zmian, jeśli to stosowne.

Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie regularnie,
przynajmniej jednak co pięć lat,
sprawozdanie z osiągniętych postępów w 
zakresie wprowadzania niniejszej dyrektywy 
wraz z propozycjami zmian, jeśli to 
stosowne.

Uzasadnienie

Zmiana dostosowująca do terminów, które obowiązują także w odniesieniu do przeglądów 
planów.

Poprawka 70
Artykuł 15 a (nowy)

Artykuł 15a
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Komisja powołuje europejski fundusz dla 
zastosowań na małą skalę, aby zachęcić 
instytuty badawcze państw członkowskich 
do współpracy w zakresie badania 
zastosowania upraw w uprawach na małą 
skalę.
Jako uzupełnienie funduszu Komisja 
tworzy platformę, poprzez którą możliwa 
jest wymiana informacji i najlepszych 
praktyk dotyczących stosowania środków 
ochrony roślin w uprawach na małą skalę 
oraz zrównoważonego stosowania środków 
ochrony roślin.

Poprawka 71
Artykuł 16 akapit pierwszy

Państwa członkowskie określają kary, które 
stosuje się w przypadku naruszenia 
krajowych przepisów przyjętych zgodnie z 
niniejszą dyrektywą, i podejmują wszelkie 
niezbędne środki, aby kary te były 
wykonywane. Nakładane kary powinny być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Państwa członkowskie określają kary, które 
stosuje się w przypadku naruszenia 
krajowych przepisów przyjętych zgodnie z 
art. 6, 8 i 9 niniejszej dyrektywy, i 
podejmują wszelkie niezbędne środki, aby 
kary te były wykonywane. Nakładane kary 
powinny być skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające.

Uzasadnienie

Uściślenie przepisu dotyczącego kar.

Poprawka 72
Artykuł 16 a (nowy)

Artykuł 16 a
Przepisy dyrektywy 2004/35/WE nie mają 
zastosowania, gdy rolnik stosuje środki 
ochrony roślin zgodnie z przepisami 
określonymi w zezwoleniu.

Uzasadnienie

Rolnicy przestrzegający istniejących przepisów dotyczących środków ochrony roślin nie 
powinni odpowiadać za szkody środowiskowe w rozumieniu dyrektywy 2004/35/WE. 
Stosowanie dopuszczonych środków ochrony roślin zgodnie z przepisami ich zastosowania 
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powinno zwalniać rolnika od odpowiedzialności w rozumieniu art. 3 ust. 1 dyrektywy 
2004/35WE.

Poprawka 73
Artykuł 18 ustęp 2

2. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 3 i 7 decyzji 
1999/468/WE przy uwzględnieniu 
przepisów jej art. 8.

skreślony

Uzasadnienie

Skorygowanie błędu redakcyjnego. Odniesienie do art. 3 decyzji 1999/468/WE jest zbędne, 
ponieważ postępowanie to nie pojawia się w żadnym miejscu w tekście. 

Poprawka 74
Artykuł 18 ustęp 3

3. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 
1999/468/WE przy uwzględnieniu 
przepisów jej art. 8.

3. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 5a) ust. 1-4 i art. 7 
decyzji 1999/468/WE przy uwzględnieniu 
przepisów jej art. 8.

Okres przewidziany w art. 5 ust. 6 decyzji 
1999/468/WE wynosi trzy miesiące.

Uzasadnienie

Konieczne jest dostosowanie w zakresie procedury komitologii, ponieważ w niektórych 
miejscach dyrektywa przewiduje, iż zmiany nieistotnych ogólnych postanowień powinny być 
dokonywane w trybie procedury regulacyjnej (art. 5 ust. 3, art.8 ust. 5 i art. 14 ust. 1), a w 
tym celu na mocy decyzji Rady 2006/512/WE wprowadzono „procedurę regulacyjną 
połączoną z kontrolą”. Określenie terminów zgodnie z art. 5a) ust. 6 decyzji 1999/468/WE nie 
jest konieczne, ponieważ nie należy spodziewać się wystąpienia nagłych przypadków.

Poprawka 75
Artykuł 19 ustęp 1 litera c a)

ca) utworzenie internetowej bazy danych 
zgodnie z art. 4 ust. 2a).
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Uzasadnienie

Poprawka związana z dodaniem art. 4 ust. 2a.
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