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Poprawkę złożyły Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Poprawka 29
Odniesienie 1

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 175 ust. 1,

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 152 ust. 4 i 175 ust. 1,

Or. en

Uzasadnienie

Celem dyrektywy jest ograniczenie wpływu pestycydów na zdrowie ludzkie i środowisko 
naturalne. Jako podstawę prawną dyrektywy należy wymienić zarówno zdrowie ludzkie, jak 
i środowisko naturalne.
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Poprawkę złożyli Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio 

Poprawka 30
Punkt 1 preambuły

(1) Zgodnie z art. 2 i art. 7 decyzji nr 
1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 22 lipca 2002 r. ustanawiającej 
szósty wspólnotowy program działań w 
zakresie środowiska naturalnego należy 
ustanowić wspólne ramy prawne dla 
zapewnienia zrównoważonego stosowania 
pestycydów.

(1) Zgodnie z art. 2 i art. 7 decyzji nr 
1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 22 lipca 2002 r. ustanawiającej 
szósty wspólnotowy program działań w 
zakresie środowiska naturalnego należy 
ustanowić wspólne ramy prawne dla 
zapewnienia zrównoważonego stosowania 
pestycydów zgodnie z zasadą ostrożności.

Or. en

Uzasadnienie

Celem jest zapewnienie zgodności ze Strategią tematyczną w sprawie zrównoważonego 
wykorzystania pestycydów oraz proponowanym rozporządzeniem w sprawie wprowadzania 
na rynek środków ochrony roślin. 

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 31
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) 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 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.

Or. pl
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Uzasadnienie

Dla uzyskania wymiernych efektów redukcji użycia pestycydów na poziomie wspólnotowym 
należałoby skoordynować krajowe plany działania z planami wdrożenia zgodnymi z innymi 
przepisami prawnymi Wspólnoty.

Poprawkę złożyli Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Poprawka 32
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) W celu ułatwienia wprowadzania 
niniejszej dyrektywy państwa członkowskie 
powinny zastosować krajowe plany 
działania mające na celu ustalenie celów, 
zadań, harmonogramów i wskaźników
zmierzających do zmniejszenia stosowania 
pestycydów i związanych z nim zagrożeń, 
wymieniające źródła finansowania oraz 
linie budżetowe przeznaczone na realizację 
wyżej wymienionych zadań w 
przewidywanym czasie, 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.

Or. en

Uzasadnienie

Polityka w dziedzinie pestycydów obejmująca cele w zakresie ograniczenia stosowania 
pestycydów istnieje już w Danii, Szwecji, Holandii, Belgii i w Niemczech. Termin 
„ograniczenie stosowania” lepiej oddaje problem zwiększonego stosowania pestycydów 
mimo wprowadzenia pestycydów aktywnych w mniejszych dawkach. W zakresie ochrony 
upraw rolnicy są zależni od pestycydów w aspekcie ekonomicznym i technicznym. Przyznając 
odpowiednie środki państwa członkowskie powinny zadbać o to, by cele zapisane w 
krajowych planach działania były możliwe do zrealizowania w przewidzianym czasie.
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Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 33
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) W celu ułatwienia wprowadzania 
niniejszej dyrektywy państwa członkowskie 
powinny zastosować krajowe plany 
działania mające na celu ustalenie celów 
zmierzających do zapobiegania 
zagrożeniom dla zdrowia i środowiska, w 
tym niebezpieczeństwom, i zależności od 
stosowania pestycydów, a także
promowanie oraz zachęcania do stosowania 
niechemicznych środków ochrony roślin i 
ochrony przed szkodnikami. 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.

Or. en

Uzasadnienie

Odnośnie do zdrowia ludzkiego należy całkowicie wyeliminować zagrożenia, a nie tylko je 
ograniczyć. Dla państw członkowskich musi być jasne, że celem krajowych planów działania 
jest podjęcie działań w związku z zagrożeniami wynikającymi ze stosowania pestycydów, 
zarówno w odniesieniu do zdrowia, jak i środowiska naturalnego. Jeżeli wymogowi 
promowania niechemicznych środków ochrony roślin i ochrony przed szkodnikami nie będzie 
towarzyszyć szczery zamiar państw członkowskich w zakresie zachęcania do ich stosowania, 
cel ten nie może być w pełni zrealizowany. 

Poprawkę złożyła Glenis Willmott

Poprawka 34
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 

(3) W celu ułatwienia wprowadzania 
niniejszej dyrektywy państwa członkowskie 
powinny zastosować krajowe plany 
działania mające na celu ustalenie celów 
zmierzających do zmniejszenia zagrożeń dla 
zdrowia i środowiska naturalnego, w tym 
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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.

niebezpieczeństw, i zależności od 
stosowania pestycydów i promowanie oraz 
zachęcanie do stosowania niechemicznych 
środków ochrony roślin i ochrony przed
szkodnikami. 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.

Or. en

Uzasadnienie

Dla państw członkowskich musi być jasne, że celem krajowych planów działania jest podjęcie 
działań w związku z zagrożeniami wynikającymi ze stosowania pestycydów, zarówno w 
odniesieniu do zdrowia, jak i środowiska naturalnego. Jeżeli wymogowi promowania 
niechemicznych środków ochrony roślin i ochrony przed szkodnikami nie będzie towarzyszyć 
szczery zamiar państw członkowskich w zakresie zachęcania do ich stosowania, cel ten nie 
może być w pełni zrealizowany. 

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 35
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) W celu ułatwienia wprowadzania 
niniejszej dyrektywy państwa członkowskie 
powinny zastosować krajowe plany 
działania mające na celu ustalenie celów 
ilościowych zmierzających do zmniejszenia 
zagrożeń, opracowanie harmonogramów i 
wskaźników zagrożeń oraz intensywności 
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.

Or. fr
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Uzasadnienie

Fixer des objectifs de réduction quantitative des pesticides est une composante essentielle de 
tout programme de réduction des risques liés à leur utilisation.   C’est pourquoi les Plans 
d’action nationaux devraient comprendre de tels objectifs clairs encadrés dans des 
calendriers précis de réduction de l’utilisation des pesticides. Cela permettrait, en outre, aux 
Etats Membres, d’être en accord avec les objectifs qui ont été fixés dans le cadre du 6ème 
Programme d’Action Communautaire pour l’Environnement qui prévoie de « réduire les 
incidences des pesticides sur la santé humaine et sur l’environnement, et d’une manière 
générale, parvenir à une utilisation durable de ces substances, ainsi qu’à une réduction 
globale sensible des risques et de l’utilisation des pesticides.

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 36
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) 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 konkretnych zadań
wraz z harmonogramami 
ukierunkowanymi na zmniejszenie 
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.

Or. en

Uzasadnienie

Głównym celem krajowych planów działania jest ograniczenie zagrożeń i zależności od 
stosowania pestycydów, jednak cel ten można osiągnąć jedynie poprzez konkretne zadania i 
terminy.
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Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 37
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) W celu ułatwienia wprowadzania 
niniejszej dyrektywy państwa członkowskie 
powinny zastosować krajowe plany 
działania mające na celu ustalenie celów 
ilościowych zmierzających do zmniejszenia 
zagrożeń, opracowanie harmonogramów i 
wskaźników zagrożeń oraz intensywności 
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.

Or. fr

Uzasadnienie

Fixer des objectifs de réduction quantitative des pesticides est une composante essentielle de 
tout programme de réduction des risques liés à leur utilisation. C’est pourquoi les Plans 
d’action nationaux devraient comprendre de tels objectifs clairs encadrés dans des 
calendriers précis de réduction de l’utilisation des pesticides. Cela permettrait, en outre, aux 
Etats Membres, d’être en accord avec les objectifs qui ont été fixés dans le cadre du 6ème 
Programme d’Action Communautaire pour l’Environnement qui prévoie de   réduire les 
incidences des pesticides sur la santé humaine et sur l’environnement, et d’une manière 
générale, parvenir à une utilisation durable de ces substances, ainsi qu’à une réduction 
globale sensible des risques et de l’utilisation des pesticides.

Poprawkę złożył Karl-Heinz Florenz

Poprawka 38
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

(3) W celu ułatwienia wprowadzania 
niniejszej dyrektywy państwa członkowskie 
powinny zastosować krajowe plany 
działania mające na celu ustalenie celów 
zmierzających do zwiększenia skuteczności 
stosowania środków ochrony roślin i 
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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.

dalszego zmniejszenia ewentualnych 
zagrożeń. 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.

Or. de

Uzasadnienie

Niniejsze wyjaśnienie jest konieczne dla osiągnięcia celu przedmiotowej dyrektywy, jakim jest 
dalszy rozwój uzasadnionej pod względem ekologicznym i ekonomicznym ochrony roślin 
w Europie. W ramach dobrej praktyki zawodowej środki ochrony roślin, będące 
w nowoczesnym rolnictwie środkiem produkcji, nie stanowią zagrożenia dla ludzi 
i środowiska, które uzasadniałoby ich zastąpienie. Również Agenda 21 (w ramach 
Konferencji z Rio z 1992 r. w sprawie zrównoważonego rozwoju) uznaje stosowanie środków 
ochrony roślin za niezbędne dla wyżywienia ludzkości, a zintegrowaną produkcję rolną – za 
model rolnictwa.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 39
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 dotyczących 
osiągniętych celów i zakresu 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.

Or. pl

Uzasadnienie

Nie wyznaczone cele, ale te zrealizowane stanowią w wymianie informacji między państwami 



AM\662795PL.doc 9/196 PE 388.389v01-00

PL

istotny element zakresu działania państw członkowskich.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 40
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)12.

(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 powinny 
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)12.

Or. pl

Uzasadnienie

Dla uzyskania wymiernych efektów redukcji użycia pestycydów na poziomie wspólnotowym 
należałoby skoordynować krajowe plany działania z planami wdrożenia zgodnymi z innymi 
przepisami prawnymi Wspólnoty.

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges

Poprawka 41
Punkt 6 a preambuły (nowy)

(6a) Stosowanie nielegalnych środków 
ochrony roślin narusza zrównoważone
stosowanie pestycydów i stanowi poważne 
zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. 
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Należy pilnie zająć się tym problemem.

Or. en

Uzasadnienie

Podrabianie środków ochrony roślin i nielegalny handel tymi produktami w Europie to 
znaczący i nasilający się problem. Zjawisko to podważa wszelkie zrównoważone strategie, 
ponieważ produkty te zagrażają zdrowiu konsumentów i rolników, szkodzą środowisku 
naturalnemu, a także powodują znaczne szkody ekonomiczne oraz szkody dla reputacji 
rolników, wartości łańcucha żywnościowego, rządów i przemysłu produkującego środki 
ochrony roślin.

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 42
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 pestycydów 
opinia publiczna powinna być lepiej 
informowana o zagrożeniach związanych ze 
stosowaniem pestycydów poprzez kampanie 
podnoszenia świadomości. Producenci i 
sprzedawcy detaliczni powinni być 
odpowiedzialni za przekazywanie wszelkich 
niezbędnych informacji osobom stosującym 
pestycydy oraz ogółowi społeczeństwa.

Or. en

Uzasadnienie

Producenci i detaliczni sprzedawcy pestycydów posiadają potrzebne informacje. Ich 
obowiązkiem jest zatem minimalizacja zagrożeń związanych ze stosowaniem pestycydów. 

Poprawkę złożyła Irena Belohorská

Poprawka 43
Punkt 7 preambuły

(7) Ze względu na ewentualne zagrożenia 
wynikające ze stosowania pestycydów 
opinia publiczna powinna być lepiej 
informowana o zagrożeniach związanych ze 

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

pośrednictwem mediów, o zagrożeniach dla 
zdrowia i środowiska naturalnego oraz 
krótko – i długoterminowych 
niekorzystnych skutkach związanych ze 
stosowaniem pestycydów poprzez kampanie 
podnoszenia świadomości, informacje 
przekazywane przez sprzedawców 
detalicznych i inne odpowiednie środki.

Or. en

Uzasadnienie

Opinia publiczna musi być informowana o zagrożeniach dla zdrowia i środowiska oraz 
niekorzystnych efektach związanych ze stosowaniem pestycydów. Najbardziej efektywnym 
sposobem informowania opinii publicznej jest informowanie poprzez media. Umożliwia to 
przekazywanie obywatelom informacji koniecznych dla podejmowania świadomych i opartych
na wiedzy decyzji i działań w odniesieniu do ochrony ich zdrowia i otaczającego środowiska 
naturalnego.

Poprawkę złożyły Dorette Corbey, Caroline Lucas

Poprawka 44
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 pestycydów 
opinia publiczna powinna być lepiej 
informowana o zagrożeniach dla zdrowia i 
środowiska naturalnego oraz krótko – i 
długoterminowych niekorzystnych efektach
związanych ze stosowaniem pestycydów, a 
także na temat alternatywnych środków 
niechemicznych poprzez kampanie 
podnoszenia świadomości, informacje 
przekazywane przez sprzedawców 
detalicznych i inne odpowiednie środki.

Or. en

Uzasadnienie

Opinia publiczna musi być informowana o zagrożeniach dla zdrowia i środowiska oraz 
niekorzystnych efektach związanych ze stosowaniem pestycydów. Najbardziej efektywnym 
sposobem informowania opinii publicznej jest informowanie poprzez media. Umożliwia to 
przekazywanie obywatelom informacji koniecznych dla podejmowania świadomych i opartych 
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na wiedzy decyzji i działań w odniesieniu do ochrony ich zdrowia i otaczającego środowiska 
naturalnego.

Poprawkę złożyli Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer

Poprawka 45
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 pestycydów 
opinia publiczna powinna być lepiej 
informowana o zagrożeniach dla zdrowia i 
środowiska oraz niekorzystnych skutkach
związanych ze stosowaniem pestycydów, a 
także na temat alternatywnych środków 
niechemicznych poprzez kampanie 
podnoszenia świadomości, informacje 
przekazywane przez sprzedawców 
detalicznych i inne odpowiednie środki.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest umożliwienie obywatelom podejmowania świadomych i opartych na 
wiedzy decyzji i działań w odniesieniu do ochrony ich zdrowia i otaczającego środowiska 
(Davies i inni).

Poprawkę złożył Karl-Heinz Florenz

Poprawka 46
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 znaczenie dla rolnictwa 
i produkcji żywności, opinia publiczna 
powinna być lepiej informowana o zaletach 
i wadach, korzyściach i zagrożeniach oraz 
odpowiedzialnym obchodzeniu się ze 
środkami ochrony roślin.

Or. de
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Uzasadnienie

Oprócz informowania o ewentualnych zagrożeniach wynikających ze stosowania środków 
ochrony roślin, w planowanych procesach informowania i podnoszenia świadomości opinii 
publicznej należy również przedstawiać związane z nimi korzyści i znaczenie, jakie mają 
obecnie dla produkcji żywności.

Poprawkę złożyli Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Poprawka 47
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 zagrożenia wynikające ze 
stosowania pestycydów, w szczególności 
ostre i przewlekłe skutki dla zdrowiu, opinia 
publiczna powinna być lepiej informowana 
o zagrożeniach i niebezpieczeństwach 
związanych ze stosowaniem pestycydów 
poprzez kampanie podnoszenia 
świadomości, informacje przekazywane 
przez sprzedawców detalicznych i inne 
odpowiednie środki.

Państwa członkowskie powinny 
monitorować wpływ stosowania pestycydów 
na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie i 
gromadzić dane w tym zakresie, a także 
promować badania w zakresie skutków 
długookresowego stosowania pestycydów.

Or. en

Uzasadnienie

Należy koniecznie podjąć kwestię przewlekłych skutków dla zdrowia stosowania pestycydów i 
promować badania naukowe w tym zakresie. 

Poprawkę złożyła Kathy Sinnott

Poprawka 48
Punkt 7 preambuły

(7) Ze względu na ewentualne zagrożenia 
wynikające ze stosowania pestycydów 
opinia publiczna powinna być lepiej 

(7) Ze względu na zagrożenia wynikające ze 
stosowania pestycydów, w szczególności 
ostre i chroniczne skutki dla zdrowia,
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informowana o zagrożeniach związanych ze 
stosowaniem pestycydów poprzez kampanie 
podnoszenia świadomości, informacje 
przekazywane przez sprzedawców 
detalicznych i inne odpowiednie środki.

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.

Państwa członkowskie powinny 
monitorować wpływ stosowania pestycydów 
i gromadzić dane w tym zakresie, a także 
promować długookresowe programy 
badawcze w zakresie efektów stosowania 
pestycydów.

Or. en

Uzasadnienie

Długookresowe efekty stosowania pestycydów to obszar, który wymaga dalszej uwagi na 
szczeblu krajowym i europejskim. Dane dotyczące ostrych i przewlekłych skutków dla zdrowia
nie są systematycznie gromadzone na szczeblu krajowym i stale brak informacji na ten temat, 
któremu to problemowi powinna zaradzić przedmiotowa dyrektywa. 

Poprawkę złożył Frédérique Ries

Poprawka 49
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 zagrożenia wynikające ze 
stosowania wielu pestycydów, w tym ostre i 
przewlekłe skutki dla zdrowia, 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.

Państwa członkowskie powinny 
monitorować wpływ stosowania pestycydów 
na zdrowie i gromadzić dane w tym 
zakresie, a także promować długookresowe 
programy badawcze w zakresie skutków 
stosowania pestycydów.

Or. en
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Uzasadnienie

Długookresowe efekty stosowania pestycydów to obszar, który wymaga dalszej uwagi na 
szczeblu krajowym i europejskim. Dane dotyczące ostrych i przewlekłych skutków dla zdrowia 
nie są systematycznie gromadzone na szczeblu krajowymi stale brak informacji na ten temat, 
któremu to problemowi powinna zaradzić przedmiotowa dyrektywa.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 50
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 pestycydów 
opinia publiczna powinna być lepiej 
informowana o zagrożeniach związanych ze 
stosowaniem pestycydów poprzez kampanie 
podnoszenia świadomości ogółu 
społeczeństwa (ze szczególnym 
uwzględnieniem nieprofesjonalnych 
użytkowników pestycydów), informacje 
przekazywane przez sprzedawców 
detalicznych i inne odpowiednie środki w 
celu zapewnienia, że ogół społeczeństwa 
jest lepiej poinformowany

Or. pl

Uzasadnienie

Powszechne stosowanie pestycydów sprawia, że oddziaływanie nie dotyczy tylko 
profesjonalnych użytkowników, ale ogółu społeczeństwa, stąd potrzeba odpowiedniego 
ukierunkowania kampanii informacyjnych.

Poprawkę złożył Roberto Musacchio

Poprawka 51
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 

(7) Ze względu na zagrożenia wynikające ze 
stosowania pestycydów, w szczególności 
ostre i przewlekłe skutki dla zdrowia i 
środowiska naturalnego, konsumenci i 
opinia publiczna powinni być informowani
o zagrożeniach i niebezpieczeństwach 
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przekazywane przez sprzedawców 
detalicznych i inne odpowiednie środki.

związanych ze stosowaniem pestycydów 
poprzez kampanie podnoszenia 
świadomości, informacje przekazywane 
przez sprzedawców detalicznych i inne 
odpowiednie środki.

Państwa członkowskie powinny 
monitorować wpływ stosowania pestycydów 
i gromadzić dane w tym zakresie, w tym 
dane dotyczące przypadków zatruć, a także 
promować długookresowe programy 
badawcze w zakresie skutków stosowania 
pestycydów.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wyjaśnienie, że należy informować konsumentów i opinię publiczną o 
ostrych i przewlekłych skutkach dla zdrowia i środowiska naturalnego związanych ze 
stosowaniem pestycydów. 

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 52
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) 
będzie zawierać przepisy dotyczące 
wprowadzania do obrotu sprzętu do 
stosowania pestycydów tak, aby umożliwić 
użytkownikom pestycydów optymalizację 
skuteczności zabiegów 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.

Or. pl
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Uzasadnienie

Poprawka ma na celu doprecyzowanie zapisu.

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 53
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 
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.

(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 
powyższe, opryski z powietrza powinny być 
przedmiotem procedury udzielania 
zezwoleń w celu zapewnienia, że 
prowadzone są one wyłącznie tam, gdzie 
przynosi to wyraźne korzyści, w 
szczególności jeżeli spełnione są wszystkie 
wymogi w zakresie środowiska naturalnego 
i zdrowia lub jeżeli zaistnieje sytuacja 
kryzysowa. 

Or. nl

Uzasadnienie

Opryski są potrzebne, pod warunkiem że stosuje się pestycydy przyjazne dla środowiska 
naturalnego. Jednak w tym kontekście zawsze muszą być spełnione wymogi dotyczące zdrowia 
i środowiska naturalnego. Procedura udzielania zezwoleń powinna jednak umożliwić 
zachowanie elastyczności w sytuacjach kryzysowych. 

Poprawkę złożyli Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Poprawka 54
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 
powyższe, opryski z powietrza powinny 
ogólnie być zakazane, a odstępstwa powinny 

(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 
powyższe, opryski z powietrza powinny 
ogólnie być zakazane, a odstępstwa powinny 
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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.

być możliwe wyłącznie tam, gdzie brak jest
wykonalnych metod alternatywnych i gdzie 
stosowana jest najlepsza dostępna 
technologia ograniczania przenoszenia 
aerozoli (np. rozpylacze antyznoszeniowe) 
bez narażania zdrowia mieszkańców i 
przypadkowych osób.

Or. en

Uzasadnienie

Opryski pestycydami z powietrza nie przynoszą pożytków dla środowiska naturalnego w 
porównaniu z innymi metodami opryskiwania. Nie należy dopuszczać wyjątków tam, gdzie 
może zostać narażone zdrowie mieszkańców czy przypadkowych osób, na przykład na gęsto 
zaludnionych obszarach wiejskich wykorzystywanych w pobliżu obszarów wykorzystywanych 
celach publicznych i przez grupy społeczne szczególnie narażone, np. w pobliżu szkół.

Poprawkę złożyły Margrete Auken, Hiltrud Breyer + Kathy Sinnott + Caroline Lucas + 
Frédérique Ries

Poprawka 55
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 
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.

(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 
powyższe, opryski z powietrza powinny być 
zakazane.

Or. en

Uzasadnienie

Aerial spraying should be banned because it offers no environmental benefits over other 
spraying methods (Margrete Auken and others, Kathy Sinnott).

The principal aim of pesticide regulation is supposed to be the protection of public health and 
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so this should be the overriding priority and take absolute precedence over any other 
considerations. Therefore considering it has been accepted by the Commission that aerial 
spraying has the potential to cause significant adverse impacts on human health then there 
should be a complete ban on aerial spraying without any derogations (Caroline Lucas).

In support of a general ban with derogations clearly defined. Derogations should only be 
possible when the health of residents and bystanders is not affected by aerial spraying. See 
amendment to article 9 (Frédérique Ries).

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská

Poprawka 56
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 
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.

(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 
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 i zagrożenia dla zdrowia 
mieszkańców bądź przypadkowych osób.

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy dopuszczać wyjątków tam, gdzie może zostać narażone zdrowie mieszkańców czy 
przypadkowych osób, na przykład na zaludnionych obszarach wiejskich lub w pobliżu 
obszarów wykorzystywanych w celach publicznych.

Poprawkę złożył Karl-Heinz Florenz

Poprawka 57
Punkt 10 preambuły

(10) Opryski pestycydami z powietrza 
potencjalnie mogą mieć znaczący, 
negatywny wpływ na zdrowie ludzkie i na 

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

środowisko naturalne, w szczególności 
wskutek przenoszenia aerozoli. Z uwagi na 
powyższe, opryski z powietrza powinny 
podlegać procedurze zgłoszenia w celu 
zapewnienia stosowania ich wyłącznie tam, 
gdzie przynosi to wyraźne korzyści i pożytki 
dla środowiska naturalnego w porównaniu 
do innych metod opryskiwania lub 
w przypadku niedostępności lub 
nieproporcjonalności wykonalnych metod 
alternatywnych.

Or. de

Uzasadnienie

Es erscheint nicht sinnvoll, ein generelles Verbot für die Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln aus der Luft zu erlassen, wenn gleichzeitig bekannt ist, dass für 
bestimmte Situationen, insbesondere beim Weinbau auf Steillagen, diese 
Ausbringungsmethode unverzichtbar ist. Das zusätzliche Einholen von 
Ausnahmegenehmigungen führt immer zu erheblichem bürokratischen Aufwand und zu 
Kosten, die vermieden werden könnten. Auch das im Änderungsantrag formulierte 
Anzeigeverfahren beinhaltet einen erheblichen bürokratischen Aufwand. Sachgerechter wäre 
es, die Anwendungen beim Weinbau direkt von dieser Forderung auszunehmen und so weitere 
Genehmigungsverfahren überflüssig zu machen.

Poprawkę złożyły Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 58
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 
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.

(10) Opryski pestycydami z powietrza 
potencjalnie mogą mieć znaczący, 
negatywny wpływ na zdrowie ludzkie i na 
środowisko naturalne, w szczególności 
wskutek przenoszenia aerozoli. Opryski 
pestycydami z powietrza powinny być zatem 
zakazane od momentu wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy. Mogłyby one jednak 
być praktykowane pod pewnymi ściśle 
określonymi i ograniczonymi warunkami. 
Opryski pestycydami z powietrza wiążą się z 
koniecznością rzetelnego informowania 
osób zamieszkujących w pobliżu obszarów 
objętych takimi opryskami.
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Or. fr

Uzasadnienie

La mesure d’interdiction des pulvérisations aériennes a mise  à mal car la Commission 
propose des dérogations sans les encadrer strictement. 

Parmi ces dérogations il est question du fait qu’il ne doit pas y avoir « d’autres solutions 
viables ». La viabilité des alternatives inclut la viabilité économique, ce qui signifie qu’il 
serait possible de demander une dérogation uniquement sur des considérations économiques. 
La pulvérisation aérienne ne devrait pas être possible uniquement parce que c’est la solution 
la moins coûteuse. 

De plus, l’évaluation comparative du risque devrait être entreprise en incluant tous les 
impacts potentiels sur la santé et sur l’environnement, par exemple les effets sur la 
biodiversité, les effets sur la ressource en eau potable… 

Afin que le principe de l’interdiction ne puisse être contourné, la seule dérogation possible 
est celle relative à des terrains non accessibles pour les engins de pulvérisation terrestre. 
Toutefois, il convient aussi d'encadrer et de limiter le recours à la pulvérasation aérienne 
dans ce cas de dérogation.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 59
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 
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.

(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 
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. Należy określić warunki 
odstępstw tak, aby ograniczyć do minimum 
ryzyko wystąpienia niepożądanych skutków 
mający negatywny wpływ na zdrowie 
ludzkie i środowisko naturalne.

Or. pl
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Uzasadnienie

Jasno sprecyzowane warunki odstępstw pozwolą uniknąć nadużywania tego przepisu, a tym 
samym przyczynią się do lepszej realizacji celu niniejszej dyrektywy.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 60
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 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, 
budowy geologicznej i rzeźby terenu,
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.

Or. pl

Uzasadnienie

Wmywanie pestycydów sięga czasem głębiej niż występujący profil glebowy, dlatego nie tylko 
sama gleba warunkuje wymiary stref buforowych, ale podłoże skalne (tzw. skała macierzysta).

Gleby w Europie wykształcone są na różnych skałach macierzystych (np.: na wapieniach, 
piaskach, glinach, lessach, torfach), które różnią się zdolnościami absorpcyjnym. Dlatego 
podłoże skalne będzie decydowało o wielkości stref buforowych.
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Rzeźba terenu, w tym ekspozycja, nachylenie stoku warunkuje procesy wymywania i 
spłukiwania, zwłaszcza po ulewach ekstremalnych – przemieszczania cząstek gleby wraz ze 
stosowanym nawozami, środkami ochrony roślin, w tym pestycydami do niższych części stoku 
wykorzystywanego rolniczo lub do zbiorników wód powierzchniowych.

Poprawkę złożyły Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 61
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 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. 
Strefy buforowe powinny mieć co najmniej 
10 metrów, a ich wymiary 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 
znacząco ograniczyć lub, o ile to stosowne, 
wyeliminować, a oprócz tego stosować 
zasady zintegrowanej ochrony przed 
szkodnikami.

Or. fr

Uzasadnienie

Dans un but de renforcement de la protection du milieu aquatique, il paraît nécessaire de 
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fixer une largeur minimale de 10 mètres des zones tampons. Dans le cas contraire, les Etats 
membres pourraient fixer des zones tampons trop minces pour être effectivement protectrices. 

De plus dans un objectif de renforcement de la protection des zones de captage d’eau potable 
et donc de la santé humaine, il y a lieu d’imposer des restrictions sévères à l’utilisation des 
pesticides dans ces zones spécifiques. Ces restrictions sont nécessaires en plus de 
l’application des règles de la lutte intégrée contre les nuisibles qui impliquent déjà une 
réduction « autant que possible » de l’utilisation des pesticides. Les règles de l’IPM devraient 
donc déjà constituer la base minimum de toute action contre les nuisibles et être complétées 
par des mesures encore plus restrictives.

Poprawkę złożył Karl-Heinz Florenz

Poprawka 62
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 pestycydy. Stąd konieczność 
zwrócenia szczególnej uwagi na to, aby 
unikać zanieczyszczeń wód 
powierzchniowych i wód podziemnych 
przez ustanawianie odpowiednich 
przepisów administracyjnych i wymogów 
dotyczących stosowania, określanych w 
ramach zatwierdzania środków ochrony 
roślin.

Or. de

Uzasadnienie

Bei der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln sind die so genannten
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Anwendungsbestimmungen des spezifischen Mittels bzw. der Einsatz Verlust mindernder 
Technik, die im Rahmen der amtlichen Zulassung festgelegt wurden, einzuhalten. In diesen 
Bestimmungen wird unter anderem der Abstand zu Gewässern bereits geregelt, so dass die 
Forderung nach weiteren Abstandsauflagen überflüssig ist. Weiterhin wird die 
Pflanzenschutzmittelanwendung in Trinkwasserschutzgebieten bereits durch nationale 
Trinkwassergebietsverordnungen im Rahmen der europäischen Trinkwasserverordnung 
geregelt und muss somit hier nicht noch einmal aufgeführt werden.

Poprawkę złożyliChris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer

Poprawka 63
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 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. 
Szerokość stref buforowych powinna 
wynosić przynajmniej 10 metrów i być 
uzależniona 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 wyeliminować.

Or. en
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Uzasadnienie

Konieczne jest określenie minimalnych wymiarów stref buforowych.

Poprawkę złożyli Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Poprawka 64
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 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. 
Szerokość stref buforowych powinna 
wynosić przynajmniej 10 metrów i być 
uzależniona 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.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest określenie minimalnych wymiarów stref buforowych.
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Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 65
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 pestycydy. Stąd konieczność 
zwrócenia szczególnej uwagi na to, aby 
unikać zanieczyszczeń wód 
powierzchniowych i wód podziemnych 
przez podejmowanie odpowiednich 
środków, na przykład 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.

Or. fr

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 66
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 

(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 
obowiązkowych stref bez oprysku i sadzenie 
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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.

żywopłotów wzdłuż cieków wodnych tak, 
aby ograniczyć narażenie wód na 
przenoszenie aerozoli, jak również skażenie 
pestycydami poprzez inne drogi, takie jak 
np. przenoszenie o dalekim zasięgu.
Szerokość stref bez oprysku powinna
zależeć w szczególności od charakterystyki 
gleby, klimatu, rozmiaru cieku wodnego, jak 
również charakterystyki rolniczej danych 
obszarów, powinna jednak wynosić co 
najmniej 100 metrów. 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 wyeliminować i stosować 
niechemiczne środki alternatywne.

Or. fr

Uzasadnienie

Zewnętrzne koszty stosowania pestycydów są znaczące. W samej Wielkiej Brytanii koszt 
usuwania pestycydów z wody pitnej to ponad 120 milionów funtów rocznie. Całkowity koszt 
we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej jest znacznie wyższy. Pestycydy 
mogą przemieszczać się na duże odległości, co naraża wody podziemne i powierzchniowe na 
skażenie z licznych źródeł. Należy zatem wprowadzić konkretne środki w celu zapobiegania 
zanieczyszczeniu środowiska wodnego. 

Poprawkę złożył Roberto Musacchio

Poprawka 67
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 

(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 
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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.

wzdłuż cieków wodnych tak, aby ograniczyć 
narażenie wód na przenoszenie aerozoli i na 
przedostanie się do nich pestycydów. 
Szerokość stref buforowych powinna
wynosić przynajmniej 15 metrów i być 
uzależniona 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 
stosowania pestycydów należy zatem 
zakazać.

Or. en

Uzasadnienie

15-metrowa strefa buforowa wzdłuż cieków wodnych jest idealna z punktu widzenia 
ograniczenia przenoszenia aerozoli i przedostawania się pestycydów do wód. W Danii na 
przykład rząd wyznaczył cel dotyczący wytyczenia 10-12 metrowych stref buforowych wzdłuż 
wszystkich cieków wodnych i jezior o powierzchni ponad 100 m2. Przedmiotowa dyrektywa 
powinna wykraczać poza środki wprowadzone już w niektórych państwach członkowskich w 
celu osiągnięcia najwyższego poziomu ochrony. Stosowanie pestycydów powinno być 
zakazane na obszarach, z których pobiera się wodę pitną.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 68
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 ptactwa16 i dyrektywą Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 w sprawie 
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory17 , które wymagają 

(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 ptactwa16 i dyrektywą Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 w sprawie 
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory17, które wymagają szczególnej 
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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 wyeliminować.

ochrony. W innych miejscach, takich jak 
parki publiczne, tereny sportowo-
rekreacyjne czy place zabaw dla dzieci oraz 
w pobliżu obiektów lecznictwa publicznego 
(klinik, szpitali, ośrodków 
rehabilitacyjnych, uzdrowisk, hospicjów)
zagrożenie związane z narażeniem na 
pestycydy ogółu ludności jest wysokie. 
Stosowanie pestycydów na takich obszarach 
należy zatem wyeliminować.

Or. pl

Uzasadnienie

Terenom sportowym często towarzyszą obiekty rekreacyjne. Budowane kompleksy 
(multipleksy) wypoczynkowo-rekreacyjne spełniają również funkcje sportowe. Obszary te 
powinny być wolne od zanieczyszczeń i ekspozycji na pestycydy przebywającej tam ludności.

Obszary, na których istnieje działalność związana z przywracaniem do zdrowia pacjentów 
(klinik, szpitali, sanatoriów, ośrodków rehabilitacyjnych, hospicjów, itp.) powinny być 
chronione przed szkodliwym działaniem pestycydów.

Poprawkę złożyli Kathy Sinnott, Roberto Musacchio

Poprawka 69
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) 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 
obszary zamieszkałe, parki publiczne, tereny 
sportowe czy place zabaw dla dzieci, 
zagrożenie związane z narażeniem na 
pestycydy ogółu ludności jest wysokie. 
Stosowanie pestycydów na takich obszarach 
i wokół nich powinno być zatem zakazane.
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Or. en

Uzasadnienie

Considering the acute and chronic adverse health impacts that exposure to pesticides can 
cause, pesticide use should be prohibited in any area where members of the public may be 
exposed, particularly to protect sensitive groups, such as, babies, children, pregnant women, 
the elderly, people who are already ill and who may be taking medication, amongst other 
vulnerable groups. (Roberto Musacchio)

The European Commission has acknowledged that the risks from exposure to pesticides in 
areas used by the general public are high. Therefore considering the acute and chronic 
adverse health impacts that exposure to pesticides can cause then pesticide use should be 
prohibited in any area where members of the public may be exposed, particularly, although 
not exclusively, to protect sensitive groups, such as, babies, children, pregnant women, the 
elderly, people who are already ill and who may be taking medication, amongst other 
vulnerable groups. (Kathy Sinnott)

Poprawkę złożył Frédérique Ries

Poprawka 70
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) 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 
obszary zamieszkałe, parki publiczne, tereny 
sportowe czy place zabaw dla dzieci, 
zagrożenie związane z narażeniem na 
pestycydy ogółu ludności jest wysokie. 
Stosowanie pestycydów na takich obszarach 
musi być zatem zakazane.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja Europejska uznała, że zagrożenie związane z narażeniem na pestycydy na obszarach 
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wykorzystywanych przez ogół ludności jest wysokie. Biorąc zatem pod uwagę znane ostre i 
przewlekłe negatywne skutki zdrowotne, jakie mogą wynikać z takiego narażenia, stosowanie 
pestycydów powinno być zakazane na wszystkich obszarach, na których jest ono możliwe.

Poprawkę złożył Karl-Heinz Florenz

Poprawka 71
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) Dla osiągnięcia celów wspólnotowych
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, 
konieczne może być ustanowienie środków 
ograniczających stosowanie środków 
ochrony roślin. Kwestię tę uwzględnia się w 
krajowych planach działania i zarządzania 
obszarami podlegającymi szczególnej 
ochronie. W innych miejscach, takich jak 
parki publiczne, tereny sportowe czy place 
zabaw dla dzieci wymogi dotyczące
stosowania środków ochrony roślin 
ustanowione w ramach procedury 
zatwierdzania muszą zapewnić, że
zagrożenie związane z narażeniem ogółu 
ludności na środki ochrony roślin nie 
będzie wysokie, a stosowanie środków 
ochrony roślin będzie możliwie 
ograniczone.

Or. de

Uzasadnienie

Zaproponowane ograniczenie stosowania środków ochrony roślin jest nieuzasadnione 
merytorycznie i nie może zostać zaakceptowane. Ograniczenie stosowania środków ochrony 
roślin w tzw. obszarach wrażliwych zakłada istnienie ryzyka związanego ze stosowaniem tych 
środków, które jest eliminowane dzięki restrykcyjnym krajowym wymogom dotyczącym 
zatwierdzania i stosowania. Wymogi dotyczące stosowania, określone w procedurze 
zatwierdzania, zapobiegają powstaniu zagrożenia dla ludzi i środowiska, co powoduje, że 
dalsze uregulowania stają się zbędne.
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Poprawkę złożyły Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Poprawka 72
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) 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 
obszary zamieszkałe, parki publiczne, 
szkoły, tereny sportowe czy place zabaw dla 
dzieci, zagrożenie związane z narażeniem na 
pestycydy ogółu ludności jest wysokie. 
Stosowania pestycydów na takich obszarach 
i wokół nich należy zatem zakazać.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja Europejska uznała, że zagrożenie związane z narażeniem na pestycydy na obszarach 
wykorzystywanych przez ogół ludności jest wysokie. Biorąc zatem pod uwagę znane ostre i 
przewlekłe negatywne skutki dla zdrowia, jakie mogą wynikać z takiego narażenia, 
stosowanie pestycydów powinno być zakazane na wszystkich obszarach, na których jest ono 
możliwe, w szczególności, lecz nie wyłącznie, by chronić grupy wrażliwe, takie jak 
niemowlęta, dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze, osoby chore i mogące przyjmować leki. 

Poprawkę złożyły Caroline Lucas, Jill Evans

Poprawka 73
Punkt 12 preambuły

(12) Stosowanie pestycydów może być 
szczególnie niebezpieczne na obszarach 
bardzo wrażliwych, takich jak np. obszary 
chronione w ramach programu Natura 2000 

(12) Stosowanie pestycydów może być 
szczególnie niebezpieczne na obszarach 
bardzo wrażliwych, takich jak np. obszary 
chronione w ramach programu Natura 2000 
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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.

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 
obszary zamieszkałe, parki publiczne, tereny 
sportowe, tereny szkolne i place zabaw dla 
dzieci, zagrożenie związane z narażeniem na 
pestycydy ogółu ludności jest wysokie. 
Stosowania pestycydów na takich obszarach 
i wokół nich należy zatem zakazać i 
stosować niechemiczne środki 
alternatywne.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja Europejska uznała, że zagrożenie związane z narażeniem na pestycydy na obszarach 
wykorzystywanych przez ogół ludności jest wysokie. Biorąc zatem pod uwagę znane ostre i 
przewlekłe negatywne skutki dla zdrowia, jakie mogą wynikać z takiego narażenia, 
stosowanie pestycydów powinno być zakazane na wszystkich obszarach, na których jest on 
możliwy, a także wokół tych obszarów (w szczególności w przypadku narażenia na 
długotrwały kontakt, jak na terenach zamieszkałych sąsiadujących z terenami, na których 
stosuje się pestycydy), tak aby chronić w szczególności grupy wrażliwe. 

Poprawkę złożył Dan Jørgensen

Poprawka 74
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 

(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 
obszary zamieszkałe, parki publiczne, tereny 
sportowe czy place zabaw dla dzieci, 
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narażeniem na pestycydy ogółu ludności jest 
wysokie. Stosowanie pestycydów na takich 
obszarach należy zatem ograniczyć w 
możliwie największym stopniu lub, w 
stosownych przypadkach, wyeliminować.

zagrożenie związane z narażeniem na 
pestycydy ogółu ludności jest wysokie. 
Stosowania pestycydów na takich obszarach 
należy zatem zakazać i stosować 
niechemiczne środki alternatywne.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja Europejska uznała, że zagrożenie związane z narażeniem na pestycydy na obszarach 
wykorzystywanych przez ogół ludności jest wysokie. Biorąc zatem pod uwagę znane ostre i 
przewlekłe negatywne skutki dla zdrowia, jakie mogą wynikać z takiego narażenia, 
stosowanie pestycydów powinno być zakazane na wszystkich obszarach, na których jest ono 
możliwe, w szczególności, lecz nie wyłącznie, by chronić grupy wrażliwe, takie jak 
niemowlęta, dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze, osoby chore i mogące przyjmować leki. 

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 75
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) 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. Powinno się zatem zakazać
stosowania pestycydów na tych obszarach 
najpóźniej do 2015 r., tak aby wprowadzić 
zamierzone normy dla obszarów 
chronionych zgodnie z art. 4 dyrektywy 
2000/60/WE.

Or. fr
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Uzasadnienie

Poprawka ta wprowadza zgodność z ramową dyrektywą wodną. 

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 76
Punkt 14 preambuły

(14) Stosowanie ogólnych norm w zakresie 
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.

Skreślony

Or. pl

Uzasadnienie

W nowym projekcie dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (COM 
2006/388) zawarta  jest  definicja „zintegrowanego  zarządzania  szkodnikami”. Jest  to 
staranne rozpatrzenie wszelkich dostępnych technik kontroli szkodników, a następnie 
włączenie odpowiednich środków, które hamują rozwój populacji szkodników i utrzymują 
środki ochrony roślin i inne formy interwencji na poziomie uzasadnionym ekonomicznie oraz 
zmniejszają lub minimalizują ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska.

Pojęcie to w takim zakresie stosowane jest w USA, ale nie ma nigdzie na świecie nie 
charakteru normatywnego, ani charakteru obligatoryjnego (artykuł 13, punkt 7 i 8 niniejszej 
dyrektywy).

Państwa członkowskie powinny zachęcać do stosowania norm w zakresie zintegrowanego 
zarządzania szkodnikami dla poszczególnych upraw, ale wtedy, kiedy zostaną prawnie 
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usankcjonowane.

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 77
Punkt 14 preambuły

(14) Stosowanie ogólnych norm w zakresie 
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.

(14) Stosowanie ogólnych norm w zakresie 
zintegrowanej ochrony przed 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 
zintegrowanej ochrony przed szkodnikami, 
oraz stworzyć niezbędne warunki dla 
wprowadzenia technik zintegrowanej
ochrony przed szkodnikami. Ponadto 
państwa członkowskie powinny zachęcać do 
stosowania norm w zakresie zintegrowanej
ochrony przed szkodnikami dla 
poszczególnych upraw. Państwa 
członkowskie powinny wykorzystać 
instrumenty ekonomiczne, aby promować 
zintegrowaną ochronę przed szkodnikami i 
ograniczyć zagrożenia związane ze 
stosowaniem pestycydów.

Or. en

Uzasadnienie

Ogólnie rzecz ujmując, instrumenty ekonomiczne to najbardziej efektywne narzędzia 
ograniczania zagrożeń dla środowiska naturalnego.

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 78
Punkt 14 preambuły
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(14) Stosowanie ogólnych norm w zakresie 
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.

(14) Stosowanie ogólnych norm w zakresie 
zintegrowanej ochrony przed 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 oraz pozwala na 
ograniczenie stosowania pestycydów.
Państwa członkowskie powinny działać na 
rzecz rolnictwa stosującego niskie dawki 
pestycydów, w szczególności na rzecz 
zintegrowanej ochrony przed szkodnikami i 
rolnictwa ekologicznego, oraz stworzyć 
niezbędne warunki dla wprowadzenia 
technik zintegrowanej ochrony przed
szkodnikami. Ponadto państwa 
członkowskie powinny narzucać stosowanie 
metod i praktyk zintegrowanej ochrony 
przed szkodnikami w odniesieniu do 
poszczególnych rodzajów upraw. Należy 
wprowadzić podatek od pestycydów jako 
jeden ze środków finansowania rozwoju 
ogólnych i szczegółowych metod i praktyk 
zintegrowanej ochrony przed szkodnikami.

Or. fr

Uzasadnienie

Ogólne i szczegółowe zasady zintegrowanej ochron przed szkodnikami powinny zostać 
określone na poziomie szczeblu europejskim i krajowym. Systemy te to minimum, jakie 
powinno zostać wprowadzone w odniesieniu do wszystkich gruntów rolnych, z wyłączeniem 
gruntów objętych rolnictwem ekologicznym. Stosowanie rzeczonych zasad powinno do 2014 r. 
stać się warunkiem przyznania pomocy w ramach WPR. Państwa członkowskie powinny też 
wspierać rozwój rolnictwa ekologicznego jako systemu, który nie stosuje pestycydów 
syntetycznych. Systemy  podatków i opłat okazały się dobrym środkiem ograniczania 
stosowania pestycydów w kilku krajach europejskich. Państwa członkowskie powinny wybrać 
system najbardziej odpowiedni dla ich potrzeb.

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 79
Punkt 14 preambuły
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(14) Stosowanie ogólnych norm w zakresie 
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.

(14) Stosowanie ogólnych norm w zakresie 
zintegrowanej ochrony przed 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 oraz pozwala na 
ograniczenie stosowania pestycydów.
Państwa członkowskie powinny działać na 
rzecz rolnictwa stosującego niskie dawki 
pestycydów, w szczególności na rzecz 
zintegrowanej ochrony przed szkodnikami, 
oraz stworzyć niezbędne warunki dla 
wprowadzenia technik zintegrowanej 
ochrony przed szkodnikami. Ponadto 
państwa członkowskie powinny narzucać 
stosowanie metod i praktyk zintegrowanej 
ochrony przed szkodnikami w odniesieniu 
do poszczególnych rodzajów upraw. Należy 
wprowadzić podatek od pestycydów jako 
środek finansowania rozwoju ogólnych i 
szczegółowych metod i praktyk 
zintegrowanej ochrony przed szkodnikami.

Or. fr

Uzasadnienie

Ogólne i szczegółowe zasady zintegrowanej ochrony przed szkodnikami powinny zostać 
określone na szczeblu europejskim i krajowym. Systemy te to minimum, jakie powinno zostać 
wprowadzone w odniesieniu do wszystkich gruntów rolnych, z wyłączeniem gruntów objętych 
rolnictwem ekologicznym. Wreszcie stosowanie rzeczonych zasad powinno do 2014 r. stać się 
warunkiem przyznania pomocy w ramach WPR. Systemy podatków i opłat okazały się dobrym 
środkiem ograniczania stosowania pestycydów w kilku krajach europejskich. Państwa 
członkowskie powinny wybrać system najbardziej odpowiedni dla ich potrzeb.

Poprawkę złożył Dan Jørgensen

Poprawka 80
Punkt 14 preambuły

(14) Stosowanie ogólnych norm w zakresie 
zintegrowanego zarządzania szkodnikami 
przez wszystkich rolników doprowadziłoby 

(14) Stosowanie ogólnych norm w zakresie 
zintegrowanej ochrony przed szkodnikami 
przez wszystkich rolników doprowadziłoby 
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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.

do bardziej ukierunkowanego stosowania 
wszystkich dostępnych środków zwalczania 
szkodników, w tym pestycydów. Przyczynia 
się ono zatem do dalszego zmniejszenia 
stosowania i zagrożeń dla zdrowia 
ludzkiego i środowiska naturalnego. 
Państwa członkowskie powinny działać na 
rzecz rolnictwa stosującego niskie dawki 
pestycydów, w szczególności na rzecz 
zintegrowanej ochrony przed zkodnikami i 
rolnictwa ekologicznego, oraz stworzyć 
niezbędne warunki dla wprowadzenia 
technik zintegrowanej ochrony przed
szkodnikami. Ponadto państwa 
członkowskie powinny zachęcać do 
stosowania norm w zakresie zintegrowanej 
ochrony przed szkodnikami dla 
poszczególnych upraw.

Państwa członkowskie powinny 
wykorzystywać niezbędne instrumenty 
finansowe dla zapewnienia rolnikom 
doradztwa i szkoleń.

Or. en

Uzasadnienie

Metody zintegrowanej ochrony przed szkodnikami i rolnictwa ekologicznego wymagają 
dogłębnej wiedzy, a szkolenia i doradztwo są konieczne szczególnie przy przechodzeniu na 
zintegrowaną ochronę przed szkodnikami czy rolnictwo ekologiczne.

Poprawkę złożyły Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Poprawka 81
Punkt 14 preambuły

(14) Stosowanie ogólnych norm w zakresie 
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 

(14) Stosowanie ogólnych norm w zakresie 
zintegrowanej ochrony przed 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 oraz ogólnego 
zmniejszenia stosowania pestycydów. 
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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.

Państwa członkowskie powinny działać na 
rzecz rolnictwa ekologicznego, jak również 
rolnictwa stosującego niskie dawki 
pestycydów, w szczególności na rzecz 
zintegrowanej ochrony przed zkodnikami, 
oraz stworzyć niezbędne warunki dla 
wprowadzenia technik zintegrowanej 
ochrony przed szkodnikami. Ponadto 
państwa członkowskie powinny 
wprowadzać obowiązkowe normy w 
zakresie zintegrowanej ochrony przed
szkodnikami dla poszczególnych upraw.

Or. en

Uzasadnienie

Promowanie metod niechemicznych nie powinno ograniczać się do propagowania ogólnych 
norm zintegrowanej ochrony przed szkodnikami, lecz również obejmować rolnictwo 
ekologiczne i normy w zakresie zintegrowanej ochrony przed szkodnikami dla poszczególnych 
upraw.

Poprawkę złożył Christofer Fjellner

Poprawka 82
Punkt 14 preambuły

(14) Stosowanie ogólnych norm w zakresie 
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 

(14) Stosowanie zintegrowanej ochrony 
przed 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 
zintegrowanej ochrony przed szkodnikami, 
oraz stworzyć niezbędne warunki dla 
wprowadzenia technik zintegrowanej 
ochrony przed szkodnikami. Ponadto 
państwa członkowskie powinny zachęcać do 
stosowania norm w zakresie zintegrowanej 
ochrony przed szkodnikami dla 
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poszczególnych upraw. poszczególnych upraw.

Or. sv

Uzasadnienie

Zintegrowana ochrona przed szkodnikami ma ogromne znaczenie, ponieważ ogranicza 
stosowanie chemicznych pestycydów do sytuacji, gdy jest to absolutnie konieczne. Ważne jest 
zatem stworzenie warunków, które umożliwią użytkownikom stosowanie zintegrowanej 
ochrony przed szkodnikami. Z drugiej strony ogólne normy zintegrowanej ochrony przed 
szkodnikami nie powinny stanowić wymogu operacyjnego, gdyż we Wspólnocie występują 
duże różnice regionalne, a zatem i odmienne wymogi w zakresie środków ograniczania 
wpływu na środowisko naturalne. Jeżeli zintegrowana ochrona przed szkodnikami ma 
stanowić warunek objęty zasadą współzależności w ramach wspólnej polityki rolnej, powstać 
mogą też problemy i obciążenia administracyjne.

Poprawkę złożyła Kathy Sinnott

Poprawka 83
Punkt 14 preambuły

(14) Stosowanie ogólnych norm w zakresie 
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.

(14) Stosowanie ogólnych norm w zakresie 
zintegrowanej ochrony przed 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 oraz zmniejszenia 
stosowania pestycydów. Państwa 
członkowskie powinny działać na rzecz 
rolnictwa stosującego niskie dawki 
pestycydów, w szczególności na rzecz 
zintegrowanej ochrony przed szkodnikami i 
zwiększenia areału pod uprawy 
ekologiczne, oraz stworzyć niezbędne 
warunki dla wprowadzenia technik 
zintegrowanej ochrony przed szkodnikami. 
Ponadto państwa członkowskie powinny 
wprowadzać obowiązkowe normy w 
zakresie zintegrowanej ochrony przed
szkodnikami dla poszczególnych upraw.

Opłaty za stosowanie produktów 
pestycydowych powinny być jedynym ze 
środków finansowania realizacji ogólnych i 
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specyficznych dla poszczególnych upraw 
metod i praktyk zintegrowanej ochrony 
przed szkodnikami i zwiększania areału pod 
uprawy ekologiczne.

Or. en

Uzasadnienie

Promowanie metod niechemicznych nie powinno ograniczać się do propagowania ogólnych 
norm zintegrowanej ochrony przed szkodnikami, lecz również obejmować rolnictwo 
ekologiczne i normy w zakresie zintegrowanej ochrony przed szkodnikami dla poszczególnych 
upraw. W wielu krajach europejskich podatki/opłaty okazały się dobrym sposobem 
finansowania środków mających na celu ograniczanie stosowania pestycydów. Państwa 
członkowskie powinny móc wybrać system podatków/opłat najbardziej odpowiedni dla ich 
potrzeb.

Poprawkę złożyły Caroline Lucas, Jill Evans

Poprawka 84
Punkt 14 preambuły

(14) Stosowanie ogólnych norm w zakresie 
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.

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

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre pestycydy stosowane są w celach czysto „kosmetycznych”, co nie jest związane z 
występowaniem szkodników czy chorób, a zatem i zintegrowaną ochroną przed szkodnikami 
czy ochroną roślin. Biorąc pod uwagę znane zagrożenia oraz ostre i przewlekłe skutki dla 
zdrowia ludzkiego, określone szczegółowo w ocenie wpływu strategii tematycznej, państwa 
członkowskie muszą zachęcać do szerokiego stosowania niechemicznych alternatywnych 
produktów do ochrony roślin oraz ochrony przed szkodnikami i zarządzania uprawami, a 
także propagować takie rozwiązania.

Poprawkę złożył Roberto Musacchio

Poprawka 85
Punkt 14 preambuły

(14) Stosowanie ogólnych norm w zakresie 
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.

(14) Stosowanie ogólnych norm oraz norm 
dla poszczególnych upraw w zakresie 
zintegrowanej ochrony przed 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 oraz ograniczenia 
stosowania pestycydów. Państwa 
członkowskie powinny działać na rzecz 
rolnictwa stosującego niskie dawki 
pestycydów, w szczególności na rzecz 
ogólnych norm oraz norm dla 
poszczególnych upraw w zakresie 
zintegrowanej ochrony przed szkodnikami i 
zarządzania rolnictwem ekologicznym.

Or. en
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Uzasadnienie

Promowanie metod niechemicznych nie powinno ograniczać się do propagowania ogólnych 
norm zintegrowanej ochrony przed szkodnikami, lecz również obejmować rolnictwo 
ekologiczne i normy w zakresie zintegrowanej ochrony przed szkodnikami dla poszczególnych 
upraw. 

Poprawkę złożyły Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Poprawka 86
Punkt 14 a preambuły (nowy)

(14a) W odniesieniu do kosztów związanych 
z wprowadzaniem w życie niniejszej 
dyrektywy powinna mieć zastosowanie 
zasada „zanieczyszczający płaci”. Państwa 
członkowskie powinny zatem rozważyć 
wprowadzenie opłaty od produktów 
pestycydowych w celu sfinansowania 
realizacji krajowych planów działania.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zwiększyć odpowiedzialność producentów za zewnętrzne koszty stosowania 
pestycydów. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość nakładania opłat/podatków od 
produktów pestycydowych, aby ograniczać stosowanie oraz generowanie konkretnych 
przychodów służących pokryciu kosztów związanych z krajowymi planami działania.

Poprawkę złożyli Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + 

Anne Laperrouze

Poprawka 87
Punkt 15 preambuły

(15) Konieczny jest pomiar postępów 
osiąganych w zakresie zmniejszenia 
zagrożeń i negatywnego wpływu stosowania
pestycydów na zdrowie ludzkie i na 
środowisko naturalne. Właściwym środkiem 
do tego celu są zharmonizowane wskaźniki 

(15) Konieczny jest pomiar postępów 
osiąganych w zakresie zmniejszenia 
stosowania, zagrożeń i negatywnego 
wpływu stosowania pestycydów na zdrowie 
ludzkie i na środowisko naturalne. 
Właściwym środkiem do tego celu są 
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zagrożenia, które zostaną ustanowione na 
poziomie Wspólnoty. Państwa członkowskie 
powinny posługiwać się tymi wskaźnikami 
do celów zarządzania zagrożeniem na 
poziomie krajowym oraz do celów 
sprawozdawczości, zaś Komisja powinna 
obliczać wskaźniki w celu oceny postępów 
na poziomie Wspólnoty. Do czasu 
udostępnienia wspólnych wskaźników 
należy umożliwić państwom członkowskim 
stosowanie wskaźników krajowych.

zharmonizowane wskaźniki stosowania i 
zagrożenia, które zostaną ustanowione na 
poziomie Wspólnoty. Państwa członkowskie 
powinny posługiwać się tymi wskaźnikami 
do celów zarządzania zagrożeniem i 
ograniczania stosowania na poziomie 
krajowym oraz do celów sprawozdawczości, 
zaś Komisja powinna obliczać wskaźniki w 
celu oceny postępów na poziomie 
Wspólnoty. Do czasu udostępnienia 
wspólnych wskaźników należy umożliwić 
państwom członkowskim stosowanie 
wskaźników krajowych.

Or. en

Uzasadnienie

Pesticides use reduction policies are already established in Denmark, Sweden, the 
Netherlands, Belgium and Germany. The term "use reduction" better addresses the issue of 
increasing pesticides use despite the introduction of pesticides active at lower dosages. 
Farmers are economically and technically dependent on pesticides for crop protection. All 
these countries have some type of use indicators in place and in most cases a decrease in 
pesticide use is directly related to reduction in risk. (Chris Davies and others)

The inclusion of use/intensity targets brings the proposal in line with the mandate set in the 
Sixth Environmental Action Programme (2001-2010) ”reduce the impact of pesticides on 
human health and the environment [...] as well as a significant overall reduction in risks and 
of the use of pesticides”. (Erna Hennicot-Schoepges and others)

L’inclusion d’outils pour mesurer les progrès réalisés dans la réduction de l’utilisation et des 
risques liés aux pesticides, permettra aux Etats membres d’être en accord avec les objectifs 
qui ont été fixés dans le cadre du 6ème Programme d’Action Communautaire pour 
l’Environnement qui prévoie de   réduire les incidences des pesticides sur la santé humaine et 
sur l’environnement, et d’une manière générale, parvenir à une utilisation durable de ces 
substances, ainsi qu’à une réduction globale sensible des risques et de l’utilisation des 
pesticides.(Anne Laperrouze)

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 88
Punkt 15 preambuły

(15) Konieczny jest pomiar postępów 
osiąganych w zakresie zmniejszenia 
zagrożeń i negatywnego wpływu stosowania 

(15) Konieczny jest pomiar postępów 
osiąganych w zakresie zapobiegania 
zagrożeniom i negatywnemu wpływowi
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pestycydów na zdrowie ludzkie i na 
środowisko naturalne. Właściwym środkiem 
do tego celu są zharmonizowane wskaźniki 
zagrożenia, które zostaną ustanowione na 
poziomie Wspólnoty. Państwa członkowskie 
powinny posługiwać się tymi wskaźnikami 
do celów zarządzania zagrożeniem na 
poziomie krajowym oraz do celów 
sprawozdawczości, zaś Komisja powinna 
obliczać wskaźniki w celu oceny postępów 
na poziomie Wspólnoty. Do czasu 
udostępnienia wspólnych wskaźników 
należy umożliwić państwom członkowskim 
stosowanie wskaźników krajowych.

stosowania pestycydów na zdrowie ludzkie i 
na środowisko naturalne. Właściwym 
środkiem do tego celu są zharmonizowane 
wskaźniki zagrożenia, które zostaną 
ustanowione na poziomie Wspólnoty. 
Państwa członkowskie powinny posługiwać 
się tymi wskaźnikami do celów zarządzania 
zagrożeniem na poziomie krajowym oraz do 
celów sprawozdawczości, zaś Komisja 
powinna obliczać wskaźniki w celu oceny 
postępów na poziomie Wspólnoty. Do czasu 
udostępnienia wspólnych wskaźników 
należy umożliwić państwom członkowskim 
stosowanie wskaźników krajowych, które 
muszą być zgodne z wymogami niniejszej 
dyrektywy i odnosić się do zagrożeń 
wynikających ze stosowania pestycydów 
zarówno dla zdrowia, jak i środowiska 
naturalnego. Oprócz udziału wszystkich 
zainteresowanych stron wymagany jest 
udział społeczeństwa w opracowywaniu i 
ustalaniu wskaźników krajowych. 
Obejmuje to wymóg pełnego publicznego 
dostępu do informacji w celu wsparcia 
udziału społeczeństwa. 

Or. en

Uzasadnienie

W odniesieniu do zdrowia ludzkiego zagrożeniom i negatywnym skutkom należy w pełni 
zapobiegać, a nie jedynie je ograniczać. Dla państw członkowskich musi być jasne, że 
krajowe wskaźniki odnoszą się do zagrożeń dla zdrowia i środowiska naturalnego 
wynikających ze stosowania pestycydów. Dla państw członkowskich musi też być jasne, że 
wymogi w zakresie udziału społeczeństwa w opracowywaniu, opracowywaniu i zmianach 
wskaźników muszą być zgodne z duchem dyrektywy 2003/35/WE przewidującej udział 
społeczeństwa. 

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 89
Punkt 15 preambuły

(15) Konieczny jest pomiar postępów 
osiąganych w zakresie zmniejszenia 
zagrożeń i negatywnego wpływu stosowania 

(15) Konieczny jest pomiar postępów 
osiąganych w zakresie zmniejszenia 
stosowania pestycydów i ograniczania 
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pestycydów na zdrowie ludzkie i na 
środowisko naturalne. Właściwym środkiem 
do tego celu są zharmonizowane wskaźniki 
zagrożenia, które zostaną ustanowione na 
poziomie Wspólnoty. Państwa członkowskie 
powinny posługiwać się tymi wskaźnikami 
do celów zarządzania zagrożeniem na 
poziomie krajowym oraz do celów 
sprawozdawczości, zaś Komisja powinna 
obliczać wskaźniki w celu oceny postępów 
na poziomie Wspólnoty. Do czasu 
udostępnienia wspólnych wskaźników 
należy umożliwić państwom członkowskim 
stosowanie wskaźników krajowych.

zagrożeń i ich negatywnego wpływu na 
zdrowie ludzkie i na środowisko naturalne. 
Właściwym środkiem do tego celu są 
zharmonizowane wskaźniki stosowania i 
zagrożenia, które zostaną ustanowione na 
poziomie Wspólnoty. Państwa członkowskie 
powinny posługiwać się tymi wskaźnikami 
do celów zarządzania ograniczeniem 
stosowania pestycydów i ograniczania 
zagrożenia na poziomie krajowym oraz do 
celów sprawozdawczości, zaś Komisja 
powinna obliczać wskaźniki w celu oceny 
postępów na poziomie Wspólnoty. Do czasu 
udostępnienia wspólnych wskaźników 
należy umożliwić państwom członkowskim 
stosowanie wskaźników krajowych. Należy 
wprowadzić przepisy dotyczące pełnego 
udziału społeczeństwa i dostępu do 
informacji.

Or. fr

Uzasadnienie

Uwzględnienie narzędzi pomiaru postępu realizowanego w zakresie ograniczenia stosowania 
i zagrożeń związanych z pestycydami pozwoli państwom członkowskim na działanie zgodne z 
celami określonymi w szóstym wspólnotowym programie działań w zakresie środowiska 
naturalnego, który przewiduje „ograniczenie wpływu pestycydów na zdrowie ludzkie oraz 
ogólne zrównoważone wykorzystanie tych substancji, jak również ogólne ograniczenie 
zagrożeń i stosowania pestycydów”.

Poprawkę złożyli Karl-Heinz Florenz, Erna Hennicot-Schoepges, Christa Klaß

Poprawka 90
Punkt 15a preambuły (nowy)

(15a) W celu stosowania zasady 
„zanieczyszczający płaci” Komisja powinna 
zbadać, w jakim zakresie producenci 
środków ochrony roślin i/lub zawartych w 
nich substancji czynnych powinni 
uczestniczyć w badaniu i usuwaniu szkód, 
które mogą powstać wskutek negatywnego 
wpływu stosowania środków ochrony roślin 
na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne.
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Or. de

Uzasadnienie

Podobnie jak w innych obszarach europejskiej polityki zdrowotnej i ekologicznej, zasada 
odpowiedzialności producenta powinna obowiązywać również w odniesieniu do środków 
ochrony roślin i zawartych w nich substancji czynnych.

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 91
Artykuł 1

Niniejsza dyrektywa ustala ramy dla 
osiągnięcia bardziej zrównoważonego 
stosowania pestycydów poprzez 
zmniejszenie zagrożeń i wpływu stosowania 
pestycydów na zdrowie ludzkie i środowisko 
naturalne w sposób zapewniający niezbędną 
ochronę upraw.

Niniejsza dyrektywa ustala ramy dla 
zapobiegania zagrożeniom i wpływowi 
stosowania pestycydów na zdrowie ludzkie i 
środowisko naturalne zgodnie z zasadą 
ostrożności i zachęca do promowania i 
stosowania niechemicznych alternatywnych 
środków ochrony roślin. 

Or. en

Uzasadnienie

Odnośnie do zdrowia ludzkiego należy całkowicie wyeliminować zagrożenia, a nie tylko je 
ograniczyć. Jedynym realnym sposobem eliminacji negatywnego wpływu pestycydów na 
zdrowie publiczne, zwierzęta, dziką faunę i florę i środowisko naturalne w szerokim znaczeniu 
jest przyjęcie podejścia zapobiegawczego przy szeroko zakrojonym stosowaniu faktycznie 
zrównoważonych metod niechemicznych. Takie podejście byłoby bardziej zgodne z celami w 
zakresie zrównoważonej ochrony upraw. Zasada ostrożności powinna leżeć u podstaw 
wszystkich aspektów polityki dotyczącej pestycydów.

Poprawkę złożyli Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer

Poprawka 92
Artykuł 1

Niniejsza dyrektywa ustala ramy dla 
osiągnięcia bardziej zrównoważonego 
stosowania pestycydów poprzez 
zmniejszenie zagrożeń i wpływu stosowania 
pestycydów na zdrowie ludzkie i środowisko 
naturalne w sposób zapewniający niezbędną 

Niniejsza dyrektywa ustala ramy dla 
osiągnięcia bardziej zrównoważonego 
stosowania pestycydów poprzez 
zmniejszenie stosowania, zagrożeń i 
wpływu stosowania pestycydów na zdrowie 
ludzkie i środowisko naturalne zgodnie z 
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ochronę upraw. zasadą ostrożności i zachęca do 
promowania i stosowania niechemicznych 
alternatywnych środków ochrony roślin.

Or. en

Uzasadnienie

Celem jest zapewnienie zgodności ze Strategią tematyczną w sprawie zrównoważonego 
wykorzystania pestycydów oraz proponowanym rozporządzeniem w sprawie wprowadzania 
na rynek środków ochrony roślin. Niechemiczne alternatywne środki ochrony roślin są 
dostępne na rynku po umiarkowanych cenach i powinny być stosowane zamiast pestycydów. 

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 93
Artykuł 1

Niniejsza dyrektywa ustala ramy dla 
osiągnięcia bardziej zrównoważonego
stosowania pestycydów poprzez 
zmniejszenie zagrożeń i wpływu stosowania 
pestycydów na zdrowie ludzkie i środowisko 
naturalne w sposób zapewniający niezbędną 
ochronę upraw.

Niniejsza dyrektywa ustala ramy dla 
osiągnięcia bardziej zrównoważonego 
stosowania pestycydów poprzez 
zmniejszenie stosowania pestycydów oraz 
zmniejszenie zagrożeń i wpływu stosowania 
pestycydów na zdrowie ludzkie i środowisko 
naturalne w oparciu o zasadę ostrożności. 

Or. fr

Uzasadnienie

Zasada ostrożności pozwala zapewnić traktowanie ochrony zdrowia i środowiska w sposób 
priorytetowy w odniesieniu do ochrony upraw. W tym przypadku zasada ostrożności byłaby 
nie tylko kluczową zasadą przy ocenie i zezwalaniu na stosowanie pestycydów, lecz także 
zasadą umacniającą strategię na rzecz minimalizacji stosowania pestycydów ze względu na 
ich potencjalnie niebezpieczne właściwości. 

Poprawkę złożył Roberto Musacchio

Poprawka 94
Artykuł 1

Niniejsza dyrektywa ustala ramy dla 
osiągnięcia bardziej zrównoważonego 
stosowania pestycydów poprzez 
zmniejszenie zagrożeń i wpływu stosowania 

Niniejsza dyrektywa ustala ramy dla 
osiągnięcia bardziej zrównoważonego 
stosowania pestycydów poprzez 
zmniejszenie stosowania, zagrożeń i 



AM\662795PL.doc 51/196 PE 388.389v01-00

PL

pestycydów na zdrowie ludzkie i środowisko 
naturalne w sposób zapewniający niezbędną 
ochronę upraw.

wpływu stosowania pestycydów na zdrowie 
ludzkie i środowisko naturalne w oparciu o 
zasadę „nie, chyba że”, która oznacza, że 
nie można zastosować żadnych pestycydów 
w przypadku upraw czy też w pozostałych 
przypadkach kontroli szkodników, chyba że 
określono, iż nie są dostępne żadne inne 
metody, praktyki czy systemy kontroli, 
umożliwiające zapobieganie
nieumiarkowanym szkodom wyrządzonym 
przez szkodniki.

Or. en

Uzasadnienie

Niechemiczne metody ochrony przed szkodnikami powinny mieć pierwszeństwo przed 
pestycydami. Zasada ta jest też zgodna z duchem zintegrowanych systemów ochrony przed
szkodnikami.

Poprawkę złożyła Irena Belohorská

Poprawka 95
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 pestycydów w formie:

a. środków ochrony roślin zgodnie z 
definicją w rozporządzeniu (WE) nr [...] 
dotyczącym wprowadzania do obrotu 
środków ochrony roślin,

b. produktów biobójczych określonych 
w dyrektywie 98/8/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 
1998 r. dotyczącej wprowadzania do 
obrotu produktów biobójczych 1 

zaliczanych do kategorii 14 – 19 
określonych w załączniku V tejże 
dyrektywy.
1 Dz. U. L 123 z 24.4.1998, str. 1. dyrektywa 
ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 
2006/140/WE (Dz. U. L 414 z 30.12.2006, str. 
78).

Or. en
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Uzasadnienie

Środki do kontroli szkodników są bardzo zbliżone do środków ochrony roślin. Mogą zawierać 
te same substancje co środki ochrony roślin, a czasami mają identyczny skład (np. 
rodentycydy mogą być objęte zakresem obydwu tych aktów prawnych w zależności od tego, 
czy stosowane są jako środki ochrony roślin, czy w celu ochrony higieny i zdrowia 
publicznego). Także metody stosowania mogą być podobne, np. pewne środki owadobójcze 
stosowane do ochrony zdrowia publicznego zgodnie z dyrektywą dotyczącą produktów 
biobójczych wykorzystywane są do oprysków z powietrza, tak jak niektóre środki ochrony 
roślin. Niektóre środki do kontroli szkodników (np. środki odstraszające insekty) stosowane 
są w pomieszczeniach, a zatem mogą narażać ludzi na bezpośredni kontakt z nimi. 

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 96
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 
pestycydów w formie środków ochrony 
roślin zgodnie z definicją w rozporządzeniu 
(WE) nr [...] dotyczącym wprowadzania do 
obrotu środków ochrony roślin stosowanych 
na obszarach rolniczych i nierolniczych.

Or. fr

Uzasadnienie

Środki powinny dotyczyć stosowania na obszarach rolniczych i nierolniczych. 

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 97
Artykuł 2 ustęp 2

2. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie bez 
uszczerbku dla innych stosownych 
przepisów wspólnotowych.

2. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie bez 
uszczerbku dla innych stosownych 
przepisów wspólnotowych oraz krajowych 
środków fiskalnych promujących 
zrównoważone stosowanie pestycydów. 

Or. nl
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Uzasadnienie

Państwa członkowskie muszą mieć swobodę promowania bardziej zrównoważonego 
stosowania pestycydów przy wykorzystaniu środków fiskalnych.

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 98
Artykuł 2 ustęp 2 a (nowy)

2a. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać subsydia i przyjmować inne 
środki fiskalne w celu promowania bardziej 
zrównoważonych produktów ochrony 
upraw. Może odbywać się to między innymi 
poprzez wprowadzenie opłaty od wszystkich 
produktów z wyjątkiem produktów 
niechemicznych. 

Or. nl

Uzasadnienie

Państwa członkowskie muszą mieć swobodę promowania bardziej zrównoważonego 
stosowania pestycydów przy wykorzystaniu środków fiskalnych.

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 99
Artykuł 2 ustęp 2 a (nowy)

2a. Przepisy niniejszej dyrektywy nie mogą 
uniemożliwić państwom członkowskich 
stosowanie zasady ostrożności w 
ograniczaniu czy zakazywaniu stosowania 
pestycydów.

Or. da

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 100
Artykuł 3 litera b)
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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” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną, która stosuje pestycydy 
w ramach prowadzonej działalności, w tym 
operatorów, techników, pracowników, osoby 
samozatrudnione w sektorze rolnym lub 
pozarolnym. Ponadto do użytkowników 
zalicza się również pola golfowe, korty 
tenisowe i inne obszary rekreacyjne, gminy 
z ich parkami oraz obszary 
infrastrukturalne, jak np. parkingi, ulice, 
infrastruktura kolejowa i tym podobne;
(Niniejsza poprawka dotyczy treści całego 
aktu prawnego; jej przyjęcie wymusza 
zmiany techniczne w całym tekście.)

Or. de

Uzasadnienie

(Pierwsza część uzasadnienia nie dotyczy wersji polskiej.) Dyrektywa nie powinna odnosić się 
wyłącznie do rolników, lecz uwzględniać również wszystkich pozostałych użytkowników 
środków ochrony roślin.

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 101
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 wykształcenie i 
jest przeszkolona na poziomie określonym 
przez państwa członkowskie w celu 
udzielenia takiej osobie zgody na udzielanie 
porad związanych ze stosowaniem 
pestycydów, w kontekście zastosowań 
dopuszczanych przez kraj, w którym 
wyprodukowano środek ochrony roślin oraz 
maksymalnych poziomów pozostałości 
określonych przez Wspólnotę;

Or. el
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Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 102
Artykuł 3 litera e)

(e) „sprzęt do stosowania pestycydów” to 
wszelka aparatura zaprojektowana 
specjalnie do stosowania pestycydów lub 
produktów zawierających pestycydy;

(e) „sprzęt do stosowania pestycydów” to 
wszelka aparatura używana do stosowania 
pestycydów lub produktów zawierających 
pestycydy;

Or. nl

Uzasadnienie

Nie w każdym przypadku aparatura musi być specjalnie zaprojektowana do ochrony upraw, 
by być w tych celach używana. Należy zatem zmienić przedmiotowe sformułowanie.

Poprawkę złożyła Irena Belohorská

Poprawka 103
Artykuł 3 litera g)

g) „opryski z powietrza” oznaczają 
stosowanie pestycydów za pomocą samolotu 
lub helikoptera;

g) „opryski z powietrza” oznaczają 
stosowanie pestycydów za pomocą pojazdu 
powietrznego;

Or. en

Uzasadnienie

Obecna definicja „oprysków z powietrza” nie obejmuje wszystkich możliwości stosowania 
pestycydów z powietrza. Mogą być one stosowane za pomocą innych pojazdów powietrznych, 
które nie są ani samolotem, ani helikopterem.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 104
Artykuł 3 litera h)

h) zintegrowanie zarządzanie szkodnikami” 
oznacza zintegrowane zarządzanie 
szkodnikami zgodnie z definicją w 
rozporządzeniu (WE) nr [...];

Skreślony
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Or. pl

Uzasadnienie

W nowym projekcie dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (COM 
2006/388) jest definicja „zintegrowanego zarządzania szkodnikami”. Jest  to staranne 
rozpatrzenie wszelkich dostępnych technik kontroli szkodników, a następnie włączenie 
odpowiednich środków, które hamują rozwój populacji szkodników i utrzymują środki 
ochrony roślin i inne formy interwencji na poziomie uzasadnionym ekonomicznie oraz 
zmniejszają lub minimalizują ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska.

Pojęcie to w takim zakresie stosowane jest w USA, ale nie ma nigdzie na świecie nie 
charakteru normatywnego, ani charakteru obligatoryjnego.

Definicja „zintegrowanego  zarządzania  szkodnikami”  stanowi jedynie kalkę definicji norm 
ISO serii 9 000 (normy dotyczące jakości) i ISO 14 000 (normy dotyczące zarządzania 
środowiskiem). W powyższej definicji jednak nie występują elementy normatywne, takie jak: 
cel, metody, procedury, techniki postępowania, które są szczegółowo omówione w normach 
ISO. Dopóki nie powstanie analogiczny akt normatywny ze wszystkimi takimi elementami 
opisanymi jak wyżej nie ma sensu wprowadzać tak skonstruowanej definicji.

Z powodów logicznych w  żadnej definicji nie można zastosować powtórzenia:  zintegrowanie 
zarządzanie szkodnikami” oznacza zintegrowane zarządzanie szkodnikami zgodnie.

Poprawkę złożyli Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges

Poprawka 105
Artykuł 3 litera i a) (nowa)

ia) „niechemiczne metody ochrony roślin 
oraz ochrony przed szkodnikami i 
zarządzania uprawami” oznaczają 
stosowanie technik kontroli szkodników i 
zarządzania nieposiadających właściwości 
chemicznych. Niechemiczne metody 
ochrony roślin oraz ochrony przed 
szkodnikami i zarządzania uprawami 
obejmują rotację upraw, kontrolę fizyczną i 
mechaniczną, a także naturalną ochronę 
przed drapieżnikami.

Or. en
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Poprawkę złożyły Caroline Lucas, Jill Evans

Poprawka 106
Artykuł 3 litera i a) (nowa)

ia) „niechemiczne metody ochrony roślin 
oraz ochrony przed szkodnikami i 
zarządzanie uprawami” oznaczają 
stosowanie technik kontroli szkodników i 
zarządzania, które nie wykorzystują 
właściwości chemicznych. Niechemiczne 
metody ochrony roślin oraz ochrony przed 
szkodnikami i zarządzanie uprawami 
obejmują rotację upraw, kontrolę fizyczną i 
mechaniczną, a także naturalną ochronę 
przed drapieżnikami.

Or. en

Uzasadnienie

Jedynym realnym sposobem eliminacji negatywnego wpływu pestycydów na zdrowie 
publiczne, zwierzęta, dziką faunę i florę i szeroko pojęte środowisko naturalne jest przyjęcie 
zapobiegawczego i prawdziwie zrównoważonego podejścia poprzez nadanie priorytetu 
stosowaniu niechemicznych metod ochrony roślin oraz ochronę przed szkodnikami i 
zarządzania uprawami. Byłoby to bardziej zgodne z celami w zakresie zrównoważonej 
ochrony upraw, ponieważ stosowanie złożonych chemikaliów zabijających rośliny, insekty i 
inne organizmy nie może być zaklasyfikowane jako zrównoważone. 

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 107
Artykuł 3 litera i a) (nowa)

ia) „częstotliwość stosowania” oznacza 
wskaźnik stosowania, który określa średnią 
liczbę zastosowań przepisanych dawek w 
odniesieniu do danego obszaru rolniczego, 
obliczoną w oparciu o całkowity wolumen 
sprzedaży poszczególnych pestycydów.  

Or. fr

Uzasadnienie

La fréquence de traitement ou la fréquence de l'application (FA) est calculée en divisant le 
volume vendu pour chaque produit particulier ou substance active par le dosage recommandé 
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par hectare pour un usage particulier. 
Les résultats de ces calculs pour chaque pesticide et récolte sont divisés par le nombre total 
d’hectares en culture.

∑








=
singredientactiveall year

croptypescrop

edientsactiveingrindividual

AGRA
SD

SA

FA / ,

SA est la quantité vendue de produit formulé individuel ou de substances actives par an. 
SD est la dose standard définie pour chaque produit formulé individuel ou les substances 
actives pour chaque récolte/type de récolte (dose recommandée par l’Etat Membre ou si 
absent, dose recommandée par le fabricant). 
AGRA est la surface totale des terres arables.

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio

Poprawka 108
Artykuł 3 litera i a) oraz i b) (nowe)

ia) „ograniczenie stosowania” oznacza 
ograniczenie stosowania pestycydów i nie 
musi zależeć od ilości;
ib) „indeks częstotliwości stosowania” 
opiera się na standardowej określonej 
dawce substancji czynnej na hektar,
potrzebnej do pojedynczego zastosowania 
przeciw konkretnemu szkodnikowi. Nie 
musi zatem być wykorzystywane do oceny 
redukcji stosowania.

Or. en

Uzasadnienie

This amendment brings the Directive in line with the objective of use reduction and clarifies 
that use reduction is not linked to a decrease in the volume of pesticides but rather to the 
decrease in the number or rate of applications to the levels necessary to crop protection. 
Regardless of whether the amount of active substance needed for one treatment  is 1 kg/ha or 
a few grams/ha (for very potent substances), a "treatment frequency index" of e.g. 2.0 would 
mean that the area with arable crops on average had been sprayed 2 times with the 
recommended dose. Treatment frequency index is a reliable use indicator already in use in
some Member States, including Denmark.
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Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 109
Artykuł 4 tytuł

Krajowe plany działania w celu 
zmniejszenia zagrożeń i zależności od 
pestycydów

Krajowe plany działania w celu 
zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia i 
środowiska naturalnego, w tym 
niebezpieczeństwom i uzależnieniu od 
pestycydów, oraz na rzecz promowania i 
zachęcania do stosowania niechemicznych 
środków alternatywnych

Or. en

Uzasadnienie

W odniesieniu do zdrowia ludzkiego oddziaływanie należy wyeliminować, a nie jedynie 
ograniczyć. Dla państw członkowskich musi być jasne, że celem krajowych planów działania 
jest zapobieganie zagrożeniom związanym ze stosowaniem pestycydów zarówno dla zdrowia, 
jak i środowiska naturalnego.

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 110
Artykuł 4 tytuł

Krajowe plany działania w celu 
zmniejszenia zagrożeń i zależności od 
pestycydów

Krajowe plany działania w celu 
minimalizacji zagrożeń i zależności od 
pestycydów

Or. nl

Uzasadnienie

Ważne jest minimalizowanie negatywnych aspektów stosowania pestycydów.

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio

Poprawka 111
Artykuł 4 tytuł i ustęp – 1 (nowy)
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Krajowe plany działania w celu 
zmniejszenia zagrożeń i zależności od
pestycydów

Krajowe plany działania w celu 
zmniejszenia zagrożeń i stosowania 
pestycydów

-1. W ciągu jednego roku państwa 
członkowskie powinny przyjąć 
sprawozdanie ogólne w celu określenia 
krajowych tendencji w zakresie stosowania 
pestycydów oraz obszarów priorytetowych i 
upraw, które powinny być objęte krajowym 
planem działania.

Or. en

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 112
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. Po konsultacjach ze związkami rolników, 
organizacjami działającymi na rzecz 
ochrony środowiska naturalnego, 
przemysłem i innymi zainteresowanymi 
stronami, 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.

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 
oraz szczególne warunki krajowe, 
regionalne i lokalne.

Or. el
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Poprawkę złożył Dan Jørgensen

Poprawka 113
Artykuł 4 ustęp 1 akapit pierwszy

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 ustalone są cele, 
wskaźniki i harmonogramy mające na celu 
zmniejszenie stosowania i zagrożeń, w tym 
niebezpieczeństw, i zależności od 
pestycydów począwszy od roku bazowego. 
Przy ustalaniu celów krajowych państwa 
członkowskie biorą pod uwagę unijny cel 
ograniczenia stosowania pestycydów o 50 
% w ciągu 10 lat w odniesieniu do roku 
bazowego, a także już obowiązujące cele 
krajowe.

Or. en

Uzasadnienie

W UE zjawisko nadmiernego stosowania pestycydów występuje na znaczną skalę, a zatem 
potencjalne oszczędności ekonomiczne i środowiskowe mogą być istotne. Jednak z uwagi na 
zróżnicowane wysiłki państw członkowskich w zakresie ograniczenia stosowania pestycydów 
nie jest możliwe wymuszenie realizacji jednolitych celów redukcji we wszystkich państwach 
członkowskich. Państwa członkowskie powinny zatem wyznaczać indywidualne cele 
ograniczania, uwzględniając przy tym ogólny cel ograniczenia stosowania pestycydów o 50% 
w całej UE i zapewniając jego realizację. 

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 114
Artykuł 4 ustęp 1 akapit pierwszy

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. Po konsultacjach ze związkami rolników 
i plantatorów winorośli, organizacjami 
działającymi na rzecz ochrony środowiska, 
organizacjami sektora przemysłu i innych 
odnośnych sektorów, 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.
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Or. fr

Uzasadnienie

Aby krajowe plany działania były efektywne i realistyczne, konieczne jest ich opracowywanie 
we współpracy z zainteresowanymi stronami.

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 115
Artykuł 4 ustęp 1 akapit pierwszy a (nowy)

Krajowe plany działania obejmują 
zintegrowaną ochronę przed szkodnikami 
określoną w art. 13, przy czym 
pierwszeństwo przyznaje się niechemicznym 
środkom ochrony upraw.

Or. nl

Uzasadnienie

Należy zachęcać do zintegrowanej ochrony upraw.

Poprawkę złożyły Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 116
Artykuł 4 ustęp 1

1. W roku następującym po wejściu w życie 
niniejszej dyrektywy państwa członkowskie 
powinny sporządzić sprawozdanie 
określające trendy i problemy związane ze 
stosowaniem pestycydów, wymieniając 
wskaźniki i cele w zakresie redukcji 
zagrożeń i stosowania pestycydów.

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.

W ciągu dwóch lat państwa członkowskie 
powinny przyjąć krajowe plany działania, 
aby zrealizować obowiązkowy ilościowy cel 
redukcji o 25% częstotliwości stosowania 
pestycydów na szczeblu europejskim w 
ciągu pięciu lat od upływu roku 
odniesienia, uwzględniając obowiązujące 
już cele redukcji; oraz 50% redukcję 
częstotliwości stosowania pestycydów na 
szczeblu europejskim w ciągu dziesięciu lat 
od zakończenia roku odniesienia, 
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uwzględniając obowiązujące już cele 
redukcji.

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.

Roczna wartość służąca jako podstawa 
obliczenia redukcji stosowania pestycydów 
powinna odpowiadać średniemu 
wykorzystaniu w ciągu trzech lat 
kalendarzowych poprzedzających wejście w 
życie niniejszej dyrektywy. 

Or. fr

Uzasadnienie

Ilościowe cele redukcji to nieodzowny element wszystkich programów ograniczania zagrożeń. 
Krajowe plany działania państw członkowskich powinny zawierać wyraźne cele ograniczenia 
stosowania pestycydów zaprogramowane w czasie. Należy zawrzeć w nich cel redukcji 
wskaźnika częstotliwości stosowania (WCS) o 25 % w ciągu 5 lat oraz o 50% w ciągu 10 lat. 
WCS to wskaźnik obciążenia środowiska. Określa on, ile razy ziemia rolna może zostać objęta 
zastosowaniem dawek standardowych.

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio

Poprawka 117
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 i 
niezwłocznie wdrażają krajowe plany 
działania, w których ustalone są cele, 
wskaźniki i harmonogramy mające na celu 
zmniejszenie stosowania i zagrożeń, w tym 
niebezpieczeństw, i zależności od 
pestycydów poczynając od roku bazowego.

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 zdrowotny, społeczny, gospodarczy i 
wpływ na środowisko naturalne 
planowanych środków. Minimalne wymogi 
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dla krajowych planów działania 
wymienione są w dokumencie 
zawierającym wytyczne w załączniku II b.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta służy wyjaśnieniu potrzeby wpisania przejrzystych wskaźników i celów do 
krajowych planów działania. 

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 118
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 ustalone są cele, 
środki i harmonogramy mające na celu 
zmniejszenie, a ostatecznie wyeliminowanie 
zagrożeń dla zdrowia i środowiska 
naturalnego, w tym niebezpieczeństw, i 
zależności od pestycydów, a także 
promowanie i szeroko zakrojone stosowanie 
niechemicznych alternatywnych środków 
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 zdrowotny, społeczny, gospodarczy i 
wpływ na środowisko naturalne 
planowanych środków oraz na wszystkie 
zainteresowane grupy. 

Or. en

Uzasadnienie

Jedynym realnym sposobem eliminacji negatywnego wpływu pestycydów na zdrowie ludzi i 
zwierząt oraz środowisko naturalne jest przyjęcie podejścia zapobiegawczego przy szeroko 
zakrojonym stosowaniu faktycznie zrównoważonych niechemicznych metod ochrony roślin 
oraz zarządzania szkodnikami i uprawami. Takie podejście byłoby bardziej zgodne z celami w 
zakresie zrównoważonej ochrony upraw. 
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Poprawkę złożyli Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Poprawka 119
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 ustalone są cele i 
wskaźniki w zakresie ograniczania 
zagrożeń i stosowania pestycydów w ciągu 5 
i 10 lat począwszy od roku bazowego. Cel 
unijny określa się na poziomie 
ograniczenia częstotliwości stosowania o 
25% w ciągu 5 lat począwszy od roku 
bazowego oraz ograniczenia o 50% w ciągu 
10 lat. Państwa członkowskie ustalą cele 
krajowe, uwzględniając cel UE oraz już 
istniejące krajowe cele ograniczania.

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 na zdrowie, społeczny, gospodarczy i 
wpływ na środowisko naturalne 
planowanych środków. Minimalne wymogi 
dla krajowych planów działania 
wymienione są w załączniku II b.

Or. en

Uzasadnienie

W niniejszej poprawce dodaje się jasny harmonogram sporządzania krajowych planów 
działania. Ponadto ilościowe cele ograniczania to ważny element wszystkich programów w 
zakresie ograniczania zagrożeń i stosowania. 

Poprawkę złożyli Irena Belohorská, Anne Laperrouze, Erna Hennicot-Schoepges, Ambroise 
Guellec, Françoise Grossetête

Poprawka 120
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 i bez 
zbędnej zwłoki wdrażają krajowe plany 
działania, w których ustalone są cele, środki 
i harmonogramy mające na celu 
zmniejszenie zagrożeń, w tym 
niebezpieczeństw, i zależności od 
pestycydów. Krajowe plany działania 
powinny obejmować przynajmniej:
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a) w odniesieniu do określonych w 
rozporządzeniu (...) pestycydów oraz 
substancji niskiego ryzyka innych niż 
biologiczne, ilościowe cele ograniczania 
stosowania mierzone jako wskaźnik 
częstotliwości stosowania. Wskaźnik 
częstotliwości stosowania będzie 
dostosowany do specyficznych warunków w 
poszczególnych państwach członkowskich. 
Wskaźnik częstotliwości stosowania 
zostanie bezzwłocznie przekazany Komisji 
do zatwierdzenia. W przypadku substancji 
aktywnych wzbudzających szczególnie duże 
obawy (tak jak określono to w art. 57 
REACH) celem będzie ograniczenie o co 
najmniej 50% do końca 2013 r. w 
odniesieniu do wskaźnika częstotliwości 
stosowania obliczonego dla 2005 r., chyba 
że państwo członkowskie udowodni, że 
osiągnęło już porównywalny lub wyższy 
poziom ograniczenia w odniesieniu do 
innego roku bazowego między 1995 a 
2004 r.;
b) w odniesieniu do form użytkowych 
pestycydów zaklasyfikowanych jako 
toksyczne lub bardzo toksyczne zgodnie z 
dyrektywą 1999/45/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 
1999 r. w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych państw członkowskich 
odnoszących się do klasyfikacji, pakowania 
i etykietowania 
preparatów niebezpiecznych1, ilościowe cele 
ograniczenia mierzone będą jako sprzedana 
ilość. Cel ten będzie oznaczać ograniczenie 
o co najmniej 50% do końca 2013 r. w 
odniesieniu do 2005 r., chyba że państwo 
członkowskie udowodni, że osiągnęło już 
porównywalny lub wyższy poziom 
ograniczenia w odniesieniu do innego roku 
w ciagu okresu referencyjnego 1995-2004;
1 Dz. U. L 200 z 30.7.1999, str. 1. dyrektywa ostatnio 

zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 
(Dz. U. L 396 z 30.12.2006, str. 1)

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

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

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku pestycydów biologicznych i substancji niskiego ryzyka ograniczenia nie są 
konieczne. W przypadku substancji czynnych wzbudzających szczególnie duże obawy (np. 
substancje mutagenne rakotwórcze) cel powinien wynosić ograniczenie stosowania do końca 
2013 r. o co najmniej 50% w stosunku do wskaźnika częstotliwości obliczonego dla 2005 r. W 
przypadku pozostałych pestycydów wykorzystywany będzie wskaźnik częstotliwości 
stosowania (dostosowany do konkretnych uwarunkowań w poszczególnych państwach 
członkowskich). W odniesieniu do form użytkowych pestycydów zaklasyfikowanych jako 
toksyczne lub bardzo toksyczne ilościowy cel ograniczenia mierzony będzie jako sprzedana 
ilość i wyniesie przynajmniej 50%.

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 121
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 ustalone są cele, 
środki i harmonogramy mające na celu 
zmniejszenie zagrożeń, w tym 
niebezpieczeństw, i zależności od 
pestycydów, a także realizację działań 
przewidzianych w art. 5-16 niniejszej 
dyrektywy.

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, zdrowotny, gospodarczy i 
wpływ na środowisko naturalne 
planowanych środków.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ta umożliwia powiązanie krajowych planów działania z przepisami dyrektywy 
ramowej. Pozwala też na przeanalizowanie skutków zdrowotnych. 
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Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 122
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. Nie później niż w rok od wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy państwa członkowskie 
przyjmują krajowe plany działania, w 
których ustalone są cele, środki i 
harmonogramy mające na celu 
minimalizację zagrożeń, w tym 
niebezpieczeństw, i zależności od 
pestycydów oraz zachęcanie do stosowania 
niechemicznych metod ochrony upraw. 
Cele te są zgodne z przepisami art. 4 ust. 1 
oraz art. 16 dyrektywy 2000/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2000 r. ustanawiającej 
ramy wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej 1. 

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 na zdrowie, wpływ społeczny, 
gospodarczy i wpływ na środowisko 
naturalne planowanych środków.
1 Dz. U. L 327 z 22.12.2000, str. 1.

Or. nl

Uzasadnienie

Ważne jest minimalizowanie niepożądanych aspektów stosowania pestycydów. Ponadto 
istotne jest, by krajowe plany działania po części oparte były na celach zapisanych w 
ramowej dyrektywie wodnej.

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio

Poprawka 123
Artykuł 4 ustęp 1 a (nowy)

1a. Rok bazowy odpowiada średniemu
wykorzystaniu i zagrożeniom w ostatnich 
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trzech latach kalendarzowych (od stycznia 
do grudnia) przed wejściem w życie 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

W poprawce wyjaśniono potrzebę wprowadzenia do krajowych planów działania
przejrzystych wskaźników i celów.

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Roberto Musacchio

Poprawka 124
Artykuł 4 ustęp 1 a (nowy)

1a. Oprócz ogólnego celu ograniczenia 
stosowania, mierzonego jako wskaźnik 
częstotliwości stosowania, krajowe plany 
działania uwzględniają przynajmniej 
szczegółowe cele ograniczenia stosowania 
dla następujących substancji: 
a) w przypadku substancji czynnych 
budzących szczególnie duże obawy (jak 
określono w art. 57 REACH) celem jest 
ograniczenie o co najmniej 50% do końca 
2013 r. w porównaniu ze wskaźnikiem
częstotliwości stosowania obliczonym dla 
2005 r., chyba że państwo członkowskie 
może udowodnić, że osiągnęło już 
porównywalny lub wyższy poziom 
ograniczenia w porównaniu z innym 
rokiem bazowym z okresu 1995-2004; 
b) w przypadku form użytkowych 
pestycydów zaklasyfikowanych jako 
toksyczne lub bardzo toksyczne zgodnie z 
dyrektywą 1999/45/WE ilościowe cele 
ograniczenia mierzone są wielkością 
sprzedaży; celem jest ograniczenie o co 
najmniej 50% do końca 2013 r. w
porównaniu z 2005 r., chyba że państwo 
członkowskie może udowodnić, że 
osiągnęło już porównywalny lub wyższy 
poziom ograniczenia w porównaniu z 
innym rokiem bazowym z okresu 1995-
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2004; 

Or. en

Uzasadnienie

W poprawce wyjaśniono potrzebę wprowadzenia do krajowych planów działania
przejrzystych wskaźników i celów.

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 125
Artykuł 4 ustęp 1 a (nowy)

1a. Sporządzanie i realizacja krajowych 
planów działania mogą być kwalifikowane 
do finansowania przez Wspólnotę.

Or. el

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 126
Artykuł 4 ustęp 1 b (nowy)

1b. Co dwa lata Komisja sporządza 
sprawozdanie przedstawiające wyniki 
realizacji krajowych planów działania we 
wszystkich państwach członkowskich, ze 
szczególnym uwzględnieniem ograniczenia 
zagrożeń.

Or. el

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 127
Artykuł 4 ustęp 2 akapit pierwszy

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

2. W ciągu trzech lat od wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy państwa członkowskie 
informują Komisję i inne państwa 
członkowskie o krajowych planach 
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działania. działania. Komisja udostępnia w Internecie 
krajowe plany działania i wyniki ich 
realizacji.

Or. en

Uzasadnienie

Krajowe plany działania winny być upubliczniane, a ich realizacja powinna odbywać się w 
sposób przejrzysty.

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 128
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 osiemnastu miesięcy od wejścia 
w życie niniejszej dyrektywy państwa 
członkowskie informują Komisję i inne 
państwa członkowskie o przyjętych 
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 raz na dwa lata, a 
wszelkie zmiany w krajowych planach 
działania są bezzwłocznie zgłaszane 
Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę zagrożenia oraz negatywny wpływ stosowania pestycydów, a także uznany 
przez Komisję fakt istnienia niedociągnięć w istniejących ramach prawnych oraz 
niewystarczające uwzględnienie fazy stosowania, państwa członkowskie powinny 
przedstawiać Komisji i pozostałym państwom członkowskim przyjęte plany w horyzoncie 
czasowym krótszym niż 3 lata. Krajowe plany działania powinny być poddawane przeglądowi 
co najmniej raz na dwa lata w celu sprawdzenia wszelkich zmian i postępów. 

Poprawkę złożyły Kathy Sinnott + Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Poprawka 129
Artykuł 4 ustęp 2

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

niniejszej dyrektywy państwa członkowskie 
informują Komisję i inne państwa 
członkowskie o krajowych planach 
działania.

W ciągu dwóch lat od wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy państwa członkowskie 
badają możliwości minimalizacji 
stosowania pestycydów w swych głównych 
uprawach poprzez określenie dla 
poszczególnych upraw metod i praktyk 
zintegrowanej ochrony przed szkodnikami. 

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 trzy lata, a 
wszelkie zmiany w krajowych planach 
działania są bezzwłocznie zgłaszane 
Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Regularne przeglądy krajowych planów działania i realizacji zintegrowanej ochrony 
poszczególnych upraw przed szkodnikami to kluczowe elementy w ograniczaniu stosowania 
i zagrożeń. 

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 130
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 dwóch lat od wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy państwa członkowskie 
informują Komisję i inne państwa 
członkowskie o krajowych planach 
działania.

W ciągu dwóch lat od wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy państwa członkowskie 
badać możliwość minimalizacji stosowania 
pestycydów we wszystkich uprawach we 
wszystkich gospodarstwach rolnych w celu 
zastosowania szczegółowych metod i 
praktyk zintegrowanej ochrony przed 
szkodnikami. 

Krajowe plany działania poddaje się 
przeglądowi przynajmniej co pięć lat, a 

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

wszelkie zmiany w krajowych planach 
działania są bezzwłocznie zgłaszane 
Komisji.

Or. fr

Uzasadnienie

Regularne przeglądy krajowych planów działania i ustanowienie zasad zintegrowanej 
ochrony przed szkodnikamito kluczowe elementy efektywnego ograniczania stosowania 
pestycydów i wynikających z niego zagrożeń.

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 131
Artykuł 4 ustęp 2 akapit drugi a (nowy)

Komisja tworzy portal internetowy w celu 
informowania społeczeństwa o krajowych 
planach działania, ich ewentualnych 
zmianach i głównych wynikach ich 
realizacji.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu lepsze informowanie społeczeństwa i zwiększenie przejrzystości. 

Poprawkę złożyli Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges + Caroline Lucas + Frédérique Ries, 

Poprawka 132
Artykuł 4 ustęp 3

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

3. Komisja udostępnia informacje otrzymane 
zgodnie z ust. 2 państwom trzecim i opinii 
publicznej. 

Or. en

Uzasadnienie

Opinia publiczna musi być w pełni włączona w przygotowywanie, realizację i prace nad 
krajowymi planami działania oraz w ich monitorowanie i poprawianie, w duchu dyrektywy 
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2003/35/WE przewidującej udział społeczeństwa. (Caroline Lucas)

Społeczeństwo ma „prawo wiedzieć” o sprawach dotyczących zdrowia publicznego i 
środowiska naturalnego. Informacje dotyczące krajowych planów działania powinny być 
dostępne w Internecie na stronie Komisji Europejskiej. (Frédérique Ries)

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 133
Artykuł 4 ustęp 3 a (nowy)

3a. Za pośrednictwem Internetu państwa 
członkowskie udostępniają społeczeństwu 
informacje przekazywane na mocy ust. 2.

Or. fr

Uzasadnienie

Ze względów dotyczących jasności i przejrzystości opinia publiczna powinna mieć dostęp do 
tego rodzaju informacji, także po to, by umożliwić udział społeczeństwa w opracowywaniu, 
jak również w przeglądzie i kontroli krajowych planów działania. 

Poprawkę złożyli Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio

Poprawka 134
Artykuł 4 ustęp 4

4. Do przygotowania i zmian krajowych 
planów działania zastosowanie mają 
przepisy o uczestnictwie opinii publicznej 
ustanowione w art. 2 dyrektywy 
2003/35/WE.

4. Do przygotowania podstawowych 
sprawozdań krajowych, jak również do 
przygotowania i zmian krajowych planów 
działania zastosowanie mają przepisy o 
uczestnictwie opinii publicznej ustanowione 
w art. 2 dyrektywy 2003/35/WE. 
Przeprowadzane są konsultacje udziałem 
wszystkich zainteresowanych stron oraz 
ogółu społeczeństwa we wszystkich 
aspektach podstawowych sprawozdań 
krajowych i krajowych planów działania, w 
tym ich przygotowywania, opracowywania, 
realizacji, związanych z nimi prac, 
monitorowania i zmian. Musi zostać 
zapewniona zrównoważona reprezentacja 
zainteresowanych stron, w tym również 
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zainteresowanych stron dotkniętych 
negatywnym wpływem stosowania.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka w celu zapewnienia udziału społeczeństwa w przygotowywaniu podstawowych 
sprawozdań krajowych i krajowych planów działania zgodnie z dyrektywą 2003/35/WE 
przewidującą udział społeczeństwa. 

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 135
Artykuł 4 ustęp 4

4. Do przygotowania i zmian krajowych 
planów działania zastosowanie mają 
przepisy o uczestnictwie opinii publicznej 
ustanowione w art. 2 dyrektywy 
2003/35/WE.

4. Do przygotowania i zmian krajowych 
planów działania zastosowanie mają 
przepisy o uczestnictwie opinii publicznej 
ustanowione w art. 2 dyrektywy 
2003/35/WE. Przeprowadzane są 
konsultacje z udziałem wszystkich 
zainteresowanych stron oraz społeczeństwa 
we wszystkich aspektach krajowych planów 
działania, w tym ich przygotowywania, 
opracowywania, realizacji, związanych z 
nimi prac, monitorowania i zmian. Musi 
zostać zapewniona zrównoważona 
reprezentacja zainteresowanych stron, w 
tym również zainteresowanych stron 
dotkniętych negatywnym wpływem 
stosowania pestycydów, jak np. 
reprezentacja interesów mieszkańców 
obszarów wiejskich i społeczności 
lokalnych.

Or. en

Uzasadnienie

Dla państw członkowskich musi być jasne, jakie są wymogi udziału społeczeństwa w 
przygotowywaniu, realizacji i zmianach krajowych planów działania, w duchu dyrektywy 
2003/35/WE przewidującej udział społeczeństwa. Wszystkie zainteresowane strony muszą być 
włączone we wszystkie aspekty krajowych planów działania. Musi zostać uwzględniona 
reprezentacja mieszkańców obszarów wiejskich, rolników (zarówno zajmujących się 
uprawami ekologicznymi, jak i tradycyjnymi), wytwórców pestycydów oraz grup działających 
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na rzecz środowiska naturalnego i grup konsumenckich.

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 136
Artykuł 4 ustęp 4

4. Do przygotowania i zmian krajowych 
planów działania zastosowanie mają 
przepisy o uczestnictwie opinii publicznej 
ustanowione w art. 2 dyrektywy 
2003/35/WE.

4. Do przygotowania podstawowych 
sprawozdań krajowych, jak również do 
przygotowania i zmian krajowych planów 
działania zastosowanie mają przepisy o 
uczestnictwie opinii publicznej ustanowione 
w art. 2 dyrektywy 2003/35/WE. Właściwe 
organy ustanawiają proces konsultacji ze 
społeczeństwem, obejmujący reprezentację 
stowarzyszeń działających na rzecz ochrony 
konsumentów i środowiska naturalnego.

Or. fr

Uzasadnienie

Udział społeczeństwa powinien być jak najszerszy. Należy uwzględnić zarówno producentów 
i użytkowników pestycydów, jak i stowarzyszenia konsumentów oraz stowarzyszenia 
działające na rzecz ochrony środowiska. 

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 137
Artykuł 4 ustęp 4 akapit pierwszy a (nowy)

W odpowiedni i efektywny sposób powinny 
w tym procesie uczestniczyć organizacje 
rolników i plantatorów winorośli, 
organizacje działające na rzecz ochrony 
środowiska, organizacje sektora 
przemysłowego i innych sektorów. 

Or. fr

Uzasadnienie

Aby krajowe plany działania były efektywne i realistyczne, konieczne jest ich opracowywanie 
we współpracy z zainteresowanymi stronami. 
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Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 138
Artykuł 4 ustęp 4 a (nowy)

4a. Państwa członkowskie wprowadzają
mechanizm finansowania na rzecz 
realizacji krajowych planów działania w 
oparciu o system podatku lub opłaty od 
pestycydów.

Or. fr

Uzasadnienie

Systemy podatków i opłat okazały się dobrym środkiem ograniczania stosowania pestycydów 
w niektórych krajach europejskich. Systemy takie upowszechnić w UE. Pozwoliłoby to na 
finansowanie środków ograniczania zagrożeń i stosowania pestycydów w ramach krajowych
planów działania, jak również efektywnego systemu monitorowania, kontroli i informowania 
o wynikach realizacji tych planów. Państwa członkowskie powinny móc wybrać system 
finansowania najbardziej odpowiadający ich potrzebom.

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio

Poprawka 139
Artykuł 4 ustęp 4 a (nowy)

4a. Państwa członkowskie we współpracy 
z odpowiednimi zainteresowanymi stronami 
zwiększają obecnie podejmowane wysiłki 
w zakresie kontroli i zapobiegania 
nielegalnemu stosowaniu środków ochrony 
roślin.
Państwa członkowskie regularnie składają 
sprawozdania z przeprowadzanych na 
miejscu kontroli dotyczących nielegalnego 
stosowania.

Or. en

Uzasadnienie

Podstawowym wymogiem z punktu widzenia zrównoważonego stosowania środków ochrony 
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roślin jest pełne wdrażanie i egzekwowanie istniejących wymogów prawnych. Władze krajowe 
powinny zatem bardziej zdecydowanie egzekwować istniejące prawo i efektywnie stosować 
wymogi w zakresie monitorowania i wprowadzania w życie.

Poprawkę złożyły Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Poprawka 140
Artykuł 4 a (nowy)

4a. Państwa członkowskie zapewniają 
odpowiednie środki finansowe na realizację 
krajowych planów działania, które można 
uzyskać z opłat nałożonych na produkty 
pestycydowe.

Or. en

Uzasadnienie

Podatki/opłaty okazały się w wielu krajach dobrym środkiem finansowania działań na rzecz 
ograniczania pestycydów i powinny być stosowane we wszystkich krajach jako narzędzie 
finansowania środków podejmowanych w ramach krajowych planów działania, w tym 
efektywnego systemu sprawozdawczości, monitorowania i informowania (on line). Państwa 
członkowskie powinny wybrać móc system podatków/opłat najbardziej odpowiadający ich 
potrzebom.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 141
Artykuł 5 ustęp 1 akapit pierwszy

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

1. Państwa członkowskie zapewnią dostęp 
do odpowiednich szkoleń dla wszystkich 
użytkowników profesjonalnych, 
dystrybutorów i doradców we wszystkich 
państwach członkowskich, wraz 
z ustaleniem minimalnych wymogów 
obowiązujących we Wspólnocie;

Or. pl

Uzasadnienie

Sformułowanie wymogów minimalnych podniesie jakość szkoleń oraz przyczyni się do 
ułatwienia wymiany doświadczeń między użytkownikami w różnych krajach członkowskich.
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Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 142
Artykuł 5 ustęp 1 akapit pierwszy

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

1. Państwa członkowskie zapewnią dostęp 
do odpowiednich szkoleń dla wszystkich 
użytkowników profesjonalnych, 
dystrybutorów i doradców, w tym regularną 
aktualizację nowych dostępnych informacji.

Or. en

Uzasadnienie

W wielu przypadkach skażenie środowiska naturalnego i produktów rolniczych pestycydami 
wynika z braku odpowiedniej wiedzy. Profesjonalni użytkownicy, dystrybutorzy i doradcy 
powinni mieć dostęp do wszystkich najnowszych dostępnych informacji.

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 143
Artykuł 5 ustęp 1 akapit pierwszy

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

1. Państwa członkowskie zapewnią dostęp 
do odpowiednich szkoleń dla wszystkich 
użytkowników profesjonalnych, 
dystrybutorów i doradców, które będą 
adekwatne do ich poziomu wiedzy i ich 
szczególnej roli w zintegrowanej ochronie 
przed szkodnikami.

Or. el

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 144
Artykuł 5 ustęp 1 akapit pierwszy a (nowy)

Państwa członkowskie dbają o to, aby w 
gospodarstwach rolnych i winnicach o 
charakterze mikroprzedsiębiorstwa dostęp 
do takich szkoleń miała osoba pracująca w 
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charakterze użytkownika profesjonalnego 
w rozumieniu art. 3 lit. b). 

Or. fr

Uzasadnienie

W przypadku mikroprzedsiębiorstwa nie ma potrzeby obejmowania obowiązkiem odbycia 
takich szkoleń wszystkich pracowników gospodarstwa i jego kierownika. Udział jednej osoby 
jest wystarczający.

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Erna Hennicot-Schoepges

Poprawka 145
Artykuł 5 ustęp 1 a (nowy)

1a. Państwa członkowskie dbają o to, by 
użytkownicy profesjonalni, dystrybutorzy i 
doradcy byli świadomi istnienia 
nielegalnych (podrabianych) środków 
ochrony roślin i zagrożeń z nimi 
związanych oraz by byli odpowiednio 
przeszkoleni w zakresie rozpoznawania 
takich środków.

Or. en

Uzasadnienie

Podrabianie środków ochrony roślin i nielegalny handel tymi produktami w Europie to 
znaczący problem. Uświadamianie profesjonalnych użytkowników i dystrybutorów jest istotne 
w celu rozwiązania problemu nielegalnego handlu środkami ochrony roślin. 

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 146
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 

2. W ciągu trzech lat od daty, o której mowa 
w art. 20 ust. 1, państwa członkowskie 
tworzą system certyfikatów stanowiących 
dowód zdobycia podstawowej wiedzy, 
obejmującej co najmniej tematy wymienione 
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tematy wymienione w załączniku I. w załączniku I.

System ten określa warunki wydania i 
cofnięcia certyfikatu. Okres ważności 
certyfikatu nie może przekraczać pięciu lat.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka wynika z konieczności wprowadzenia okresu spójnego z realizacją krajowych 
planów działania. Pozwala ona określić warunki wydania i cofnięcia certyfikatu, którego 
ważność ograniczona będzie do pięciu lat.

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 147
Artykuł 5 ustęp 2 akapit pierwszy a (nowy)

Certyfikat wydany uczestnikowi szkolenia, 
który jest użytkownikiem profesjonalnym w 
gospodarstwie rolnym lub w winnicy o 
charakterze mikroprzedsiębiorstwa, jest 
ważny dla całego gospodarstwa, szczególnie 
w odniesieniu do przepisów art. 6 ust. 2.

Or. fr

Uzasadnienie

Cet amendement résulte des modifications de l’article 5, paragraphe 1, et prend en compte 
les obligations de l’article 6, paragraphe 2, rendant obligatoire la présentation d’un certificat 
pour l’achat de produits phytosanitaire.
Afin de prendre en compte la réalité de l’économie et du fonctionnement des micro-
entreprises agricoles et viticoles, il est nécessaire que le certificat délivré à l’issue de la 
formation à la personne de l’exploitation ayant assisté à cette formation, puisse être utilisé 
par toute autre personne travaillant au sein de l’exploitation pour l’achat de produits qui ne 
sont pas autorisés pour un usage non professionnel. 
Cela correspond de plus aux définitions de l’article 3b, stipulant que l’utilisateur 
professionnel est « toute personne physique ou morale ».

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 148
Artykuł 5 ustęp 3
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3. Komisja może, zgodnie z procedurą 
przewidzianą w art. 18 ust. 3, zmienić 
załącznik I dostosowując go do postępu 
naukowego i technicznego.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka wynikająca ze skreślenia art. 18 ust. 2 i 3.

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 149
Artykuł 5 ustęp 3

3. Komisja może, zgodnie z procedurą 
przewidzianą w art. 18 ust. 3, zmienić 
załącznik I dostosowując go do postępu 
naukowego i technicznego.

3. Komisja może, zgodnie z procedurą 
przewidzianą w art. 18 ust. 3, zmienić 
załącznik I dostosowując go do postępu 
naukowego i technicznego. Dlatego też,
w zakresie, w jakim właściwe władze 
krajowe uznają to za konieczne, posiadacze 
certyfikatu, o którym mowa w ust. 2, 
przechodzą szkolenia aktualizujące. 

Or. el

Poprawkę złożyli Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio + Caroline Lucas

Poprawka 150
Artykuł 6 ustęp 1

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 
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, 
jak również zagrożeń dla zdrowia 
i środowiska naturalnego oraz 
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potencjalnego negatywnego wpływu.

Or. en

Uzasadnienie

Pesticides users should be aware of the health risks of their use. Therefore information must 
be provided at the point of sale, and not only in relation to those pesticides classified as toxic 
or very toxic, as all pesticides are deliberately designed to be toxic and so can pose hazards 
for human health. Therefore, anyone who purchases pesticides, as well as those who use 
them, whether professional or non-professional, must be made aware of the risks and
potential adverse health impacts of pesticide use.  (Chris Davies and others)

Those who buy pesticides are not always aware of the health risks of their use. Therefore 
information must be provided at the point of sale, and not only in relation to those pesticides 
classified as toxic or very toxic, as all pesticides are deliberately designed to be toxic and can 
pose hazards for human health. Therefore, anyone who purchases or uses pesticides, whether 
professional or non-professional, must be made aware of the risks and potential adverse 
health impacts of pesticide use. (Caroline Lucas)

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 151
Artykuł 6 ustęp 1

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 
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.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy rozszerzyć zakres stosowania certyfikatu na wszystkich sprzedawców pestycydów, a 
nie tylko na sprzedawców pestycydów toksycznych i bardzo toksycznych.

Poprawkę złożyli Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Roberto 
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Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman, Caroline Lucas, Irena 
Belohorská 

Poprawka 152
Artykuł 6 ustęp 3 akapit pierwszy 

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 nimi i stosowania, jak również utylizacji.

3. Państwa członkowskie wymagają od 
dystrybutorów wprowadzających do obrotu 
pestycydy przeznaczone do stosowania 
nieprofesjonalnego dostarczenia informacji 
ogólnych dotyczących zagrożeń 
i potencjalnego negatywnego wpływu na 
zdrowie i środowisko naturalne związanego
ze stosowaniem pestycydów, 
w szczególności informacji dotyczących 
niebezpieczeństw, narażenia, właściwego 
składowania pestycydów, postępowania 
z nimi i stosowania, jak również utylizacji.

Or. en

Uzasadnienie

Użytkownicy pestycydów, zarówno profesjonalni, jak i nieprofesjonalni, muszą być w pełni 
poinformowani o zagrożeniach i potencjalnym negatywnym wpływie stosowania pestycydów 
na zdrowie i środowisko naturalne. (Davies i inni + Hennicot-Schoepges i inni)

Każdy, kto stosuje pestycydy, bez względu na to, czy jest to użytkownik profesjonalny, czy
nieprofesjonalny, musi być w pełni poinformowany o zagrożeniach i potencjalnym 
negatywnym wpływie stosowania pestycydów na zdrowie i środowisko naturalne. (Lucas + 
Belohorska)

Poprawkę złożyli Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Roberto 
Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Poprawka 153
Artykuł 6 ustęp 3 akapit drugi

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 dwóch lat od daty, o której 
mowa w art. 20 ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na znaczenie właściwego informowania wszystkich użytkowników pestycydów okres 4 
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lat od daty, o której mowa w art. 20 ust. 1, nie jest odpowiedni dla ustanowienia środków 
przewidzianych w ust. 1 i 2. Powinny być one ustanowione w ciągu dwóch lat.

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 154
Artykuł 6 ustęp 3 akapit drugi

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 jednego roku od daty, o której 
mowa w art. 20 ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na znaczenie właściwego informowania wszystkich użytkowników pestycydów okres 4 
lat od daty, o której mowa w art. 20 ust. 1, nie jest odpowiedni dla ustanowienia środków 
przewidzianych w ust. 1 i 2. Powinny być one ustanowione w ciągu jednego roku.

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges

Poprawka 155
Artykuł 6 ustęp 3 a (nowy)

3a. Państwa członkowskie zapewniają 
wykorzystanie istniejących kontroli 
i środków wykonawczych do 
zagwarantowania, że nielegalne 
(podrobione) środki ochrony roślin nie są 
wystawiane na sprzedaż.

Or. en

Uzasadnienie

Lepsze egzekwowanie istniejącego prawa to kluczowy element w rozwiązywaniu problemu 
podrabiania i nielegalnej sprzedaży środków ochrony roślin. 

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 156
Artykuł 7
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Programy podnoszenia świadomości Programy informacyjne
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.

Państwa członkowskie wspierają i ułatwiają 
realizację programów informacyjnych i 
dostępność informacji dotyczących zalet i 
wad stosowania środków ochrony roślin dla 
ogółu społeczeństwa.

Or. de

Uzasadnienie

Stosowanie środków ochrony roślin jest niezbędne w wytwarzaniu żywności i pasz, które 
charakteryzuje bezpieczeństwo i wysoka jakość. Środki ochrony roślin stosuje się również 
w rolnictwie ekologicznym. Programy informacyjne powinny przekazywać informacje 
dotyczące zalet i wad stosowania środków ochrony roślin, ewentualnie również ich 
alternatyw.

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 157
Artykuł 7

Programy podnoszenia świadomości Kontrola sprzętu do stosowania pestycydów
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.

Kontrola sprzętu do stosowania pestycydów 
powinna obejmować wszelkie aspekty 
ważne dla osiągnięcia wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzi i
środowiska oraz optymalnego stosowania.

Or. de

Uzasadnienie

Kontrole sprzętu i metod stosowania pestycydów powinny gwarantować ich bezpieczeństwo 
oraz uwzględniać informacje dotyczące skutków stosowania pestycydów lub alternatywnych 
środków niechemicznych dla zdrowia i środowiska naturalnego.
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Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 158
Artykuł 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.

Państwa członkowskie wspierają i ułatwiają 
realizację programów podnoszenia 
świadomości i dostępność informacji 
dotyczących pestycydów dla ogółu 
społeczeństwa, w szczególności dotyczących 
ich oddziaływania (negatywny wpływ) na 
zdrowie ludzkie i środowisko naturalne oraz 
alternatywnych środków niechemicznych

Or. pl

Uzasadnienie

Stosowanie pestycydów może powodować niepożądane negatywne skutki dla organizmów 
innych niż docelowe, dla zdrowia ludzkiego (zwłaszcza dzieci, kobiety w ciąży i płody) 
i środowiska naturalnego (gleba, powietrze, woda), stąd jest niezwykle istotne, by informacje 
te dotarły do ogółu społeczeństwa.

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 159
Artykuł 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.

Państwa członkowskie wspierają i ułatwiają 
realizację programów podnoszenia 
świadomości i dostępność dla ogółu 
społeczeństwa informacji dotyczących 
stosowania środków ochrony roślin 
i środków biobójczych, ich skutków dla 
zdrowia i środowiska naturalnego oraz 
alternatywnych środków niechemicznych, 
jak również informacji w sprawie 
pozostałości pestycydów w produktach 
rolnych.

Or. en

Uzasadnienie

Stosowanie pestycydów ma więcej negatywnych skutków. Należy informować opinię publiczną 
o tak wielu aspektach, jak tylko to możliwe.
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Poprawkę złożył Karl-Heinz Florenz

Poprawka 160
Artykuł 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.

Państwa członkowskie wspierają i ułatwiają 
realizację programów informacyjnych i 
dostępność dla ogółu społeczeństwa
informacji dotyczących korzyści i zagrożeń 
wynikających ze stosowania środków 
ochrony roślin, jak również ich możliwych
skutków dla zdrowia i środowiska 
naturalnego. Ponadto należy informować 
również o znaczeniu środków ochrony 
roślin w rolnictwie i produkcji żywności, 
ich odpowiedzialnym stosowaniu i
alternatywnych środkach niechemicznych.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie, że w planowanych programach informacyjnych 
i programach podnoszenia świadomości społecznej nie będzie się przekazywać informacji 
wyłącznie o zagrożeniach wynikających ze stosowania środków ochrony roślin. Obecnie w 
debacie publicznej przede wszystkim piętnuje się zagrożenia związane ze środkami ochrony 
roślin. Zgodnie z niniejszą poprawką celem powinno być raczej obiektywne informowanie 
o konieczności wykorzystywania środków ochrony roślin i sposobach umożliwiających ich 
zrównoważone stosowanie oraz przedstawienie znaczenia, jakie mają obecnie dla produkcji 
żywności.

Poprawkę złożyli Caroline Lucas, Glenis Willmott, Dan Jørgensen

Poprawka 161
Artykuł 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.

Państwa członkowskie wspierają i ułatwiają 
realizację programów podnoszenia 
świadomości i dostępność informacji 
dotyczących pestycydów dla ogółu 
społeczeństwa, w szczególności dotyczących 
zagrożeń dla zdrowia i środowiska 
naturalnego, a także krótko-
i długofalowych negatywnych skutków oraz 
alternatywnych środków niechemicznych.
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Or. en

Uzasadnienie

Opinia publiczna musi być informowana zarówno o zagrożeniach dla zdrowia i środowiska 
naturalnego oraz krótko- i długofalowych negatywnych skutkach stosowania pestycydów, jak 
i o dostępnych alternatywnych środkach niechemicznych. Umożliwia to przekazywanie 
obywatelom informacji koniecznych dla podejmowania świadomych i opartych na wiedzy 
decyzji i działań w odniesieniu do ochrony ich zdrowia i otaczającego środowiska 
naturalnego. 

Poprawkę złożyli Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange

Poprawka 162
Artykuł 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.

Państwa członkowskie wspierają i ułatwiają 
realizację programów podnoszenia 
świadomości i dostępność wyważonych
informacji dotyczących pestycydów dla 
ogółu społeczeństwa.

Or. nl

Uzasadnienie

Programy podnoszenia świadomości powinny dostarczać informacji zarówno o wadach, jak 
i o zaletach stosowania środków ochrony upraw. Natomiast proponowany tekst w sposób zbyt 
jednostronny koncentruje się na zagrożeniach i niebezpieczeństwach. Środki ochrony upraw 
umożliwiają na przykład bardziej efektywne wykorzystanie ziemi uprawnej.

Poprawkę złożyli Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Poprawka 163
Artykuł 7

Programy podnoszenia świadomości Programy podnoszenia świadomości, 
monitorowanie i badania naukowe

Państwa członkowskie wspierają i ułatwiają 
realizację programów podnoszenia 

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

podnoszenia świadomości i dostępność 
informacji dotyczących pestycydów dla 
ogółu społeczeństwa, w szczególności 
dotyczących ich poważnych i długotrwałych
skutków dla zdrowia i środowiska 
naturalnego, zagrożeń oraz alternatywnych 
środków niechemicznych.

2. Państwa członkowskie ustanawiają 
obowiązkowe systemy gromadzenia 
informacji o przypadkach ostrych 
i przewlekłych zatruć pestycydami, 
szczególnie wśród osób stosujących 
pestycydy, pracowników, mieszkańców i 
innych grup, które mogą być narażone na 
regularny kontakt z pestycydami.
3. Państwa członkowskie regularnie 
monitorują i gromadzą informacje na temat
gatunków wskaźnikowych narażonych na 
kontakt z pestycydami oraz na temat 
pestycydów w środowisku naturalnym, w 
tym w wodzie słodkiej i morskiej, glebie i 
powietrzu, i regularnie przedkładają 
Komisji sprawozdania dotyczące tych 
informacji.
4. Państwa członkowskie prowadzą 
długookresowe programy badawcze 
dotyczące sytuacji szczególnych, w których 
pestycydy powiązano z wpływem na zdrowie 
ludzkie i środowisko naturalne, w tym 
badania w zakresie grup wysokiego ryzyka, 
różnorodności biologicznej i połączonego 
wpływu.
5. Aby zwiększyć porównywalność
informacji, Komisja we współpracy 
z państwami członkowskimi opracuje 
w ciągu trzech lat od wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy strategiczny dokument 
zawierający wytyczne w sprawie 
monitorowania i badania wpływu 
stosowania pestycydów na zdrowie ludzkie 
i środowisko naturalne.

Or. en
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Uzasadnienie

W programach podnoszenia świadomości nie należy pomijać długotrwałych skutków, jakie 
stosowanie pestycydów może mieć dla zdrowia. Monitorowanie i badania przeprowadzane w 
państwach członkowskich są konieczne w celu gromadzenia informacji i oceny wpływu 
stosowania pestycydów na zdrowie i środowisko naturalne. System sprawozdawczości 
funkcjonuje już w UE w zakresie pozostałości pestycydów w żywności, nie odnosi się on 
jednak do monitorowania przypadków zatrucia ani wpływu stosowania pestycydów na 
środowisko naturalne. 

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 164
Artykuł 8 ustęp 1 akapit pierwszy 

1. Państwa członkowskie zapewniają 
regularną kontrolę profesjonalnie 
używanego sprzętu i akcesoriów do 
stosowania pestycydów.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
regularną kontrolę profesjonalnie 
używanego sprzętu i akcesoriów do 
stosowania pestycydów co najmniej raz na
pięć lat.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy określić maksymalny okres między kontrolami opryskiwaczy.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 165
Artykuł 8 ustęp 1

1. Państwa członkowskie zapewniają 
regularną kontrolę profesjonalnie 
używanego sprzętu i akcesoriów do 
stosowania pestycydów.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
regularną i obowiązkową kontrolę 
profesjonalnie używanego sprzętu 
i akcesoriów do stosowania pestycydów.

W tym celu tworzą one systemy 
certyfikatów zaprojektowane tak, aby 
umożliwiały weryfikację kontroli.

W tym celu tworzą one obowiązkowe
systemy certyfikatów zaprojektowane tak, 
aby umożliwiały weryfikację kontroli.

Or. pl
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Uzasadnienie

Bardzo ważne jest bezpieczne obchodzenie się z pestycydami. Obowiązek przeprowadzania 
kontroli pozwoli nadzorować wprowadzanie w życie postanowień dyrektywy, szczególnie 
w zakresie bezpieczeństwa.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 166
Artykuł 8 ustęp 1

1. Państwa członkowskie zapewniają
regularną kontrolę profesjonalnie
używanego sprzętu i akcesoriów do 
stosowania pestycydów.

1. Państwa członkowskie tworzą systemy 
bodźców wspierające regularną kontrolę 
zawodowo używanego sprzętu i akcesoriów
do stosowania pestycydów.

W tym celu tworzą one systemy certyfikatów 
zaprojektowane tak, aby umożliwiały 
weryfikację kontroli.

Or. de

Uzasadnienie

Systemy bodźców lepiej niż środki przymusowe przekonują użytkowników do kontroli sprzętu.

Poprawkę złożyła Glenis Willmott

Poprawka 167
Artykuł 8 ustęp 1 a (nowy)

1a. Niniejszego artykułu nie stosuje się do 
małoobjętościowego sprzętu ręcznego, 
takiego jak opryskiwacze plecakowe 
i mazacze.

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na liczbę i rodzaje opryskiwaczy, od opryskiwaczy plecakowych do mazaczy, oraz 
obecną definicję sprzętu do stosowania pestycydów, obejmującą wszelki sprzęt 
zaprojektowany do stosowania pestycydów, koszty i obciążenie administracyjne związane z 
testowaniem każdego opryskiwacza ręcznego byłyby wyraźnie nieproporcjonalne do korzyści 
dla środowiskowych naturalnego. 
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Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 168
Artykuł 8 ustęp 1 a (nowy)

1a. Państwa członkowskie mogą wyłączyć z 
zakresu zastosowania niniejszego artykułu 
urządzenia, których kontrola stanowi z 
administracyjnego punktu widzenia 
dnieproporcjonalne obciążenie w stosunku 
do zagrożeń związanych z ich stosowaniem.

Or. fr

Uzasadnienie

W przypadku małych urządzeń formalności kontrolne mogą być nieproporcjonalne do 
związanych z nimi zagrożeń.

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 169
Artykuł 8 ustęp 2

2. Celem kontroli jest sprawdzenie, czy 
sprzęt i akcesoria do stosowania pestycydów 
spełniają zasadnicze wymogi w zakresie 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, 
określone w załączniku II.

2. Celem kontroli jest sprawdzenie, czy 
sprzęt i akcesoria do stosowania pestycydów 
spełniają zasadnicze wymogi w zakresie 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka wynikająca ze skreślenia załącznika II.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 170
Artykuł 8 ustęp 3

3. W ciągu pięciu lat od daty, o której mowa 
w art. 20 ust. 1, państwa członkowskie 

skreślony
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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.

Or. de

Uzasadnienie

Niniejszy przepis szczegółowy można skreślić z uwagi na zasadę pomocniczości.

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 171
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.

3. W ciągu dwóch 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. Obowiązkowe kontrole 
muszą następnie odbywać się przynajmniej 
raz w roku, należy także rozważyć 
możliwość przeprowadzania kontroli 
wyrywkowych.

Or. en

Uzasadnienie

Opryskiwanie pestycydami to czynność niebezpieczna, a zatem wszelki sprzęt i akcesoria do 
profesjonalnego użytku powinny być regularnie kontrolowane, ponieważ w każdej chwili 
może dojść do uszkodzenia sprzętu (nawet tuż po kontroli i na długo przed kolejną). 
Obowiązkowe kontrole przeprowadzane przynajmniej raz w roku, jak również możliwość 
kontroli wyrywkowych powinny być wymagane po przeprowadzeniu pierwszej kontroli, która 
powinna nastąpić w ciągu dwóch lat od daty, o której mowa w art. 20 ust. 1. 
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Poprawkę złożyła Glenis Willmott

Poprawka 172
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.

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. Obowiązkowe kontrole 
muszą następnie odbywać się przynajmniej 
raz na pięć lat.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wprowadzić przepisy, zgodnie z którymi po przeprowadzeniu pierwszej kontroli 
w ciągu pięciu lat od daty, o której mowa w art. 20 ust. 1, wymagane byłyby kolejne kontrole 
odbywające się co pięć lat. We wniosku Komisji pominięto tę kwestię.

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 173
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.

3. W ciągu pięciu lat od daty, o której mowa 
w art. 20 ust. 1, państwa członkowskie 
zapewniają homologację i wprowadzenie
urządzeń do kontroli sprzętu do stosowania 
pestycydów na wszystkich obszarach 
wiejskich, których to dotyczy.
W ciągu siedmiu 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.



PE 388.389v01-00 96/196 AM\662795PL.doc

PL

Or. fr

Uzasadnienie

Le degré d’exigence de l’annexe II est très élevé et de telles inspections ne pourront avoir lieu 
que sur des bancs d’essai. Aujourd’hui, de telles installations n’existent pas en nombre 
suffisant dans les Etats membres, et ne sont pas homologuées. 
Il convient donc, pour la bonne applicabilité de l’article 8, paragraphe 3, de prévoir d’abord 
la mise en place des installations d’inspection, avant d’imposer l’inspection du matériel. 
De plus, un délai de sept ans pour l’inspection du matériel est raisonnable, dans la mesure où 
le niveau d’exigence étant élevé, le coût d’acquisition d’un équipement adéquat est très lourd 
pour les petites exploitations agricoles et viticoles.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 174
Artykuł 8 ustęp 4

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

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Przepis jest zbyteczny.

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 175
Artykuł 8 ustęp 5

5. Komisja może, zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 18 ust. 3, zmienić 
załącznik II dostosowując go do postępu 
technicznego.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka wynikająca ze skreślenia załącznika II.
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Poprawkę złożyły Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 176
Artykuł 9 ustęp 1

1. Państwa członkowskie zakazują oprysków 
z powietrza zgodnie z ust. 2-6. 

1. Państwa członkowskie zakazują oprysków 
z powietrza zgodnie z ust. 2-7. 

Or. fr

Uzasadnienie

La mesure d’interdiction des pulvérisations aériennes est mise à mal car la Commission 
propose des dérogations sans les encadrer strictement. 

Parmi ces dérogations il est question du fait qu’il ne doit pas y avoir « d’autres solutions 
viables ». La viabilité des alternatives inclut la viabilité économique, ce qui signifie qu’il 
serait possible de demander une dérogation uniquement sur des considérations économiques. 
La pulvérisation aérienne ne devrait pas être possible uniquement parce que c’est la solution 
la moins coûteuse. 

De plus, l’évaluation comparative du risque devrait être entreprise en incluant tous les 
impacts potentiels sur la santé et sur l’environnement, par exemple les effets sur la 
biodiversité, les effets sur la ressource en eau potable.

Afin que le principe de l’interdiction ne puisse être contourné, la seule dérogation possible 
est celle relative à des terrains non accessibles pour les engins de pulvérisation terrestre. 
Toutefois, il convient aussi d'encadrer et de limiter le recours à la pulvérasation aérienne 
dans ce cas de dérogation.

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 177
Artykuł 9 ustęp 1

1. Państwa członkowskie zakazują
oprysków z powietrza zgodnie z ust. 2-6.

1. Państwa członkowskie zezwalają na 
stosowanie oprysków z powietrza zgodnie z
ust. 2-5.

Or. de

Uzasadnienie

Für ein generelles Verbot der Ausbringung von Pestiziden aus der Luft, wie in Artikel 9 
vorgeschlagen, gibt es keine fachliche Begründung. Für bestimmte Sonderkulturen in 
zahlreichen Regionen Europas hat das Sprühen aus der Luft eine lange Tradition, wie z. B. im 
Weinbau in Steillagen. Das landgestützte Ausbringen von Pestiziden ist mit einem 
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unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden. Darüber hinaus ermöglicht das Sprühen aus 
der Luft leicht kontrollierbaren und reduzierten Einsatz von Pestiziden und
Pflanzenschutzmitteln. Nach Untersuchungen in Steillagen von Weinbergen in Deutschland 
ist die Menge der ausgebrachten Pestizide erheblich niedriger als bei individueller 
landgestützter Ausbringung. Durch nationale Regelungen werden bereits heute Abstände zur 
Wohnbebauung, Anmeldepflichten, Genehmigungspflichten, die Sperrung von Straßen und 
witterungsbedingte Vorgaben so angewandt, dass eine erhöhte Gefährdung der Umwelt und 
des Menschen weitgehend ausgeschlossen werden kann. Im Übrigen liegt es in der 
Entscheidung der Mitgliedstaaten anhand des Kriterienkatalogs von Artikel 9 Kulturpflanzen, 
Gebiete und besondere Auflagen zu genehmigen.

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 178
Artykuł 9 ustęp 1

1. Państwa członkowskie zakazują oprysków 
z powietrza zgodnie z ust. 2-6. 

1. Państwa członkowskie zakazują 
wszystkich oprysków z powietrza. 

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na fakt, że Komisja uznała, iż opryski z powietrza mogą mieć znaczny negatywny 
wpływ na zdrowie ludzkie, należy zakazać wszelkich oprysków z powietrza bez żadnych 
odstępstw.

Poprawkę złożyli Caroline Lucas, Christofer Fjellner 

Poprawka 179
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

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do art. 9 ust. 1. (Caroline Lucas)
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Nie jest możliwe, by państwa członkowskie z góry określiły wszystkie odnośne uprawy 
i obszary lub stwierdziły, w jakich konkretnych warunkach dopuszczone są opryski 
z powietrza. Zamiast tego należy przyznać odstępstwa zgodnie z art. 9 ust. 4. (Christofer 
Fjellner)

Poprawkę złożyły Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 180
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.

2. Odstępstwo jest przyznawane tylko 
wówczas, gdy spełnione są następujące 
warunki:

a) ze względu na ukształtowanie terenu 
obszar objęty opryskami z powietrza nie jest 
dostępny dla maszyn prowadzących opryski 
naziemne;
b) stosowane pestycydy muszą być wyraźnie 
dopuszczone do oprysków z powietrza;
c) operator prowadzący opryski z powietrza 
musi posiadać certyfikat określony w art. 5 
ust. 2.
Nie można przeprowadzać oprysków z 
powietrza, jeśli zachodzi jedna z 
następujących okoliczności:
a) w czasie deszczu,
b) przy wietrze, którego prędkość 
przekracza 20 km/h,
c) uprawy na terenie niedostępnym 
usytuowane są w odległości mniejszej niż 
200 metrów od budynków mieszkalnych lub 
stref działalności (gospodarczej, handlowej, 
rozrywkowej, parków, ogrodów),
d) uprawy na terenie niedostępnym 
usytuowane są w odległości mniejszej niż 
150 metrów od dróg komunikacyjnych 
wszelkiego rodzaju.

Or. en
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Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do art. 9 ust. 1.

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 181
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.

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

Or. de

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do art. 9 ust. 1.

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 182
Artykuł 9 ustęp 3

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do art. 9 ust. 1.

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 183
Artykuł 9 ustęp 3

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

odpowiedzialne za przyznawanie zezwoleń i 
powiadamiają o nich Komisję.

Or. de

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do art. 9 ust. 1.

Poprawkę złożyły Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 184
Artykuł 9 ustęp 3

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

3. Państwa członkowskie wyznaczają organy 
odpowiedzialne za kontrolę oprysków z 
powietrza i powiadamiają o nich Komisję.

Or. fr

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do art. 9 ust. 1.

Poprawkę złożyli Caroline Lucas, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, 
Kathy Sinnott

Poprawka 185
Artykuł 9 ustęp 4

4. Odstępstwo jest przyznawane tylko 
wówczas, gdy spełnione są następujące 
warunki:

skreślony

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do art. 9 ust. 1. (Caroline Lucas)

Należy zakazać wszelkich oprysków z powietrza, bez żadnych odstępstw. (Margrete Auken 
i inni)

Poparcie dla ogólnego zakazu, bez żadnych odstępstw. (Kathy Sinnott)

Poprawkę złożyły Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 186
Artykuł 9 ustęp 4

4. Odstępstwo jest przyznawane tylko 
wówczas, gdy spełnione są następujące 
warunki:

4. Każdy użytkownik profesjonalny, który 
chce zastosować pestycydy w formie 
oprysków z powietrza, musi przedłożyć 
właściwym organom na sześć tygodni przed 
przewidywanymi opryskami z powietrza 
zawiadomienie określające odnośny obszar 
(dokładną lokalizację i powierzchnię), 
rodzaj upraw, rodzaj stosowanych 
pestycydów, rolnika wnioskującego o 
przeprowadzenie oprysków z powietrza, 
operatora przeprowadzającego opryski z 
powietrza, rodzaj rejestracji 
maszyny/urządzenia oraz miejsce 
rejestracji, przewidywany okres oprysków z 
powietrza. 



AM\662795PL.doc 103/196 PE 388.389v01-00

PL

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;

Okres oprysku nie przekracza dwóch 
tygodni kalendarzowych.

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

Zawiadomienie zawiera co najmniej 
następujące dane rolnika składającego 
wniosek i operatora przeprowadzającego 
opryski z powietrza: nazwisko (nazwę), 
adres, numery telefonu oraz faksu, adres 
poczty elektronicznej i strony internetowej 
rolnika i operatora przeprowadzającego 
opryski z powietrza, jeżeli takowe istnieją.

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do art. 9 ust. 1.

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 187
Artykuł 9 ustęp 4

4. Odstępstwo jest przyznawane tylko 
wówczas, gdy spełnione są następujące 
warunki:

4. Zezwolenie jest przyznawane 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 i 
ekonomicznie uzasadnionych metod 
alternatywnych lub muszą wystąpić wyraźne 
korzyści pod względem ograniczenia 
wpływu na zdrowie i środowisko naturalne 
w porównaniu do naziemnego stosowania 
pestycydów;
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(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) pilot samolotu lub operator 
przygotowujący i przeprowadzający oprysk 
z powietrza musi posiadać certyfikat, o 
którym mowa w art. 5 ust. 2.

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

Zezwolenie określa środki niezbędne dla 
ostrzeżenia mieszkańców i przypadkowych 
osób oraz ochrony otoczenia opryskiwanego 
obszaru.

Or. de

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do art. 9 ust. 1.

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 188
Artykuł 9 ustęp 4

4. Odstępstwo jest przyznawane tylko 
wówczas, gdy spełnione są następujące 
warunki:

4. Opryski z powietrza są dopuszczalne 
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.;

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

ca) należy podjąć wszelkie środki konieczne 
dla ostrzeżenia we właściwym czasie 
mieszkańców i przypadkowych osób oraz 
ochrony środowiska w pobliżu 
opryskiwanego obszaru;
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cb) o opryskach z powietrza należy 
uprzednio powiadomić właściwe organy, 
które w odpowiednim przypadku wydają na 
nie zezwolenie.

Or. fr

Uzasadnienie

Decyzję w zakresie procedury udzielania zezwolenia lub powiadamiania pozostawia się w 
gestii państw członkowskich. W każdym razie opryski z powietrza są dopuszczalne tylko 
wtedy, gdy spełnione są warunki, o których mowa w ust. 4. Propozycja Komisji była poza tym 
zbyt biurokratyczna. 

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 189
Artykuł 9 ustęp 4 litera a)

(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 ludzkie
i środowisko naturalne w porównaniu do 
naziemnego stosowania pestycydów;

Or. pl

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu doprecyzowanie zapisu.

Poprawkę złożył Frédérique Ries

Poprawka 190
Artykuł 9 ustęp 4 litery a) - c)

(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;

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

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.

(ca) obszar objęty opryskami nie znajduje 
się blisko obszarów zamieszkałych bądź 
publicznych; opryski nie mają skutków dla
zdrowia mieszkańców lub przypadkowych 
osób.

Or. en

Uzasadnienie

W poprawce wyrażono poparcie dla ogólnego zakazu oprysków z powietrza przy jasno 
określonych odstępstwach. 

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 191
Artykuł 9 ustęp 4 litera b)

(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; substancje zaklasyfikowane 
jako bardzo toksyczne (R50) dla 
organizmów wodnych nie są dopuszczone 
do stosowania w opryskach z powietrza; 

Or. en

Uzasadnienie

Substancje do stosowania w opryskach z powietrza należy dopuszczać ze szczególną 
ostrożnością. Należy zminimalizować skażenie środowiska wodnego powstałe na skutek 
przenoszenia aerozoli, zatem niektóre substancje niebezpieczne nie powinny być stosowane 
w przypadku oprysków z powietrza.

Poprawkę złożyli Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Poprawka 192
Artykuł 9 ustęp 4 litery ca) i cb) (nowe)
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(ca) samolot wykorzystuje najlepsze 
dostępne technologie ograniczające 
przenoszenie aerozoli (np. rozpylacze 
antyznoszeniowe);
(cb) korzyści społeczno-gospodarcze 
i środowiskowe przewyższają potencjalne 
skutki dla zdrowia mieszkańców 
i przypadkowych osób.

Or. en

Uzasadnienie

W poprawce wyrażono poparcie dla ogólnego zakazu oprysków z powietrza przy jasno 
określonych odstępstwach. 

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská

Poprawka 193
Artykuł 9 ustęp 4 litera ca) (nowa)

(ca) nie występują żadne skutki dla 
mieszkańców i przypadkowych osób.

Or. en

Uzasadnienie

Odstępstwa nie powinny być możliwe, jeżeli ma miejsce negatywny wpływ na zdrowie 
mieszkańców lub przypadkowych osób. 

Poprawkę złożyli Caroline Lucas, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, 
Kathy Sinnott

Poprawka 194
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

Or. en
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Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do art. 9 ust.4.

Poprawkę złożyły Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 195
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.

5. Właściwy organ wydaje opinię w sprawie 
zawiadomienia o opryskach z powietrza. 
Przedstawia ją w jak najkrótszym czasie 
zawiadamiającemu.

Opinia w sprawie oprysków z powietrza 
zostaje w jak najkrótszym czasie 
opublikowana na stronie internetowej 
właściwego organu, odpowiedniego 
ministerstwa lub terytorialnie właściwego 
organu administracji, ministerstwa 
rolnictwa, ministerstwa ochrony 
środowiska lub ekologii oraz odpowiednich 
organów administracji terytorialnej i 
gminnej.
Opinię wywiesza się w widoczny i łatwo 
zauważalny sposób w budynkach 
administracji publicznej i w obiektach 
handlowych w miejscowościach, których 
dotyczą opryski z powietrza.
W promieniu jednego kilometra od pól 
objętych opryskami z powietrza ustawia się 
tablice informujące o okresie oprysków z 
powietrza oraz o polach lub obszarach nimi 
objętych. 
Osoby zamieszkujące w promieniu 
określonym w ust. 4 informowane są o 
opryskach z powietrza w jak najkrótszym 
czasie poprzez rozesłanie dokumentu 
zawierającego informacje wymienione w 
ust. 4, jak również warunki wymienione w 
ust. 2.

Or. fr



AM\662795PL.doc 109/196 PE 388.389v01-00

PL

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do art. 9 ust. 1.

Poprawkę złożyła Irena Belohorská

Poprawka 196
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.

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. 
Zawiadomienie zawiera informacje 
dotyczące czasu oprysku oraz ilości i 
rodzaju stosowanych pestycydów.

Or. en

Uzasadnienie

Społeczeństwo powinno posiadać wyczerpujące informacje dotyczące czasu oprysku oraz 
ilości i rodzaju stosowanych pestycydów, aby móc chronić się przed narażeniem na ich 
wpływ.

Poprawkę złożyli Caroline Lucas, Werner Langen, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 
Musacchio, Kathy Sinnott

Poprawka 197
Artykuł 9 ustęp 6

6. Właściwe organy rejestrują przyznane 
odstępstwa.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do art. 9 ust. 4.
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Poprawkę złożyli Frédérique Ries, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman, 

Poprawka 198
Artykuł 9 ustęp 6

6. Właściwe organy rejestrują przyznane 
odstępstwa.

6. Właściwe organy rejestrują przyznane 
odstępstwa i udostępniają ich rejestr 
społeczeństwu.

Or. en

Uzasadnienie

Społeczeństwo powinno mięć dostęp do informacji udostępnianych przez właściwe organy. 
(Frédérique Ries)

Poprawkę złożyły Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 199
Artykuł 9 ustęp 6

6. Właściwe organy rejestrują przyznane 
odstępstwa.

6. Profesjonalny użytkownik w terminie
trzech dni informuje właściwe organy o 
przeprowadzeniu oprysków.

Or. fr

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do art. 9 ust. 1.

Poprawkę złożyły Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 200

Artykuł 9 ustęp 6 a (nowy)

6a. Właściwe organy przechowują pisemny 
dowód przyznanych odstępstw przez pięć lat 
od daty zawiadomienia o opryskach z 
powietrza.

Or. fr
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Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do art. 9 ust. 1.

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Chris Davies, Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Poprawka 201
Artykuł 9 a (nowy)

Artykuł 9a
Opryski naziemne

Przed zastosowaniem danego środka 
rolnicy za pośrednictwem 
scentralizowanego systemu informacji lub 
sygnalizacji informują sąsiadów, którzy 
mogliby zostać narażeni na przenoszenie 
aerozoli, a także tych, którzy wnieśli 
o otrzymywanie takich informacji.

Or. en

Uzasadnienie

W poprzednim artykule dotyczącym oprysków z powietrza zawarto przepisy dotyczące 
ostrzegania mieszkańców i przypadkowych osób. Podobne przepisy w zakresie ostrzegania 
mieszkańców należy wprowadzić w przypadku oprysków naziemnych. Numeracja została 
odpowiednio zmieniona.

Poprawkę złożył Karl-Heinz Florenz

Poprawka 202
Artykuł 10

Skreślony.

Or. de

Uzasadnienie

Artikel 10 ist zu streichen, da es sich hierbei um zulassungsrelevante Fragen handelt, die im 
Rahmen der nationalen Pflanzenschutzmittelzulassung bereits mittelspezifisch festgelegt 
werden. Eine wie in Artikel 10 vorgesehene pauschale Forderung nach Festlegung von 
Pufferbereichen etc. wird den speziellen Anforderungen der verschiedenen Wirkstoffe bzw. 
Pflanzenschutzmittel nicht gerecht.
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Bei der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln müssen die im Rahmen der nationalen 
Pflanzenschutzmittelzulassung festgelegten Anwendungsbestimmungen des spezifischen 
Mittels eingehalten werden. In diesen zulassungsrelevanten Bestimmungen wird unter 
anderem der Abstand zu Gewässern bereits geregelt, so dass die Festlegung in dieser 
Richtlinie zu einer Doppelregulierung führen würde. Ebenso beinhalten die 
Anwendungsbestimmungen die Pflicht zur Verwendung abdriftmindernder Techniken oder 
ähnliches. Somit sind weiterführende Auflagen entbehrlich. Neben diesen spezifischen 
Anwendungsbestimmungen zusätzliche Auflagen zu erteilen, wäre fachlich nicht geboten und 
würde der speziellen Situation vor Ort nicht gerecht werden. Weiterhin wird die 
Pflanzenschutzmittelanwendung in Trinkwasserschutzgebieten bereits durch nationale 
Trinkwasserschutzgebietsverordnungen auf Grundlage der EU-Trinkwasserverordnung 
geregelt und muss an dieser Stelle nicht noch einmal aufgeführt werden. Ebenso werden in 
Zukunft auch die Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme nach der 
Wasserrahmenrichtlinie und der Grundwasserrichtlinie diese Regelungsbereiche aufgreifen.

Poprawkę złożyły Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 203
Artykuł 10 ustęp 1, część wprowadzająca

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

1. W ciągu dwóch lat od wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy państwa członkowskie 
dbają o to, aby w przypadku stosowania 
pestycydów w pobliżu akwenów wodnych, 
preferowane były:

Or. fr

Uzasadnienie

La proposition de directive préconise la mise en place de bandes tampons qui doivent être 
déterminées « en fonction des risques de pollution et des caractéristiques agricoles des zones 
à protéger ». Dans un but de renforcement de la protection du milieu aquatique, il y a lieu 
d’aller plus loin et d’obliger les Etats Membres à mettre en place des zones tampons de 10 
mètres minimum dans les champs longeant les cours d’eau, dans les 2 ans de l’entrée en 
vigueur de la directive. Une zone tampon de 10 mètres autours des cours d’eau a déjà été 
mise en place dans certains Etats membres, comme au Danemark par exemple. 

De plus, lorsqu’il n’est pas possible de supprimer l’utilisation des pesticides, il y a lieu au 
minimum de réduire sévèrement leur application  sur ou le long des routes et des voies 
ferrées, sur les surfaces très perméables ou d’autres infrastructures proches d’eaux 
souterraines ou superficielles, ou sur des surfaces imperméables où le risque de ruissellement 
dans les eaux de surfaces ou dans les égouts est élevée. Ces restrictions sont nécessaires en 
plus de l’application des règles de la lutte intégrée contre les nuisibles qui impliquent déjà 
une réduction « autant que possible » de l’utilisation des pesticides. Les règles de l’IPM 
devraient donc déjà constituer la base minimum de toute action contre les nuisibles et être 
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complétées par des mesures encore plus restrictives.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 204
Artykuł 10 ustęp 1, część wprowadzająca

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

1. Państwa członkowskie dbają o to, aby 
w przypadku stosowania pestycydów 
w pobliżu akwenów wodnych,
a w szczególności akwenów z wodą do picia,
preferowane były:

Or. pl

Uzasadnienie

Zasoby wody pitnej mają fundamentalne znaczenie dla społeczeństwa, dlatego też akweny 
z wodą do picia powinny podlegać szczególnej ochronie. 

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 205
Artykuł 10 ustęp 1, część wprowadzająca

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

1. Państwa członkowskie dbają o to, aby 
w przypadku stosowania pestycydów 
w pobliżu akwenów wodnych, 
w szczególności akwenów przeznaczonych 
do poboru wody pitnej, preferowane były:

Or. nl

Uzasadnienie

Akweny przeznaczone do poboru wody pitnej wymagają szczególnej ochrony.

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Glenis Willmott + Werner Langen

Poprawka 206
Artykuł 10 ustęp 1, część wprowadzająca i litera a)

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

w przypadku stosowania pestycydów 
w pobliżu akwenów wodnych, 
a w szczególności akwenów 
wykorzystywanych do poboru wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 
preferowane były:

(a) produkty, które nie są niebezpieczne dla 
środowiska wodnego;

(a) produkty, w przypadku których nie 
występuje duże ryzyko przeniknięcia do
środowiska wodnego;

Or. en

Uzasadnienie

Akweny wykorzystywane do poboru wody pitnej powinny być szczególnie chronione, aby 
zapewnić realizację celów określonych w art. 7 RDW dotyczących ochrony akwenów 
przeznaczonych do poboru wody pitnej, jak również osiągnąć wartości 0,1 mikrograma/litr 
określone w dyrektywie dotyczącej wody pitnej. (Dan Jørgensen i inni)

Akweny wykorzystywane do poboru wody pitnej przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
wymagają szczególnej ochrony w celu spełnienia przepisów art. 7 ramowej dyrektywy 
wodnej.(Werner Langen)

Poprawkę złożyła Frieda Brepoels

Poprawka 207
Artykuł 10 ustęp 1 litera a)

(a) produkty, które nie są niebezpieczne dla 
środowiska wodnego;

(a) produkty, które stanowią mniejsze 
zagrożenie dla wód;

Or. nl

Uzasadnienie

De kaderrichtlijn water, de richtlijn biociden, de nieuwe richtlijn prioritaire stoffen in het 
oppervlakte water, de regelgeving inzake drinkwater en nog enkele andere richtlijnen vormen 
reeds een behoorlijk kader inzake de bescherming van het "aquatische milieu". Het lijkt dan 
ook aangewezen dat er eerst in detail onderzocht wordt of het bestaande kader niet reeds 
voldoende bescherming biedt en dat er in deze richtlijn een link gelegd wordt met de 
bestaande wetgevende instrumenten zodat er enkel nieuwe, bijkomende maatregelen 
opgenomen worden.  
Daarenboven zou de term "gevaarlijk" te verregaand zijn omdat "gevaarlijke producten" 
volgens het Gemeenschapsrecht sowiezo niet in de nabijheid van water mogen gebruikt 
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worden.

Poprawkę złożyła Irena Belohorská

Poprawka 208
Artykuł 10 ustęp 1 litera a)

(a) produkty, które nie są niebezpieczne dla 
środowiska wodnego;

(a) produkty sklasyfikowane jako nie 
niebezpieczne dla środowiska wodnego 
zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 
maja 1999 r. w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych państw członkowskich 
odnoszących się do klasyfikacji, pakowania 
i etykietowania 
preparatów niebezpiecznych;

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia jasności należy precyzyjnie zdefiniować, które substancje są 
sklasyfikowane jako nie niebezpieczne dla środowiska wodnego. 

Poprawkę złożyły Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 209
Artykuł 10 ustęp 2 akapit pierwszy 

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

2. Państwa członkowskie zapewniają 
utworzenie na polach przylegających do 
cieków wodnych oraz w szczególności do 
stref ochronnych utworzonych zgodnie z art. 
7 ust. 3 dyrektywy 2000/60/WE w celu 
pobierania wody pitnej co najmniej 
dziesięciometrowych stref buforowych, 
gdzie nie wolno stosować ani przechowywać 
pestycydów.

Or. fr

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do art. 10 ust. 1.
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Poprawkę złożył Roberto Musacchio

Poprawka 210
Artykuł 10 ustęp 2 akapit pierwszy 

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

2. Państwa członkowskie zapewniają 
utworzenie na polach przylegających do 
cieków wodnych oraz w szczególności do 
stref ochronnych utworzonych zgodnie 
z art. 7 ust. 3 dyrektywy 2000/60/WE w celu 
pobierania wody pitnej stref buforowych 
o szerokości przynajmniej 15 metrów, gdzie 
nie wolno stosować ani przechowywać 
pestycydów.

Or. en

Uzasadnienie

W strefach buforowych o szerokości przynajmniej 15 metrów należy zakazać stosowania 
pestycydów. Ich wykorzystywanie powinno być również zabronione na obszarach
przepuszczalnych, gdzie ryzyko wymywania i wypłukiwania jest największe. 

Poprawkę złożył Ambroise Guellec

Poprawka 211
Artykuł 10 ustęp 2 akapit pierwszy 

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

2. Państwa członkowskie podejmują 
konieczne kroki w celu ochrony wód, w 
szczególności zapewniając utworzenie na 
polach przylegających do cieków wodnych 
oraz w szczególności do 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.

Or. fr



AM\662795PL.doc 117/196 PE 388.389v01-00

PL

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 212
Artykuł 10 ustęp 2 akapit pierwszy 

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

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

Or. nl

Uzasadnienie

Na obszarach zamieszkałych czysta woda ma kluczowe znaczenie. Należy zatem uwzględnić je 
w tekście.

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 213
Artykuł 10 ustęp 2

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

2. Państwa członkowskie podejmują 
konieczne kroki w celu ochrony wód, w 
szczególności zapewniając utworzenie na 
polach przylegających do cieków wodnych 
oraz w szczególności do 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.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka umacnia powiązania między RDW a niniejszą dyrektywą.
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Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 214
Artykuł 10 ustęp 2

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

2. W ciągu jednego roku od wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy państwa członkowskie 
zapewniają utworzenie na polach 
przylegających lub leżących w pobliżu 
cieków wodnych oraz w szczególności stref 
ochronnych utworzonych zgodnie 
z art. 7 ust. 3 dyrektywy 2000/60/WE w celu 
pobierania wody pitnej obowiązkowych stref 
bez oprysku o szerokości przynajmniej 100 
metrów, gdzie nie wolno stosować ani 
przechowywać pestycydów.

Wymiary stref buforowych są ustalane przy 
uwzględnieniu zagrożeń skażeniem 
i charakterystyki rolniczej danego obszaru.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest zgodna z poprawką do punktu 11 preambuły. Wykazano, że pestycydy 
przemieszczają się na duże odległości, co grozi skażeniem wód podziemnych i 
powierzchniowych z licznych źródeł. Należy zatem wprowadzić konkretne środki w celu 
zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska wodnego. 

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer

Poprawka 215
Artykuł 10 ustęp 2

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

2. Państwa członkowskie zapewniają 
utworzenie na polach przylegających do 
cieków wodnych oraz w szczególności do 
stref ochronnych utworzonych zgodnie 
z art. 7 ust. 3 dyrektywy 2000/60/WE w celu 
pobierania wody pitnej stref buforowych 
o szerokości przynajmniej 10 metrów, gdzie 
nie wolno stosować ani przechowywać 
pestycydów.
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Wymiary stref buforowych są ustalane przy 
uwzględnieniu zagrożeń skażeniem 
i charakterystyki rolniczej danego obszaru.

Wymiary stref buforowych są ustalane przy 
uwzględnieniu zagrożeń skażeniem 
i charakterystyki rolniczej danego obszaru.

Ponadto państwa członkowskie zapewniają 
w strefach ochronnych utworzonych w celu 
pobierania wody pitnej zgodnie z art.7 ust. 
3 dyrektywy 2000/60/WE stosowanie 
dodatkowych środków ochrony wód przed 
skażeniem pestycydami, w tym, jeżeli to 
konieczne, większe restrykcje w zakresie 
stosowania niektórych produktów 
wysokiego ryzyka, zwiększone stosowanie 
stref buforowych, specjalne szkolenia 
i podnoszenie świadomości doradców 
i operatorów urządzeń do opryskiwania 
oraz ścisłe egzekwowanie najlepszych 
praktyk napełniania pestycydami, ich 
mieszania i utylizacji.

Or. en

Uzasadnienie

Strefy buforowe powinny mierzyć przynajmniej dziesięć metrów, aby zapewnić ogólną 
minimalną ochronę cieków wodnych i akwenów. Jednak chociaż strefy buforowe są 
konieczne, nie wystarczają do rozwiązania problemu przedostawania się pestycydów do wód 
znanymi drogami. Nie jest pewne, że zapobiegną one wymywaniu pestycydów do systemów 
odwadniania pól czy ich wypłukiwaniu powierzchniowemu, co jest jedną z głównych dróg
skażenia. Ważne jest zatem podjęcie innych środków zapewniających odpowiednią realizację 
celów, o których mowa w art. 7 ust. 3 ramowej dyrektywy wodnej, i ochronę akwenów 
przeznaczonych do poboru wody pitnej.

Poprawkę złożyła Irena Belohorská

Poprawka 216
Artykuł 10 ustęp 2 akapit drugi

Wymiary stref buforowych są ustalane przy 
uwzględnieniu zagrożeń skażeniem 
i charakterystyki rolniczej danego obszaru.

Wymiary stref buforowych są ustalane przy 
uwzględnieniu zagrożeń skażeniem,
charakterystyki rolniczej i klimatu danego 
obszaru.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy uwzględnić nie tylko warunki rolne, lecz również warunki pogodowe.

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 217
Artykuł 10 ustęp 2 akapit drugi a (nowy)

Państwa członkowskie mogą określić jako 
strefy wolne od pestycydów wszelkie 
obszary, które uznają za konieczne dla 
ochrony zasobów wody pitnej. Takie wolne 
od pestycydów strefy mogą obejmować całe 
terytorium państwa członkowskiego.

Or. da

Uzasadnienie

Ważne jest, by sukces dyrektywy w sprawie wód podziemnych przenieść na przedmiotową 
dyrektywę w celu zapewnienia dostępności wody pitnej.

Poprawkę złożył Dan Jørgensen

Poprawka 218
Artykuł 10 ustęp 2 akapit drugi a (nowy)

Strefy ochronne utworzone zgodnie z art. 7 
ust. 3 dyrektywy 2000/60/WE będą miały 
wielkość uznaną przez właściwy organ 
krajowy za niezbędną do ochrony 
zaopatrzenia w wodę pitną i mogą 
obejmować całe terytorium danego państwa 
członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Ramowa dyrektywa wodna (art. 7) przewiduje wprowadzenie stref ochronnych w celu 
ochrony zbiorników wody pitnej. Po osiągnięciu porozumienia między Parlamentem a Radą 
dotyczącym dyrektywy w sprawie ochrony wód podziemnych (2006/118/WE) stało się jasne, 
że w szczególnych sytuacjach takie strefy mogą obejmować całe terytorium państwa 
członkowskiego. Celem tego było zapewnienie koniecznej ochrony szczególnie 
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w przypadkach, gdy woda podziemna jest pobierana i bez oczyszczania stosowana jako woda 
pitna. Niniejsza poprawka wprowadza jedynie sformułowanie z dyrektywy w sprawie ochrony 
wód podziemnych w odniesieniu do rozmiarów takich stref ochronnych. 

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 219
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.

3. Państwa członkowskie zapewniają 
podjęcie odpowiednich środków w celu 
ograniczenia znoszenia i przenoszenia 
pestycydów na duże odległości 
przynajmniej w uprawach pionowych (np. 
sady, winnice i chmiel) przylegających 
bezpośrednio do cieków wodnych lub 
usytuowanych w ich pobliżu poprzez 
zagwarantowanie, że na takich obszarach 
stosowanie pestycydów jest zakazane i 
wykorzystywane są alternatywne środki 
niechemiczne.

Or. en

Uzasadnienie

Wykazano, że pestycydy przemieszczają się na duże odległości, co grozi skażeniem cieków 
wodnych z licznych źródeł. Należy zatem wprowadzić konkretne środki w celu zapobiegania 
zanieczyszczeniu środowiska wodnego.

Poprawkę złożył Christofer Fjellner

Poprawka 220
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.

3. Państwa członkowskie zapewniają 
podjęcie odpowiednich środków w celu 
ograniczenia znoszenia pestycydów 
w bezpośrednim sąsiedztwie cieków 
wodnych.

Or. sv
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Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 221
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.

4. Państwa członkowskie zapewniają 
możliwie największe ograniczenie lub 
całkowite wyeliminowanie stosowania 
pestycydów na drogach lub wzdłuż nich, 
wzdłuż linii kolejowych, na powierzchniach 
zbudowanych ze skał przepuszczalnych, 
w obszarach nachylonych 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.

Or. pl

Uzasadnienie

Skały luźne sprzyjają penetracji różnych substancji i wody opadowej w niższe warstwy 
podłoża skalnego. Np. piaszczyste podłoże ułatwia migrację związków rozpuszczonych 
w wodzie w głąb profilu glebowego w odróżnieniu od podłoża gliniastego, słabo 
przepuszczalnego.

Duże nachylenie stoku sprzyja wzmożeniu procesów wymywania i spłukiwania, zwłaszcza po 
ulewach ekstremalnych – przemieszczania cząstek gleby wraz ze stosowanym nawozami, 
środkami ochrony roślin, w tym pestycydami do niższych partii stoku wykorzystywanego 
rolniczo lub do wód powierzchniowych.

Poprawkę złożyły Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 222
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 

4. Państwa członkowskie zapewniają istotne
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 
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których występuje duże zagrożenie ich 
przedostania się do wód powierzchniowych 
lub instalacji kanalizacyjnych.

zagrożenie ich przedostania się do wód 
powierzchniowych lub instalacji 
kanalizacyjnych.

Or. fr

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do poprawki do art. 10 ust. 1.

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 223
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.

4. Państwa członkowskie zapewniają 
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. Na 
wszystkich tych obszarach należy stosować 
alternatywne środki niechemiczne.

Or. en

Uzasadnienie

W celu eliminacji zanieczyszczenia tych obszarów należy stosować alternatywne środki 
niechemiczne.

Poprawkę złożyli Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer

Poprawka 224
Artykuł 10 ustęp 4

4. Państwa członkowskie zapewniają 
możliwie największe ograniczenie lub 
całkowite wyeliminowanie stosowania 

4. Państwa członkowskie zapewniają 
możliwie największe ograniczenie lub 
całkowite wyeliminowanie stosowania 
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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.

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. Na 
wszystkich tych obszarach należy wspierać 
stosowanie alternatywnych środków 
niechemicznych.

Or. en

Uzasadnienie

W celu eliminacji zanieczyszczenia tych obszarów należy stosować alternatywne środki 
niechemiczne.

Poprawkę złożył Roberto Musacchio

Poprawka 225
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.

4. Państwa członkowskie zapewniają zakaz 
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.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zgodna z celem obejmującym wprowadzenie nowej strefy buforowej o szerokości 
przynajmniej 15 metrów, w której stosowanie pestycydów powinno być zakazane.
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Poprawkę złożył Karl-Heinz Florenz

Poprawka 226
Artykuł 11

Skreślony.

Or. de

Uzasadnienie

Artikel 11 ist zu streichen, da es sich hierbei einerseits um zulassungsrelevante Fragen 
handelt, die im Rahmen der nationalen Pflanzenschutzmittelzulassung bereits mittelspezifisch 
festgelegt werden. Andererseits werden in Art. 11 Maßnahmen in NATURA 2000 
Schutzgebieten gefordert, die im Rahmen der Managementpläne für die einzelnen 
Schutzgebiete bereits hinreichend und präzise geregelt werden.

Die angestrebte Einschränkung der Nutzung zugelassener Pflanzenschutzmittel ist sachlich 
nicht geboten und daher nicht akzeptabel. Die Begrenzung der 
Pflanzenschutzmittelanwendungen in so genannten empfindlichen Gebieten impliziert eine 
Gefahr durch die Anwendung dieser Mittel, die aufgrund strenger staatlicher Zulassungs- und 
Anwendungsbestimmungen nicht gegeben ist. Die im Zulassungsprozess festgelegten 
Anwendungsbestimmungen verhindern eine Gefährdung von Menschen und Umwelt. Es muss 
vielmehr sichergestellt werden, dass auch auf außerlandwirtschaftlichen Flächen nur 
sachkundige Personen nach guter fachlicher Praxis Pflanzenschutzmaßnahmen mit geprüften 
Geräten durchführen. Teilweise kann gerade der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in Natura 
2000 Gebieten zwingend notwendig werden, um schützenswerten Ökosystemen oder 
Einzelarten das Überleben zu sichern.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 227
Artykuł 11 część wprowadzająca

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

Państwa członkowskie opierają się na 
wynikach odpowiednich ocen ryzyka i 
zapewniają przyjęcie następujących 
środków:

Or. de

Uzasadnienie

Podstawą decyzji w sprawie ograniczenia stosowania środków ochrony roślin na obszarach 
wrażliwych jest odpowiednia ocena ryzyka. Celem nie powinien być zakaz, lecz ostrożne i 
ograniczone stosowanie środka ochrony roślin w zależności od szczególnego celu ochrony.
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W rozporządzeniach dotyczących obszarów Natura 2000 ustanawia się wiele zakazów i 
nakazów, zatem przy uwzględnieniu zasady pomocniczości kolejny szczegółowy przepis jest 
zbędny.

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen + Kathy Sinnott + Roberto Musacchio

Poprawka 228
Artykuł 11 część wprowadzająca

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

W ciągu dwóch lat od wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy, biorąc pod uwagę 
niezbędne wymogi dotyczące higieny 
i bezpieczeństwa publicznego, państwa 
członkowskie zapewniają przyjęcie 
następujących środków:

Or. en

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 229
Artykuł 11, część wprowadzająca

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

W ciągu dwóch lat od wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy, biorąc pod uwagę 
niezbędne wymogi dotyczące higieny 
i bezpieczeństwa publicznego państwa 
członkowskie zapewniają przyjęcie 
następujących środków:

Or. fr

Uzasadnienie

Wniosek dotyczący dyrektywy zaleca, by stosowanie pestycydów było „zakazane lub 
ograniczone do niezbędnego minimum” w strefach określanych jako wrażliwe ze względu na 
obecność ludzi lub grup ryzyka, takich jak dzieci, oraz różnych zagrożeń. Stosowanie 
pestycydów w tych strefach powinno być zakazane lub ograniczone w promieniu co najmniej 
200 metrów wokół tych stref.
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Poprawkę złożyli Caroline Lucas, Roberto Musacchio

Poprawka 230
Artykuł 11 część wprowadzająca

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

W ciągu jednego roku od wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy, biorąc pod uwagę 
niezbędne wymogi dotyczące higieny 
i bezpieczeństwa publicznego, państwa 
członkowskie zapewniają przyjęcie 
następujących środków:

Or. en

Uzasadnienie

Komisja Europejska uznała, że zagrożenie związane z narażeniem na pestycydy na obszarach 
wykorzystywanych przez ogół ludności jest wysokie. Zatem stosowanie pestycydów powinno 
być zakazane na obszarach oraz wokół obszarów, gdzie ludność może być narażona na 
kontakt z nimi, szczególnie jeżeli zamieszkuje ona w pobliżu odnośnych obszarów. Pestycydy 
mogą przenosić się na znaczne odległości, a w niektórych stanach USA strefy bez oprysku 
ustanawiane są w promieniu do 2,5 mili wokół szkół. Należy wprowadzić znaczące środki 
legislacyjne, aby zapobiec narażeniu ludności na pestycydy i chronić grupy wrażliwe. 

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 231
Artykuł 11 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;

Ograniczenie do niezbędnego minimum lub 
zakaz 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.

Or. de

Uzasadnienie

Podstawą decyzji w sprawie ograniczenia stosowania środków ochrony roślin na obszarach 
wrażliwych jest stosowna ocena ryzyka. Celem nie powinien być zakaz, lecz ostrożne i 
ograniczone stosowanie środka ochrony roślin w zależności od szczególnego celu ochrony.

W rozporządzeniach dotyczących obszarów Natura 2000 ustanawia się wiele zakazów i 
nakazów, zatem przy uwzględnieniu zasady pomocniczości kolejny szczegółowy przepis jest 
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zbędny.

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 232
Artykuł 11 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 
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;

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka wynikająca ze skreślenia załącznika II.

Poprawkę złożył Dan Jørgensen

Poprawka 233
Artykuł 11 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) zakaz stosowania pestycydów na 
wszystkich obszarach użytkowanych przez 
ogół społeczeństwa lub grupy wrażliwe, 
w szczególności dzieci, co najmniej na 
obszarach zamieszkałych, w parkach, 
ogrodach publicznych, na terenach 
sportowych, terenach szkolnych i placach 
zabaw oraz w znaczących strefach bez 
oprysku obejmujących tereny wokół 
odnośnych obszarów, w szczególności, choć 
nie wyłącznie w celu ochrony grup 
wrażliwych, takich jak niemowlęta, dzieci, 
kobiety w ciąży, osoby starsze oraz osoby 
już uprzednio chore i mogące przyjmować 
leki. Na wszystkich tych obszarach należy 
stosować alternatywne środki 
niechemiczne.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy zakazać oprysków na obszarach użytkowanych przez ogół społeczeństwa, 
w szczególności przez grupy wrażliwe, takie jak dzieci. Podobne rozwiązania przyjęte zostały 
np. w Kanadzie w odniesieniu do trawników. Na innych obszarach wrażliwych opryskiwanie 
powinno być zakazane lub zdecydowanie ograniczone. Należy ustanowić znaczące strefy bez 
oprysków wokół terenów użytkowanych przez ogół społeczeństwa, w szczególności przez 
grupy wrażliwe. Strefy bez oprysku mogą rozciągać się w promieniu do 2,5 mili wokół szkół, 
tak jak ma to miejsce w niektórych częściach Stanów Zjednoczonych.

Poprawkę złożyła Kathy Sinnott

Poprawka 234
Artykuł 11 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) zakaz stosowania pestycydów na 
wszystkich obszarach użytkowanych przez 
ogół społeczeństwa lub grupy wrażliwe, 
w szczególności dzieci, co najmniej na 
obszarach zamieszkałych, w parkach, 
ogrodach publicznych, na terenach 
sportowych, terenach szkolnych i placach 
zabaw oraz w znaczących strefach bez 
oprysku obejmujących tereny wokół 
odnośnych obszarów;

Or. en

Uzasadnienie

Należy zakazać oprysków na obszarach użytkowanych przez ogół społeczeństwa, 
w szczególności przez grupy wrażliwe, takie jak dzieci. Podobne rozwiązania przyjęte zostały 
np. w Kanadzie w odniesieniu do trawników. Na innych obszarach wrażliwych opryskiwanie 
powinno być zakazane lub zdecydowanie ograniczone. Należy ustanowić znaczące strefy bez 
oprysków wokół terenów użytkowanych przez ogół społeczeństwa, w szczególności przez 
grupy wrażliwe. Strefy bez oprysku mogą rozciągać się w promieniu do 2,5 mili wokół szkół, 
tak jak ma to miejsce w niektórych częściach Stanów Zjednoczonych.

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 235
Artykuł 11 litera a)

a) zakaz lub ograniczenie do niezbędnego 
minimum stosowania pestycydów na 

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

obszarach użytkowanych przez ogół 
społeczeństwa lub grupy wrażliwe, 
w szczególności dzieci, co najmniej 
w parkach, ogrodach publicznych, na 
terenach sportowych, terenach szkolnych 
i placach zabaw oraz w promieniu co 
najmniej dwustu metrów wokół tych stref;

Or. fr

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 236
Artykuł 11 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) 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 sportowo-rekreacyjnych, 
terenach szkolnych i placach zabaw oraz w
pobliżu obiektów lecznictwa publicznego 
(klinik, szpitali, ośrodków 
rehabilitacyjnych, uzdrowisk, hospicjów);

Or. pl

Uzasadnienie

Terenom sportowym często towarzyszą obiekty rekreacyjne. Istniejące kompleksy 
(multipleksy) wypoczynkowo-rekreacyjne spełniają również funkcje sportowe. Obszary te 
powinny być wolne od zanieczyszczeń i ekspozycji na pestycydy przebywającej tam ludności.

Obszary, na których istnieje działalność związana z przywracaniem do zdrowia pacjentów 
(klinik, szpitali, sanatoriów, ośrodków rehabilitacyjnych, hospicjów, itp.) powinny być 
chronione przed szkodliwym działaniem pestycydów.

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 237
Artykuł 11 litera a)

(a) zakaz lub ograniczenie do niezbędnego 
minimum stosowania pestycydów na 

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

obszarach użytkowanych przez ogół 
społeczeństwa lub grupy wrażliwe, co 
najmniej w parkach, ogrodach publicznych, 
na terenach sportowych, terenach szkolnych 
i placach zabaw; lokalni mieszkańcy będą 
zawsze informowani o czasie, miejscu 
i możliwych skutkach oprysków;

Or. en

Uzasadnienie

Należy wykorzystać wszelkie możliwe instrumenty w celu uniknięcia niepotrzebnego 
narażenia społeczeństwa na pestycydy.

Poprawkę złożył Frédérique Ries

Poprawka 238
Artykuł 11 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) zakaz stosowania pestycydów na 
wszystkich obszarach użytkowanych przez 
ogół społeczeństwa lub grupy wrażliwe, 
w szczególności dzieci, co najmniej na 
obszarach zamieszkałych, w parkach, 
ogrodach publicznych, na terenach 
sportowych, terenach szkolnych i placach 
zabaw oraz w buforowych strefach bez 
oprysków, otaczających te obszary;

Or. en

Uzasadnienie

Należy zakazać oprysków na obszarach użytkowanych przez ogół społeczeństwa, 
w szczególności przez grupy wrażliwe, takie jak dzieci, analogicznie do rozwiązań przyjętych
np. w Kanadzie w odniesieniu do trawników. Na innych obszarach wrażliwych opryskiwanie 
powinno być zakazane lub zdecydowanie ograniczone. Strefy bez oprysku mogą rozciągać się 
w promieniu do 2,5 mili (ok. 4 km) wokół szkół, tak jak ma to miejsce w niektórych częściach 
Stanów Zjednoczonych (np. w Kalifornii).
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Poprawkę złożyli Caroline Lucas, Roberto Musacchio

Poprawka 239
Artykuł 11 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) zakaz stosowania pestycydów na 
wszystkich obszarach użytkowanych przez 
ogół społeczeństwa lub grupy wrażliwe, co 
najmniej na obszarach zamieszkałych, 
w parkach, ogrodach publicznych, na 
terenach sportowych, terenach szkolnych 
i placach zabaw oraz w strefach 
o szerokości przynajmniej 1500 metrów na 
polach, w winnicach, sadach itp., 
obejmujących tereny wokół odnośnych 
obszarów, w szczególności, choć nie 
wyłącznie, w celu ochrony grup 
wrażliwych, takich jak niemowlęta, dzieci, 
kobiety w ciąży, osoby starsze oraz osoby 
już uprzednio chore i mogące przyjmować 
leki. Na wszystkich tych obszarach należy 
stosować alternatywne środki 
niechemiczne;

Or. en

Uzasadnienie

Komisja uznała, że zagrożenie związane z narażeniem na pestycydy na obszarach 
wykorzystywanych przez ogół ludności jest wysokie. Zatem stosowanie pestycydów powinno 
być zakazane na obszarach oraz wokół obszarów, gdzie ludność może być narażona na 
kontakt z nimi, szczególnie jeżeli zamieszkuje ona w pobliżu odnośnych obszarów. Pestycydy 
mogą przenosić się na znaczne odległości, a w niektórych stanach USA strefy bez oprysku 
ustanawiane są w promieniu do 2,5 mili (ok. 4 km) wokół szkół. Należy wprowadzić znaczące 
środki legislacyjne, aby zapobiec narażeniu ludności na pestycydy i chronić grupy wrażliwe.

Poprawkę złożył Roberto Musacchio

Poprawka 240
Artykuł 11 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 

(a) zakaz stosowania pestycydów na 
wszystkich obszarach użytkowanych przez 
ogół społeczeństwa lub grupy wrażliwe, 
w szczególności dzieci, co najmniej na 
obszarach zamieszkałych, w parkach, 
ogrodach publicznych, na terenach 
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i placach zabaw; sportowych, terenach szkolnych i placach 
zabaw oraz w znaczących strefach bez 
oprysków wokół tych obszarów, w tym na 
polach;

Or. en

Uzasadnienie

Należy zakazać oprysków na obszarach użytkowanych przez ogół społeczeństwa, 
w szczególności przez grupy wrażliwe, takie jak dzieci, analogicznie do rozwiązań przyjętych 
np. w Kanadzie w odniesieniu do trawników. Na innych obszarach wrażliwych opryskiwanie 
powinno być zakazane lub zdecydowanie ograniczone. Należy ustanowić znaczące strefy bez 
oprysków wokół terenów użytkowanych przez ogół społeczeństwa, w szczególności przez 
grupy wrażliwe. Strefy bez oprysku mogą rozciągać się w promieniu do 2,5 mili (ok. 4 km) 
wokół szkół, tak jak ma to miejsce w niektórych częściach Stanów Zjednoczonych.

Poprawkę złożyły Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Poprawka 241
Artykuł 11 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) zakaz stosowania pestycydów na 
wszystkich obszarach użytkowanych przez 
ogół społeczeństwa lub grupy wrażliwe, 
w szczególności dzieci, co najmniej na 
obszarach zamieszkałych, w parkach, 
ogrodach publicznych, na terenach 
sportowych, terenach szkolnych i placach 
zabaw oraz w znaczących strefach bez 
oprysków, w tym na otaczających polach;

Or. en

Uzasadnienie

Należy zakazać oprysków na obszarach użytkowanych przez ogół społeczeństwa, w 
szczególności przez grupy wrażliwe, takie jak dzieci, analogicznie do rozwiązań przyjętych 
np. w Kanadzie w odniesieniu do trawników. Na innych obszarach wrażliwych opryskiwanie 
powinno być zakazane lub zdecydowanie ograniczone. Należy ustanowić znaczące strefy bez 
oprysków wokół terenów użytkowanych przez ogół społeczeństwa, w szczególności przez 
grupy wrażliwe. Strefy bez oprysku mogą rozciągać się w promieniu do 2,5 mili (4 km) wokół 
szkół, tak jak ma to miejsce w niektórych częściach Stanów Zjednoczonych.
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Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 242
Artykuł 11 litera a a) (nowa)

(aa) państwa członkowskie zapewniają 
tworzenie odpowiednich stref buforowych, 
w których nie wolno stosować ani 
przechowywać pestycydów, na obszarach 
przylegających do obszarów, o których 
mowa w lit. a).

Or. nl

Uzasadnienie

Na tych obszarach również należy utworzyć odpowiednie strefy buforowe.

Poprawkę złożyli Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange + Richard Seeber

Poprawka 243
Artykuł 11 litera b)

(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.

skreślona

Or. nl

Uzasadnienie

Ograniczenia w stosowaniu środków ochrony upraw są już zapisane w odniesieniu do 
obszarów Natura 2000; nie jest zatem konieczne zatem wprowadzanie dodatkowych zasad w 
tej dziedzinie. W praktyce dyrektywa ptasia oraz dyrektywa siedliskowa nakładają poważne 
obciążenia administracyjne na przedsiębiorców i rolników, a wprowadzanie w życie tych 
dyrektyw znacznie ogranicza w niektórych państwach członkowskich swobodę poruszania się 
tych, których one dotyczą. Przedmiotowy ustęp jest zatem zbędny i może tylko wywołać 
niepotrzebną dyskusję. (Lambert van Nistelrooij)

Patrz uzasadnienie do art. 11, część wprowadzająca. (Seeber)
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Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 244
Artykuł 11 litera b)

(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.

(b) ograniczenie stosowania pestycydów na 
specjalnych obszarach ochrony lub innych 
obszarach wyznaczonych do celów podjęcia 
niezbędnych środków ochrony zgodnie z art. 
3 i 4 dyrektywy 79/409/EWG i art. 6, 10 i 12 
dyrektywy 92/43/EWG.

Or. de

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do części wprowadzającej art. 11.

Poprawkę złożyli Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Dan Jørgensen

Poprawka 245
Artykuł 11 litera b)

(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.

(b) zakaz lub znaczące ograniczenie 
stosowania pestycydów na obszarach 
ochrony lub innych obszarach 
wyznaczonych do celów podjęcia 
niezbędnych środków ochrony zgodnie z art. 
3 i 4 dyrektywy 79/409/EWG i art. 6, 10 i 12 
dyrektywy 92/43/EWG.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do art. 11 lit. a).

Poprawkę złożyli Roberto Musacchio, Frédérique Ries

Poprawka 246
Artykuł 11 litera b)

(b) zakaz lub ograniczenie stosowania 
pestycydów na specjalnych obszarach 

(b) zakaz lub surowe ograniczenie 
stosowania pestycydów na obszarach 
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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.

ochrony lub innych obszarach 
wyznaczonych do celów podjęcia 
niezbędnych środków ochrony zgodnie z art. 
3 i 4 dyrektywy 79/409/EWG i art. 6, 10 i 12 
dyrektywy 92/43/EWG.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do art. 9 lit. a).

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 247
Artykuł 11 litera b)

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.

b) zakaz lub znaczne ograniczenie 
stosowania pestycydów na specjalnych 
obszarach ochrony lub innych obszarach 
wyznaczonych do celów podjęcia 
niezbędnych środków ochrony zgodnie z art. 
3 i 4 dyrektywy 79/409/EWG i art. 6, 10 i 12 
dyrektywy 92/43/EWG.

Or. fr

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do art. 11, część wprowadzająca.

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 248
Artykuł 11 litera b)

(b) zakaz lub ograniczenie stosowania 
pestycydów na specjalnych obszarach 
ochrony lub innych obszarach 
wyznaczonych do celów podjęcia 
niezbędnych środków ochrony zgodnie art. 3 

(b) zakaz stosowania pestycydów na 
specjalnych obszarach ochrony lub innych 
obszarach wyznaczonych do celów podjęcia 
niezbędnych środków ochrony zgodnie z art. 
3 i 4 dyrektywy 79/409/EWG i art. 6, 10 i 12 
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i 4 dyrektywy 79/409/EWG i art. 6, 10 i 12 
dyrektywy 92/43/EWG.

dyrektywy 92/43/EWG.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zakazać stosowania pestycydów na specjalnych obszarach ochrony, aby zapobiec 
zagrożeniom i negatywnemu wpływowi pestycydów na ptaki, dziką faunę i florę i szeroko 
pojęte środowisko naturalne. Na takich obszarach jako alternatywę powinno się stosować 
faktycznie zrównoważone, niechemiczne i naturalne metody ochrony przed szkodnikami. 
Byłoby to bardziej zgodne z celami w zakresie zrównoważonej ochrony upraw.

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 249
Artykuł 11 ustęp 2

Zakaz lub ograniczenie, o którym mowa w 
lit. b) może opierać się na wynikach 
odpowiednich ocen ryzyka.

Zakaz, o którym mowa w lit. b) może 
opierać się na wynikach odpowiednich ocen 
ryzyka.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do art. 11 lit. b).

Poprawkę złożyli Lambert van Nistelrooij, Esther de Lande + Werner Langen + Richard 
Seeber

Poprawka 250
Artykuł 11 ustęp 2

Zakaz lub ograniczenie, o którym mowa w 
lit. b) może opierać się na wynikach 
odpowiednich ocen ryzyka.

skreślony

Or. nl

Uzasadnienie

Jeżeli art. 11 lit. b) zostanie uchylony (patrz poprawka 9), powyższy ustęp będzie 
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niepotrzebny. (Lambert van Nistelrooij i inni)

Patrz uzasadnienie do art. 11, część wprowadzająca. (Langen + Seeber)

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Glenis Willmott

Poprawka 251
Artykuł 12 ustęp 1 litera da) (nowa)

da) składowanie i przygotowanie sprzętu i 
chemikaliów do opryskiwania.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby środki dotyczyły całego procesu.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 252
Artykuł 12 ustęp 1

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 
niezbędne środki w celu zagwarantowania, 
że poniższe czynności nie stwarzają 
zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa 
ludzi oraz środowiska naturalnego:

(a) składowanie pestycydów, postępowanie 
z pestycydami, rozcieńczanie i mieszanie 
pestycydów przed ich stosowaniem;

(a) bezpieczne składowanie pestycydów, 
postępowanie z pestycydami, rozcieńczanie i 
mieszanie pestycydów przed ich 
stosowaniem;

(b) postępowanie z opakowaniami i 
pozostałościami pestycydów;

(b) bezpieczne postępowanie z 
opakowaniami i pozostałościami 
pestycydów;

(c) utylizacja mieszanek pozostałych po 
stosowaniu;

(c) utylizacja mieszanek pozostałych po 
stosowaniu;

(d) czyszczenie sprzętu do stosowania 
pestycydów po użyciu.

(d) przygotowanie, czyszczenie oraz
składowanie sprzętu do stosowania 
pestycydów po użyciu, a także akcesoriów i 
sprzętu do opryskiwania i chemikaliów.
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Or. pl

Uzasadnienie

Właściwa utylizacja odpadów pestycydowych oraz ich bezpieczne składowanie pozwoli 
zminimalizować ryzyko skażenia pestycydami.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 253
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 traktują pestycydy 
jako priorytetowe substancje niebezpieczne
dla środowiska naturalnego i dla zdrowia 
ludzkiego i dbają o to, aby obszary 
składowania pestycydów były 
skonstruowane w sposób uniemożliwiający 
ich niepożądane wydostanie się.

Or. pl

Uzasadnienie

W zał. II dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie norm jakości środowiska w 
dziedzinie polityki wodnej oraz zmieniającej dyrektywę 2000/60/WE (zał. X) niektóre 
pestycydy wpisano na listę priorytetowych substancji niebezpiecznych.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 254
Artykuł 13 tytuł

Artykuł 13 skreślony
Zintegrowane zarządzanie szkodnikami

Or. pl

Uzasadnienie

W nowym projekcie rozporządzenia dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony 
roślin (COM(2006)388) znajduje się definicja „zintegrowanego zarządzania szkodnikami”. 
Jest to staranne rozpatrzenie wszelkich dostępnych technik kontroli szkodników, a następnie 
włączenie odpowiednich środków, które hamują rozwój populacji szkodników i utrzymują 
środki ochrony roślin i inne formy interwencji na poziomie uzasadnionym ekonomicznie oraz 
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zmniejszają lub minimalizują ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska.

Pojęcie to w takim zakresie stosowane jest w USA, ale nigdzie na świecie nie ma charakteru 
normatywnego ani charakteru obligatoryjnego. Plany wprowadzenia „zintegrowanego 
zarządzania szkodnikami” zgodnie z zapisem w punktach 7 i 8 niniejszego artykułu nie mogą 
być podstawą prawną do jego wdrażania (punkt 2 niniejszego artykułu).

Wobec wirtualnego istnienia definicji (punkt 7 i 8 niniejszego artykułu mówiącego o planach 
tworzenia norm „zintegrowanego zarządzania szkodnikami”) nie ma sensu powoływanie 
jakichkolwiek ciał nadzorujących zapisy niniejszej dyrektywy, dat wprowadzania tych norm, a 
tym bardziej do zachęcania rolników (punkt 6) do ich wprowadzania dla poszczególnych 
upraw.

Poprawkę złożył Roberto Musacchio

Poprawka 255
Artykuł 13 tytuł

Zintegrowane zarządzanie szkodnikami Zintegrowana ochrona przed szkodnikami i 
rolnictwo ekologiczne

Or. en

Uzasadnienie

Zintegrowana ochrona przed szkodnikami powinna być minimalnym wymogiem w odniesieniu 
do wszystkich obszarów rolnych, z wyjątkiem terenów, na których prowadzone jest rolnictwo 
ekologiczne. Aby dalej ograniczyć stosowanie pestycydów i związane z nim zagrożenia, należy 
ustanowić cele w zakresie zwiększania powierzchni terenów, na których prowadzone jest 
rolnictwo ekologiczne. Należy też wykorzystywać podatki/opłaty od pestycydów jako 
narzędzie finansowania realizacji efektywnych usług szkoleniowych i kształcenia rolników w 
dziedzinie technik zintegrowanej ochrony przed szkodnikami oraz ograniczania stosowania 
pestycydów. Usługi doradcze w zakresie zintegrowanej ochrony przed szkodnikami powinny 
być dla rolników bezpłatne. 

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen + Kathy Sinnott + Roberto Musacchio + Hiltrud Breyer

Poprawka 256
Artykuł 13 ustęp 1

1. Państwa członkowskie podejmują 
wszystkie niezbędne środki dla wspierania 
rolnictwa stosującego niskie dawki 
pestycydów, w tym zintegrowanego 
zarządzania szkodnikami, oraz dla 

1. Państwa członkowskie podejmują 
wszystkie niezbędne środki – w tym zakaz 
stosowania i odmowę zatwierdzania 
pestycydów – dla wspierania rolnictwa 
stosującego niskie dawki pestycydów, w tym 
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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.

zintegrowanej ochrony przed szkodnikami i 
rolnictwa ekologicznego, 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.

Or. en

Uzasadnienie

IPM should be implemented as fast as possible as a minimum for all agricultural land except 
land under organic farming and targets for the increase of land under organic farming shall 
be set for the reduction of pesticide use and risks. (Dan Jørgensen)

IPM should be implemented as a minimum for all agricultural land except land under organic 
farming. Targets for the increase of land under organic farming shall be set for the reduction 
of pesticide use and risks. A tax/levy on pesticides should be a used as a tool for funding the 
implementation of an effective extension service and training of farmers in IPM techniques 
and pesticide use reduction. Advisory services on IPM should be free for farmers. (Kathy 
Sinnott)

IPM should be implemented as a minimum for all agricultural land except land under organic 
farming. A tax/levy on pesticides should be a used as a tool for funding the implementation of 
an effective extension service and training of farmers in IPM techniques and pesticide use 
reduction. Advisory services on IPM should be free for farmers. (Roberto Musacchio + 
Hiltrud Breyer)

Poprawkę złożył Stéphane Le Foll

Poprawka 257
Artykuł 13 ustęp 1

1. Państwa członkowskie podejmują 
wszystkie niezbędne środki dla wspierania 
rolnictwa stosującego niskie dawki 
pestycydów, w tym zintegrowanego 
zarządzania szkodnikami, oraz dla 
zapewnienia, aby profesjonalni 
użytkownicy pestycydów zaczęli stosować 

1. Państwa członkowskie podejmują 
wszystkie niezbędne środki dla wspierania 
rolnictwa stosującego niskie dawki 
pestycydów, głównie poprzez zintegrowaną
ochronę przed szkodnikami oraz nowe, 
bardziej ekonomiczne metody produkcji, 
które łączą wydajność ekonomiczną 
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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.

z ochroną ekosystemów. Reorientacja 
bezpośredniego wsparcia w ramach 
wspólnej polityki rolnej może 
w szczególności pomóc profesjonalnym 
użytkownikom pestycydów w rozpoczęciu 
stosowania wszystkich dostępnych środków 
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. Zachowanie 
możliwie najszerszej różnorodności
biologicznej jest koniecznym warunkiem 
wprowadzenia kombinacji uprawianych 
roślin, co poprzez regenerację ekosystemów 
pozwala ograniczyć stosowanie pestycydów.

Or. fr

Uzasadnienie

Le développement de la politique agricole commune a favorisé le développement d'une 
agriculture intensive qui pose un certain nombre de problèmes environnementaux menaçant 
l'équilibre de la planète et pouvant parfois altérer la santé humaine. Des efforts ont déjà été 
engagés par les agriculteurs pour réduire l'utilisation de pesticides. Il leur faudra demain 
aller plus loin. Le développement d'une agriculture durable efficace économiquement et sur 
la plan environnemental passe par un changement des modes de production. Certains 
nouveaux modèles de production existent déjà et ont été expérimentés par les agriculteurs 
(agriculture biologique, agriculture de conservation...). La recherche se penche sur ces 
questions. La politique agricole commune doit de plus en plus participer au développement de 
ces nouveaux modèles.

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 258
Artykuł 13 ustęp 1

1. Państwa członkowskie podejmują 
wszystkie niezbędne środki dla wspierania 
rolnictwa stosującego niskie dawki 
pestycydów, w tym zintegrowanego 
zarządzania szkodnikami, oraz dla 
zapewnienia, aby profesjonalni użytkownicy 

1. Państwa członkowskie podejmują 
wszystkie niezbędne środki, w tym 
wykorzystanie instrumentów 
ekonomicznych, dla wspierania rolnictwa 
stosującego niskie dawki pestycydów, w tym 
zintegrowanej ochrony przed szkodnikami, 
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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.

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. Komisja złoży propozycję 
dotyczącą systemu podatków i opłat od 
pestycydów na szczeblu wspólnotowym.

Or. en

Uzasadnienie

Instrumenty ekonomiczne są generalnie najbardziej efektywnymi sposobami ograniczania 
zagrożeń dla środowiska naturalnego. System opłat i podatków na szczeblu europejskim może 
przyczynić się do zrównoważenia europejskiego rynku pestycydów i zapobiegać nielegalnemu 
ich rozprowadzaniu. 

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 259
Artykuł 13 ustęp 1

1. Państwa członkowskie podejmują 
wszystkie niezbędne środki dla wspierania 
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.

1. Państwa członkowskie tworzą systemy 
zachęt dla wspierania rolnictwa stosującego 
niskie dawki pestycydów, w tym 
zintegrowanej ochrony przed szkodnikami.

Or. de
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Uzasadnienie

Systemy zachęt lepiej niż środki przymusowe przyczynią się do zrozumienia ze strony 
użytkowników dla stosowania niskich dawek środków ochrony roślin lub zintegrowanej
ochrony przed szkodnikami. Ponadto należy podkreślić, że w trakcie procedury zatwierdzania 
bada się wpływ środków ochrony roślin na zdrowie ludzi i środowisko naturalne. Należy 
założyć, że przy właściwym stosowaniu zatwierdzone środki ochrony roślin nie wywołują 
dalszych skutków na dany obszar.

Poprawkę złożyły Caroline Lucas, Jill Evans

Poprawka 260
Artykuł 13 ustęp 1

1. Państwa członkowskie podejmują 
wszystkie niezbędne środki dla wspierania 
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.

1. Państwa członkowskie podejmują 
wszystkie niezbędne środki dla wspierania 
rolnictwa stosującego niskie dawki 
pestycydów, w tym niechemicznych metod 
ochrony przed szkodnikami, oraz dla 
zapewnienia, aby profesjonalni użytkownicy 
pestycydów zaczęli stosować wszystkie 
dostępne środki ochrony upraw w sposób 
bardziej przyjazny dla środowiska 
naturalnego, dając pierwszeństwo 
niechemicznym i naturalnym środkom 
alternatywnym.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zawsze nadawać pierwszeństwo niechemicznym metodom ochrony przed szkodnikami 
jako jedynemu zrównoważonemu i faktycznie zapobiegającemu rozwiązaniu, które jest 
bardziej zgodne z celami w zakresie zrównoważonej ochrony upraw niż stosowanie złożonych 
chemikaliów służących do zabijania roślin, insektów i innych form życia, co nie może być 
uznane za działanie zrównoważone. Państwa członkowskie powinny promować i wspierać 
szerokie stosowanie alternatywnych niechemicznych środków ochrony roślin oraz ochrony 
przed szkodnikami i zarządzania uprawami.
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Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 261
Artykuł 13 ustęp 1

1. Państwa członkowskie podejmują 
wszystkie niezbędne środki dla wspierania
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.

1. Państwa członkowskie podejmują 
wszystkie niezbędne środki dla wspierania 
rolnictwa stosującego niskie dawki 
pestycydów, w tym zintegrowanej ochrony 
przed szkodnikami, oraz dla zapewnienia, 
aby profesjonalni użytkownicy pestycydów 
jak najszybciej przeszli na 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.

Or. nl

Uzasadnienie

Ważne jest, by profesjonalni użytkownicy pestycydów jak najszybciej przeszli na dostępne 
środki ochrony upraw w sposób bardziej przyjazny dla środowiska naturalnego.

Poprawkę złożyły Caroline Lucas, Jill Evans

Poprawka 262
Artykuł 13 ustęp 2

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

2. Państwa członkowskie ustanawiają lub 
wspierają ustanowienie wszelkich 
niezbędnych warunków dla wdrożenia 
niechemicznych metod ochrony roślin oraz 
ochrony przed szkodnikami i zarządzania 
uprawami.

Or. en

Uzasadnienie

Uwzględniając znane zagrożenia oraz ostre i przewlekłe skutki zdrowotne, jak określono to 
bardziej szczegółowo w ocenie wpływu strategii tematycznej, państwa członkowskie powinny 
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promować i wspierać szerokie stosowanie alternatywnych niechemicznych środków ochrony 
roślin oraz ochrony przed szkodnikami i zarządzania uprawami.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 263
Artykuł 13 ustęp 2

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

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Przepis został już włączony do ustępu 1.

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 264
Artykuł 13 ustęp 2

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

2. Państwa członkowskie ustanawiają lub 
wspierają ustanowienie wszelkich 
niezbędnych warunków dla wdrożenia 
zintegrowanej ochrony przed szkodnikami i 
sporządzają dla poszczególnych upraw
opisy najlepszych zintegrowanych praktyk 
ochrony upraw, nadając pierwszeństwo 
niechemicznym środkom ochrony upraw.

Or. nl

Uzasadnienie

Najlepsze praktyki w zakresie niechemicznych środków ochrony upraw pomagają
profesjonalnym użytkownikom w dokonywaniu wyboru bardziej przyjaznych środowisku 
środków ochrony upraw.
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Poprawkę złożyli Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Poprawka 265
Artykuł 13 ustęp 2

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

2. Państwa członkowskie ustanawiają lub 
wspierają ustanowienie wszelkich 
niezbędnych warunków dla wdrożenia 
zintegrowanej ochrony przed szkodnikami 
oraz niechemicznych metod ochrony roślin, 
ochrony przed szkodnikami i zarządzania 
uprawami.

Or. en

Uzasadnienie

Unijna dyrektywa 91/414/EWG wymaga, by nie stosować pestycydów, chyba że zapewniono, 
iż nie będą one miały „szkodliwego wpływu” na ludzi lub zwierzęta. Należy zawsze nadawać 
pierwszeństwo niechemicznym metodom ochrony przed szkodnikami jako jedynemu 
zrównoważonemu i faktycznie zapobiegającemu rozwiązaniu, które jest bardziej zgodne z 
celami w zakresie zrównoważonej ochrony upraw niż stosowanie złożonych chemikaliów 
służących do zabijania roślin, insektów i innych form życia, co nie może być uznane za 
działanie zrównoważone. Państwa członkowskie powinny promować i wspierać szerokie 
stosowanie alternatywnych niechemicznych środków ochrony roślin.

Poprawkę złożyli Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Poprawka 266
Artykuł 13 ustęp 3

3. W szczególności, państwa członkowskie 
dbają o to, aby rolnicy mieli do dyspozycji 
systemy, w tym szkolenia zgodnie z art. 5, i 
narzędzia do monitorowania szkodników i 
podejmowania decyzji, jak również usługi 
doradcze w zakresie zintegrowanego 
zarządzania szkodnikami.

3. W szczególności państwa członkowskie 
dbają o to, aby rolnicy mieli do dyspozycji 
systemy, w tym szkolenia zgodnie z art. 5, i 
narzędzia do monitorowania szkodników i 
podejmowania decyzji, jak również usługi 
doradcze w zakresie zintegrowanej ochrony 
przed szkodnikami oraz niechemicznych 
metod ochrony roślin, ochrony przed
szkodnikami i zarządzania uprawami.

Or. en
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Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do art. 13 ust. 2.

Poprawkę złożyły Caroline Lucas, Jill Evans

Poprawka 267
Artykuł 13 ustęp 3

3. W szczególności, państwa członkowskie 
dbają o to, aby rolnicy mieli do dyspozycji 
systemy, w tym szkolenia zgodnie z art. 5, i 
narzędzia do monitorowania szkodników i 
podejmowania decyzji, jak również usługi 
doradcze w zakresie zintegrowanego 
zarządzania szkodnikami.

3. W szczególności, państwa członkowskie 
dbają o to, aby rolnicy mieli do dyspozycji 
systemy, w tym szkolenia zgodnie z art. 5, i 
narzędzia do monitorowania szkodników i 
podejmowania decyzji, jak również usługi 
doradcze w zakresie niechemicznych metod 
ochrony roślin oraz ochrony przed 
szkodnikami i zarządzania uprawami.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do art. 13 ust. 1 i 2.

Poprawkę złożyły Caroline Lucas, Jill Evans

Poprawka 268
Artykuł 13 ustęp 4

4. Do dnia 30 czerwca 2013 r. państwa 
członkowskie składają Komisji 
sprawozdanie dotyczące wdrożenia ust. 2 i 
3, a w szczególności dotyczące tego, czy 
wprowadzono w życie niezbędne warunki 
dla wdrożenia zintegrowanego zarządzania 
szkodnikami.

4. Do dnia 30 czerwca 2010 r. państwa 
członkowskie składają Komisji 
sprawozdanie dotyczące wdrożenia ust. 2 i 
3, a w szczególności dotyczące tego, czy 
wprowadzono w życie niezbędne warunki 
dla wdrożenia niechemicznych metod 
ochrony roślin oraz ochrony przed 
szkodnikami i zarządzania uprawami.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do art. 13 ust. 1 i 2.
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Poprawkę złożyli Margrete Auken, Hiltrud Breyer + Roberto Musacchio + Dan Jørgensen +
Kathy Sinnott

Poprawka 269
Artykuł 13 ustęp 4

4. Do dnia 30 czerwca 2013 r. państwa 
członkowskie składają Komisji 
sprawozdanie dotyczące wdrożenia ust. 2 i 
3, a w szczególności dotyczące tego, czy 
wprowadzono w życie niezbędne warunki 
dla wdrożenia zintegrowanego zarządzania 
szkodnikami.

4. Do dnia 30 czerwca 2011 r. państwa 
członkowskie składają Komisji 
sprawozdanie dotyczące wdrożenia ust. 2 i 
3, a w szczególności dotyczące tego, czy 
wprowadzono w życie niezbędne warunki 
dla wdrożenia zintegrowanej ochrony przed
szkodnikami.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wdrożyć normy zintegrowanej ochrony przed szkodnikami szybciej niż przewiduje to 
Komisja. (Margrete Auken, Hiltrud Breyer)

Zintegrowana ochrona przed szkodnikami powinno być minimalnym wymogiem w odniesieniu 
do wszystkich obszarów rolnych, z wyjątkiem terenów, na których prowadzone jest rolnictwo 
ekologiczne. Aby dalej ograniczyć stosowanie pestycydów i związane z nim zagrożenia, należy 
ustanowić cele w zakresie zwiększania powierzchni terenów, na których prowadzone jest 
rolnictwo ekologiczne. Należy też wykorzystywać podatki/opłaty od pestycydów jako 
narzędzie finansowania realizacji efektywnych usług w zakresie poszerzania upraw i szkoleń 
rolników w dziedzinie technik zintegrowanej ochrony przed szkodnikami oraz ograniczania 
stosowania pestycydów. (Roberto Musacchio)

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen + Kathy Sinnott + Margrete Auken, Hiltrud Breyer +
Roberto Musacchio

Poprawka 270
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.

5. Państwa członkowskie dbają o to, aby 
najpóźniej do dnia 1 stycznia 2012 r.
wszyscy profesjonalni użytkownicy 
pestycydów wprowadzili ogólne normy oraz 
normy dla poszczególnych upraw w 
zakresie zintegrowanej ochrony przed 
szkodnikami.

Or. en
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Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do art. 14 ust. 1. (Dan Jørgensen, Kathy Sinnott)

Należy wdrożyć normy zintegrowanej ochrony przed szkodnikami szybciej niż przewiduje to 
Komisja. (Margrete Auken, Hiltrud Breyer)

Zintegrowana ochrona przed szkodnikami powinna być minimalnym wymogiem w odniesieniu 
do wszystkich obszarów rolnych, z wyjątkiem terenów, na których prowadzone jest rolnictwo 
ekologiczne. Aby dalej ograniczyć stosowanie pestycydów i związane z nim zagrożenia, należy 
ustanowić cele w zakresie zwiększania terenów pod uprawy ekologiczne. Należy też 
wykorzystywać podatki/opłaty od pestycydów jako narzędzie finansowania realizacji 
efektywnych usług w zakresie poszerzania upraw i szkoleń rolników w dziedzinie technik 
zintegrowanej ochrony przed szkodnikami oraz ograniczania stosowania pestycydów. 
(Roberto Musacchio)

Poprawkę złożyli Richard Seeber + Frieda Brepoels + Christofer Fjellner

Poprawka 271
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

Or. xm

Uzasadnienie

Die Anwendung der Normen des integrierten Pflanzenschutzes ist schon in Artikel 52 der 
Verordnung über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmittel geregelt und braucht hier 
nicht extra angeführt werden.(Richard Seeber)

Een harmonisatie van de IPM normen zal leiden tot een verbetering van de 
concurrentiepositie van de landbouwers. In de huidige formulering van het artikel is bepaald 
dat de algemene criteria voor de IPM normen later zullen vastgesteld worden maar dat deze 
wel uiterlijk eind 2014 geïmplementeerd dienen te zijn. Vandaar dat het meer aangewezen is 
deze timing later vast te stellen, zodat de Lidstaten beter kunnen inschatten waar ze aan 
beginnen? (Frieda Brepoels)

Integrerat växtskydd är mycket viktigt då det begränsar användningen av kemiska 
växtskyddsmedel till vad som är absolut nödvändigt. Det är därför även av stor vikt att skapa 
förutsättningar för användare att tillämpa integrerat växtskydd. Däremot bör inte 
gemensamma standarder för integrerat växtskydd utgöra ett verksamhetskrav eftersom det 
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inom gemenskapen finns stora regionala skillnader med skiftande behov av åtgärder för att 
minska miljöpåverkan. Stora administrativa problem och bördor kan även uppstå om 
integrerat växtskydd ska utgöra ett tvärvillkor i den gemensamma jordbrukpolitiken. 
(Christofer Fjellner).

Poprawkę złożyły Caroline Lucas, Jill Evans

Poprawka 272
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.

5. Państwa członkowskie dbają o to, aby 
najpóźniej do dnia 1 stycznia 2011 r.
wszyscy profesjonalni użytkownicy 
pestycydów wprowadzili ogólne normy w 
zakresie niechemicznych metod ochrony 
roślin oraz ochrony przed szkodnikami i 
zarządzania uprawami.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do art. 13 ust. 1 i 2.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 273
Artykuł 13 ustęp 6

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

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Przepis został już włączony do ustępu 1.



PE 388.389v01-00 152/196 AM\662795PL.doc

PL

Poprawkę złożyły Caroline Lucas, Jill Evans

Poprawka 274
Artykuł 13 ustęp 6

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

6. Państwa członkowskie stosują wszystkie 
konieczne bodźce, aby zachęcić rolników do 
wprowadzenia norm, metod i praktyk w 
zakresie alternatywnych niechemicznych 
środków ochrony roślin oraz ochrony przed 
szkodnikami i zarządzania uprawami dla 
poszczególnych upraw.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do art. 13 ust. 1 i 2.

Poprawkę złożył Roberto Musacchio

Poprawka 275
Artykuł 13 ustęp 6

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

6. Państwa członkowskie stosują wszystkie 
konieczne bodźce, szkolenia i środki 
finansowe, aby wesprzeć rolników we 
wprowadzeniu norm zintegrowanej ochrony 
przed szkodnikami dla poszczególnych 
upraw.

Or. en

Uzasadnienie

Systemy szkoleń i odpowiednie wsparcie finansowe są konieczne dla realizacji zintegrowanej 
ochrony przed szkodnikami i prowadzenia rolnictwa ekologicznego.

Poprawkę złożyli Christofer Fjellner + Richard Seeber

Poprawka 276
Artykuł 13 ustęp 7

7. Ogólne normy w zakresie 
zintegrowanego zarządzania szkodnikami, o 

skreślony
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których mowa w ust. 5, są opracowywane 
zgodnie z procedurą określoną w art. 52 
rozporządzenia (WE) nr […].

Or. sv

Uzasadnienie

Integrerat växtskydd är mycket viktigt då det begränsar användningen av kemiska 
växtskyddsmedel till vad som är absolut nödvändigt. Det är därför även av stor vikt att skapa 
förutsättningar för användare att tillämpa integrerat växtskydd. Däremot bör inte 
gemensamma standarder för integrerat växtskydd utgöra ett verksamhetskrav eftersom det 
inom gemenskapen finns stora regionala skillnader med skiftande behov av åtgärder för att 
minska miljöpåverkan. Stora administrativa problem och bördor kan även uppstå om 
integrerat växtskydd ska utgöra ett tvärvillkor i den gemensamma 
jordbrukpolitiken.(Christofer Fjellner)

Die Anwendung der Normen des integrierten Pflanzenschutzes ist schon in Artikel 52 der 
Verordnung über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmittel geregelt und braucht hier 
nicht extra angeführt werden.(Richard Seeber).

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen + Kathy Sinnott

Poprawka 277
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. Ogólne normy w zakresie zintegrowanej 
ochrony przed szkodnikami, o których 
mowa w ust. 5, są opracowywane zgodnie z 
procedurą określoną w art. 52 
rozporządzenia (WE) nr […]. Zachęca się 
zainteresowane strony do publicznego 
udziału.

Poprawkę złożyły Caroline Lucas, Jill Evans

Poprawka 278
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. Ogólne normy w zakresie 
niechemicznych metod ochrony roślin oraz 
ochrony przed szkodnikami i zarządzania 
uprawami, o których mowa w ust. 5, są 
opracowywane zgodnie z procedurą 
określoną w art. 52 rozporządzenia (WE) nr 
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[…] z udziałem wszystkich 
zainteresowanych stron i społeczeństwa. 

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do art. 13 ust. 1 i 2.

Poprawkę złożyły Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Poprawka 279
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. Ogólne normy w zakresie zintegrowanej
ochrony przed szkodnikami, o których 
mowa w ust. 5, są opracowywane zgodnie z 
procedurą określoną w art. 52 
rozporządzenia (WE) nr […] z publicznym 
udziałem zainteresowanych stron.

Or. en

Uzasadnienie

Taki udział jest ważny jest z punktu widzenia społecznej akceptacji norm zintegrowanej 
ochrony przed szkodnikami.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 280
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

Or. de

Uzasadnienie

Należy zrezygnować z wprowadzenia ogólnoeuropejskich norm zintegrowanej ochrony przed 
szkodnikami dla poszczególnych upraw, ponieważ nie jest możliwe uwzględnienie w nich 
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zróżnicowanych warunków naturalnych i klimatycznych w Europie i są one sprzeczne z 
pojęciem zintegrowanej uprawy roślin, rozumianej jako koncepcja, według której warunki 
lokalne stanowią istotną podstawę dla ustanowienia jakichkolwiek środków.

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen + Kathy Sinnott

Poprawka 281
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.

8. Normy zintegrowanej ochrony przed 
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. 
Zachęca się zainteresowane strony do 
publicznego udziału.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do art. 13 ust. 1.

Poprawkę złożyły Caroline Lucas, Jill Evans

Poprawka 282
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.

8. Normy, metody i praktyki w zakresie 
niechemicznych alternatywnych środków 
ochrony roślin oraz ochrony przed 
szkodnikami i zarządzania uprawami 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 oraz z udziałem 
wszystkich zainteresowanych stron i 
społeczeństwa.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do art. 13 ust. 1 i 2.
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Poprawkę złożyły Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Poprawka 283
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.

8. Normy zintegrowanej ochrony przed 
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 z 
publicznym udziałem zainteresowanych 
stron.

Or. en

Uzasadnienie

Taki udział jest ważny jest z punktu widzenia społecznej akceptacji norm zintegrowanej 
ochrony przed szkodnikami.

Poprawkę złożył Roberto Musacchio

Poprawka 284
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.

8. Normy zintegrowanej ochrony przed 
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. 
Zachęca się zainteresowane strony do 
publicznego udziału.

Or. en

Uzasadnienie

Publiczny udział zainteresowanych stron to kluczowy element z punktu widzenia właściwej 
realizacji zintegrowanej ochrony przed szkodnikami i prowadzenia rolnictwa ekologicznego.

Poprawkę złożyły Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Poprawka 285
Artykuł 13 ustęp 8 a (nowy)
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8a. Minimalne wymogi w zakresie rozwoju 
norm ogólnych oraz norm dla 
poszczególnych upraw dotyczących 
zintegrowanej ochrony przed szkodnikami 
określone są w załączniku IId.

Or. en

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 286
Artykuł 13 ustęp 8 a (nowy)

8a. W celu wprowadzenia określonych 
metod i praktyk zintegrowanej ochrony 
przed szkodnikami dla poszczególnych 
upraw oraz wsparcia rozwoju rolnictwa 
ekologicznego państwa członkowskie 
powinny wprowadzić odpowiedni system 
finansowania oparty na opodatkowaniu 
produktów pestycydowych.

Or. fr

Uzasadnienie

Systemy podatkowe okazały się dobrym środkiem ograniczania stosowania pestycydów 
w kilku państwach członkowskich UE. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość 
wyboru systemu najlepiej odpowiadającego ich potrzebom.

Poprawkę złożył Dan Jørgensen

Poprawka 287
Artykuł 13 ustęp 8 a (nowy)

8a. Państwa członkowskie przyjmują środki 
konieczne dla promowania rolnictwa 
ekologicznego i zwiększenia powierzchni 
gruntów, na których prowadzone jest 
rolnictwo ekologiczne o 30% w ciągu 
dziesięciu lat licząc od roku odniesienia.
Za rok odniesienia uznany będzie ostatni 
rok kalendarzowy przed wejściem w życie 
niniejszej dyrektywy.
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Or. en

Poprawkę złożyła Kathy Sinnott

Poprawka 288
Artykuł 13 ustęp 8 a (nowy)

8a. Minimalne wymogi w zakresie rozwoju 
norm ogólnych i norm dla poszczególnych 
upraw dotyczących zintegrowanej ochrony 
przed szkodnikami wymienione są w 
dokumencie przewodnim w załączniku IId.

Or. en

Poprawkę złożyła Kathy Sinnott

Poprawka 289
Artykuł 13 ustęp 8 b (nowy)

8b. Państwa członkowskie przyjmują środki 
konieczne dla promowania rolnictwa 
ekologicznego i zwiększenia powierzchni 
gruntów, na których prowadzone jest 
rolnictwo ekologiczne, tak aby osiągnąć 
następujące cele:
- 15 % całego areału upraw prowadzone na 
zasadach rolnictwa ekologicznego w ciągu 
pięciu lat licząc od roku odniesienia;
- 30 % całego areału upraw prowadzone na 
zasadach rolnictwa ekologicznego w ciągu 
dziesięciu lat licząc od roku odniesienia.
Za rok odniesienia uznaje się ostatni rok 
kalendarzowy (od stycznia do grudnia) 
przed wejściem w życie niniejszej 
dyrektywy.

Or. en
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Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 290
Artykuł 13 ustęp 8 b (nowy)

8b. Państwa członkowskie przyjmują
wszelkie niezbędne środki w celu 
wspierania rolnictwa ekologicznego 
i zwiększenia udziału gruntów pod 
rolnictwo ekologiczne, tak aby osiągnąć 
następujące cele:
- 15% ogółu gruntów rolnych 
przekształconych dla potrzeb rolnictwa 
ekologicznego w ciągu pięciu lat od wejścia 
w życie niniejszej dyrektywy;
- 30% ogółu gruntów rolnych 
przekształconych dla potrzeb rolnictwa 
ekologicznego w ciągu dziesięciu lat od 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy;

Or. fr

Uzasadnienie

Wspieranie rolnictwa ekologicznego również stanowi środek ograniczania stosowania 
pestycydów oraz zmniejszania zagrożeń dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.

Poprawkę złożyła Frieda Brepoels

Poprawka 291
Artykuł 13 ustęp 8 a (nowy)

8a. Wymogi wobec odbiorców płatności 
bezpośrednich, zgodnie z art. 3 w 
połączeniu z załącznikiem III 
rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, uznaje 
się za spełnione w odniesieniu do 
stosowania środków ochrony upraw, jeżeli 
przedstawiony zostanie dowód odbycia 
szkolenia lub kolejnego szkolenia zgodnie z 
art. 5 i 6, a stosowany sprzęt jest zgodny z 
wymogami, o których mowa w art. 8.

Or. nl
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Uzasadnienie

Jednym z istotnych warunków wstępnych właściwego stosowania środków ochrony upraw jest 
posiadanie odpowiedniej wiedzy i działającego sprzętu. Przedłożenie pisemnych dowodów w 
zakresie odbytych szkoleń i obsługi sprzętu wydaje się zatem wystarczające w kontekście 
współzależności. Jeżeli kontrole dotyczące pozostałych zasad (wzajemne kontrole) mimo to 
ujawnią naruszenia, zastosowane zostaną naturalnie środki karne przewidziane w 
rozporządzeniu nr 1782/2003.

Poprawkę złożył Roberto Musacchio

Poprawka 292
Artykuł 13 ustęp 8 a (nowy)

8a. Państwa członkowskie przyjmują
niezbędne środki dla promowania rolnictwa 
ekologicznego, w tym poprzez przetargi 
publiczne i zwiększanie powierzchni, na 
których prowadzone jest rolnictwo 
ekologiczne, tak aby osiągnąć następujące 
cele:
- 15% całego areału upraw prowadzone na 
zasadach rolnictwa ekologicznego w ciągu 
pięciu lat licząc od roku odniesienia;
- 30% całego areału upraw prowadzone na 
zasadach rolnictwa ekologicznego w ciągu 
dziesięciu lat licząc od roku odniesienia;
Za rok odniesienia uznaje się ostatni rok 
kalendarzowy (od stycznia do grudnia) 
przed wejściem w życie niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Treść poprawki stanowi uzasadnienie samo w sobie – wprowadza ona cele adekwatne do 
przepisów i wsparcia finansowego dla zintegrowanej ochrony przed szkodnikami i rolnictwa
ekologicznego.

Poprawkę złożyła Kathy Sinnott

Poprawka 293
Artykuł 13 ustęp 8 c (nowy)
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8c. Państwa członkowskie zapewniają 
odpowiednie finansowanie wprowadzenia 
norm ogólnych oraz norm dla 
poszczególnych upraw w zakresie 
zintegrowanej ochrony przed szkodnikami 
oraz zwiększania areału przeznaczonego 
pod rolnictwo ekologiczne oparte na 
opłatach od produktów pestycydowych i 
innych instrumentach finansowych.

Or. en

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 294
Rozdział V tytuł

Wskaźniki, sprawozdawczość i wymiana 
informacji

Sprawozdawczość i wymiana informacji

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka służy uproszczeniu i wyjaśnieniu.

Poprawkę złożyli Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Chris Davies, 
Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio +

Anne Ferreira

Poprawka 295
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.

Or. en



PE 388.389v01-00 162/196 AM\662795PL.doc

PL

Uzasadnienie

Oprócz wskaźników i celów w zakresie zagrożeń należy wprowadzić cele i wskaźniki w 
zakresie stosowania.

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 296
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. Do 
chwili przyjęcia tych wskaźników państwa 
członkowskie mogą nadal stosować 
istniejące wskaźniki krajowe lub przyjąć 
inne odpowiednie wskaźniki, które muszą 
być zgodne z wymogami niniejszej 
dyrektywy i odnosić się zarówno do 
zagrożeń zdrowotnych, jak i 
środowiskowych, związanych ze 
stosowaniem pestycydów. W rozwoju i 
wprowadzaniu wskaźników krajowych 
oprócz udziału wszystkich 
zainteresowanych stron wymagany jest
udział społeczeństwa. Wiąże się to z 
wymogiem pełnego publicznego dostępu do 
informacji w celu wspierania udziału 
społeczeństwa.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zgodna z sugerowaną poprawką do punktu 15 preambuły. Dla państw 
członkowskich musi być jasne, że krajowe wskaźniki odnoszą się do zagrożeń dla zdrowia i 
środowiska naturalnego wynikających ze stosowania pestycydów. Dla państw członkowskich 
musi też być jasne, jakie istnieją wymogi odnośnie do udziału społeczeństwa w 
opracowywaniu, ustalaniu, funkcjonowaniu i wprowadzaniu zmian wskaźników krajowych, 
aby nie naruszać postanowień dyrektywy 2003/35/WE przewidującej udział społeczeństwa.

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 297
Artykuł 14 tytuł i ustęp 1
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Wskaźniki Wymiana informacji
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.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka służy uproszczeniu i wyjaśnieniu.

Poprawkę złożyli Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Chris Davies, 
Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio +

Anne Ferreira

Poprawka 298
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,

Or. fr

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 299
Artykuł 14 ustęp 2 litera c)

c) określanie priorytetowych substancji 
czynnych lub priorytetowych upraw lub 
niezrównoważonych praktyk, które 
wymagają szczególnej uwagi, lub dobrych 
praktyk, które można przedstawić jako 
przykłady w celu osiągnięcia celów tej 
dyrektywy w zakresie zmniejszenia 
zagrożeń i zależności od środków ochrony 
roślin.

c) określanie priorytetowych substancji 
czynnych lub priorytetowych upraw lub 
niezrównoważonych praktyk, które 
wymagają szczególnej uwagi, lub dobrych 
praktyk, które można przedstawić jako 
przykłady w celu osiągnięcia celów tej 
dyrektywy w zakresie zapobiegania 
zagrożeniom zdrowotnym i środowiskowym, 
w tym niebezpieczeństwom, i zależności od 
pestycydów; promowanie i zachęcanie do 
stosowania niechemicznych alternatywnych 
środków ochrony roślin.
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Or. en

Uzasadnienie

W odniesieniu do zdrowia ludzkiego zagrożeniom należy zapobiegać, a nie jedynie je 
ograniczać. Jest to zgodne z wcześniej proponowanymi poprawkami.

Poprawkę złożyli Glenis Willmott, Dan Jørgensen

Poprawka 300
Artykuł 14 ustęp 2 litera c)

c) określanie priorytetowych substancji 
czynnych lub priorytetowych upraw lub 
niezrównoważonych praktyk, które 
wymagają szczególnej uwagi, lub dobrych 
praktyk, które można przedstawić jako 
przykłady w celu osiągnięcia celów tej 
dyrektywy w zakresie zmniejszenia 
zagrożeń i zależności od środków ochrony 
roślin.

c) określanie priorytetowych substancji 
czynnych lub priorytetowych upraw lub 
niezrównoważonych praktyk, które 
wymagają szczególnej uwagi, lub dobrych 
praktyk, które można przedstawić jako 
przykłady w celu osiągnięcia celów tej 
dyrektywy w zakresie zmniejszania 
zagrożeń zdrowotnych i środowiskowych, w 
tym niebezpieczeństw, i zależności od 
pestycydów; promowanie i zachęcanie do 
stosowania niechemicznych alternatywnych 
środków ochrony roślin.

Or. en

Poprawkę złożyła Glenis Willmott

Poprawka 301
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 
i inne państwa członkowskie o wynikach 
ocen przeprowadzonych zgodnie z ust. 2. i 
udostępniają te informacje opinii 
publicznej.

Or. en
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Poprawkę złożyli Caroline Lucas + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman
+ Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 

Musacchio

Poprawka 302
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 
i inne państwa członkowskie oraz opinię 
publiczną o wynikach ocen 
przeprowadzonych zgodnie z ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest zgodna z wcześniej proponowanymi poprawkami dotyczącymi udziału 
społeczeństwa oraz pełnego zaangażowania zainteresowanych stron. (Lucas)

Patrz uzasadnienie do art. 14 ust. 1. (Wijkman + Davies i inni)

Poprawkę złożyli Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Chris Davies, 
Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio +

Anne Ferreira

Poprawka 303
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 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.

Or. en

Uzasadnienie

Oprócz wskaźników i celów w zakresie zagrożeń należy wprowadzić cele i wskaźniki w 
zakresie stosowania.
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Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 304
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.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka służy uproszczeniu i wyjaśnieniu.

Poprawkę złożyli Anne Ferreira + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman
+ Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 

Musacchio

Poprawka 305
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 obliczane
w oparciu o dane wejściowe dotyczące 
zagrożeń i narażenia, zapisów dotyczących 
stosowania pestycydów, danych na temat 
charakterystyki pestycydów, danych na 
temat pogody i gleby.

Or. fr

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do art. 14 ust. 1. (Wijkman + Davies i inni)

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 306
Artykuł 14 ustęp 5 a (nowy)
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5a. Gromadzenie danych nie może 
nakładać na wspólnotowych rolników 
i producentów wina żadnych dodatkowych 
obowiązków dokumentacyjnych ani 
niepotrzebnych wymogów w zakresie 
udostępniania informacji.

Or. fr

Uzasadnienie

Rolnicy i producenci wina mają już szeroki zakres obowiązków dotyczących składania 
dokumentacji i sprawozdań. Jeżeli w jakimś momencie w przyszłości miałoby zostać przyjęte 
rozporządzenie statystyczne dotyczące produktów fitosanitarnych, należałoby zadbać o to, by 
na rolników i producentów wina nie nałożono żadnych niepotrzebnych dodatkowych 
obowiązków w zakresie udostępniania informacji oraz przedstawiania dokumentacji 
i sprawozdań.

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 307
Artykuł 14 ustęp 5 a (nowy)

5a. Państwa członkowskie monitorują 
postęp w dziedzinie ograniczania zależności 
od pestycydów i zagrożeń, zbierając 
następujące informacje:
- występowanie aktywnych substancji 
stosowanych do upraw w produktach 
rolnych i wodach powierzchniowych, w tym 
odpływach, na różnych obszarach 
produkcji rolnej;
- występowanie wielu aktywnych substancji 
w produktach rolnych i wodach 
powierzchniowych;
- występowanie aktywnych substancji w 
kg/ha dla poszczególnych upraw w danym 
roku oraz redukcja osiągana z roku na rok;
- zakres stosowania zintegrowanej ochrony 
przed szkodnikami oraz metod i praktyk 
niechemicznych w odniesieniu do upraw 
oraz osiągany z roku na rok postęp.
W miarę dostępności państwa członkowskie 
zbierają następujące dane:
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- dane dotyczące występowania substancji 
aktywnych na różnych obszarach produkcji 
rolnej;
- częstotliwość stosowania w odniesieniu do 
poszczególnych upraw i redukcja osiągana 
z roku na rok.
Państwa członkowskie przesyłają te 
informacje do Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Monitorowanie postępu realizacji krajowych planów redukcji w poszczególnych państwach 
członkowskich wymaga dostarczania informacji do Komisji. Umożliwia to wymianę 
informacji między państwami członkowskimi, a także umożliwia Komisji opracowywanie 
instrumentów na rzecz lepszej harmonizacji redukcji stosowania substancji aktywnych w 
państwach członkowskich. Informacje te mogą być też wykorzystywane do czerpania wiedzy z 
najlepszych praktyk, stymulowania innowacyjności i udzielania rolnikom pomocy w zakresie 
stosowania skuteczniejszych metod upraw i większej efektywności ekonomicznej.

Poprawkę złożył Dan Jørgensen

Poprawka 308
Artykuł 15 tytuł i ustęp -1 oraz -2 (nowe)

Prowadzenie ewidencji i sprawozdawczość

-1. Osoby prowadzące sprzedaż pestycydów 
przechowują dokumenty dotyczące odbioru, 
sprzedaży, dostaw i innego 
rozdysponowania pestycydów oraz sprzętu 
do stosowania pestycydów przez dwa lata.
-2. Wszyscy operatorzy pestycydów 
prowadzą dzienniki, w których zapisują 
wszystkie zastosowania pestycydów, datę 
zastosowania i wszelkie informacje 
dotyczące wpływu tych zastosowań na 
środowisko naturalne. Na żądanie 
właściwych władz dzienniki te zostają 
udostępnione do kontroli. Właściwe władze 
przekazują te informacje zainteresowanym 
stronom, takim jak mieszkańcy i 
przypadkowe osoby.
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Or. en

Uzasadnienie

Obowiązki dotyczące prowadzenia ewidencji funkcjonują już w odniesieniu do operatorów 
pestycydów działających zgodnie z normami EUREPGAP lub normami zintegrowanej 
ochrony przed szkodnikami, popieranymi przez związki i spółdzielnie rolnicze w całej 
Europie. 

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 309
Artykuł 15

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

Co trzy lata Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie z osiągniętych postępów w 
zakresie wprowadzania niniejszej dyrektywy 
oraz oceny krajowych planów działania 
wraz z propozycjami zmian, jeśli to 
stosowne.

Każdego roku państwa członkowskie 
przedstawiają Komisji sprawozdanie z 
realizacji krajowych planów działania.

Or. nl

Uzasadnienie

Istotne jest zapisanie szczegółowego harmonogramu sprawozdawczości Komisji, a 
jednocześnie określenie, w jakim czasie państwa członkowskie powinny składać sprawozdania 
Komisji.

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 310
Artykuł 15

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

Co pięć lat Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie z osiągniętych postępów 
w zakresie wprowadzania niniejszej 
dyrektywy, w tym krajowych planów 
działania, wraz z propozycjami zmian, jeśli 
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to stosowne.

Co trzy lata państwa członkowskie składają 
Komisji sprawozdanie z realizacji 
krajowych planów działania.

Or. fr

Uzasadnienie

Regularne sprawozdania z postępów w realizacji powyższych zasad są kluczowe dla sukcesu 
niniejszego wniosku legislacyjnego. Pozwolą one na wymianę doświadczeń pomiędzy 
państwami członkowskimi oraz na ocenę planów krajowych przez Komisję, a w razie 
konieczności – na przedłożenie wszelkich niezbędnych poprawek.

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 311
Artykuł 15

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Składanie sprawozdań przynajmniej raz na pięć lat daje każdej kadencji parlamentarnej 
możliwość dokonania przeglądu postępów.

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 312
Artykuł 15

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

Co dwa lata Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie z osiągniętych postępów w 
zakresie wprowadzania niniejszej dyrektywy 
oraz ocenę krajowych planów działania
wraz z propozycjami zmian, jeśli to 
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stosowne. Państwa członkowskie dokonują 
przeglądu swoich planów działania 
przynajmniej raz na dwa lata, a każdego 
roku składają Komisji sprawozdanie z ich 
realizacji.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę zagrożenia oraz negatywne skutki zdrowotne stosowania pestycydów, 
zarówno te ostre, jak i te przewlekłe, a także uznany przez Komisję fakt istnienia 
niedociągnięć w aktualnych ramach prawnych oraz niewystarczające uwzględnienie fazy 
stosowania, państwa członkowskie powinny dokonywać przeglądu przyjętych planów co 
najmniej raz na dwa lata, a raz na rok składać sprawozdanie Komisji, co umożliwi kontrolę 
ewentualnych zmian i postępów.

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Chris Davies, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 
Musacchio

Poprawka 313
Artykuł 15

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

Co trzy lata Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie z osiągniętych postępów w 
zakresie wprowadzania niniejszej dyrektywy 
oraz ocenę krajowych planów działania 
wraz z propozycjami zmian, jeśli to 
stosowne.

Państwa członkowskie każdego roku 
składają Komisji sprawozdanie z realizacji 
krajowych planów działania.

Or. en

Uzasadnienie

Regularne sprawozdania z postępów w realizacji są kluczem do sukcesu. Pozwolą one na 
wymianę doświadczeń między państwami członkowskimi oraz na ocenę planów krajowych 
przez Komisję, a gdzie to konieczne – na przedłożenie wszelkich niezbędnych poprawek.
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Poprawkę złożyli Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Poprawka 314
Artykuł 15

Sprawozdawczość Prowadzenie ewidencji i sprawozdawczość 

1. Osoby prowadzące sprzedaż pestycydów 
przechowują dokumenty dotyczące odbioru, 
sprzedaży, dostaw i innego 
rozdysponowania pestycydów oraz sprzętu 
do stosowania pestycydów przez dwa lata.
2. Wszyscy operatorzy pestycydów prowadzą 
dzienniki, w których zapisują wszystkie 
zastosowania pestycydów, datę 
zastosowania i wszelkie uwagi dotyczące 
wpływu tych zastosowań na środowisko 
naturalne. Na żądanie właściwych władz 
dzienniki te zostają udostępnione do 
kontroli. 

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

Co trzy lata Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie z osiągniętych postępów w 
zakresie wprowadzania niniejszej dyrektywy 
oraz ocenę krajowych planów działania
wraz z propozycjami zmian, jeśli to 
stosowne.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązki w zakresie prowadzenia ewidencji funkcjonują już w odniesieniu do operatorów 
pestycydów działających zgodnie z normami EUREPGAP lub normami zintegrowanej 
ochrony przed szkodnikami, popieranymi przez związki i spółdzielnie rolnicze w całej 
Europie. 

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 315
Artykuł 15

Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
z osiągniętych postępów w zakresie 
wprowadzania niniejszej dyrektywy wraz 

Co trzy lata Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie z osiągniętych postępów 
w zakresie wprowadzania niniejszej 
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z propozycjami zmian, jeśli to stosowne. dyrektywy oraz ocenę krajowych planów 
działania wraz z propozycjami zmian, jeśli 
to stosowne.

Państwa członkowskie składają Komisji 
coroczne sprawozdania w sprawie 
krajowych planów działania.

Or. fr

Uzasadnienie

Regularne sprawozdania z postępów w realizacji są kluczem do sukcesu, ponieważ pozwoli to 
na wymianę doświadczeń pomiędzy państwami członkowskimi. Ponadto niezbędna jest ocena 
krajowych planów działania przez Komisję, a także możliwość przedkładania poprawek.

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 316
Artykuł 15

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Sprawozdanie powinno być przedstawiane Radzie i Parlamentowi Europejskiemu co pięć lat, 
zatem ustanowienie określonego terminu jest uzasadnione.

Poprawkę złożyły Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Poprawka 317
Artykuł 15 a (nowy)

Artykuł 15 a
Prowadzenie ewidencji

Profesjonalni użytkownicy środków 
ochrony roślin prowadzą ewidencję 
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stosowania pestycydów przynajmniej przez 
dziesięć lat po zakończeniu ich stosowania.
Na żądanie udostępniają oni wszystkie 
odpowiednie informacje zawarte w 
ewidencji właściwym władzom. 
Udostępniają je również sąsiadom i innym 
mieszkańcom, sprzedawcom detalicznym 
oraz przemysłowym wytwórcom wody 
pitnej, którzy mogą takiego dostępu 
zażądać. Informacje dotyczące wszelkich 
zastosowań pestycydów w odniesieniu do 
danego produktu rolnego będą dostarczane 
wszystkim sprzedawcom detalicznym i 
hurtowym w formie paszportu 
pestycydowego. 

Or. en

Uzasadnienie

Sprzedawcy hurtowi i detaliczni domagają się wyczerpujących informacji w sprawie 
pestycydów zastosowanych w odniesieniu do danego produktu w celu lepszej realizacji 
wymogów w zakresie rozpoznawalności oraz usprawnienia analiz odpadów pestycydowych w 
ich systemach jakości. Producenci podstawowi powinni być zobowiązani do dostarczania na 
żądanie swoich klientów danych przechowywanych w ramach wymogów niniejszego
uregulowania.

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 318
Artykuł 15 a (nowy)

Artykuł 15 a
Wymiana informacji i najlepszych praktyk

Komisja tworzy platformę wymiany 
informacji i najlepszych praktyk w 
dziedzinie zrównoważonego stosowania 
pestycydów i zintegrowanej ochrony przed
szkodnikami.

Or. nl

Uzasadnienie

Wymiana informacji i najlepszych praktyk między państwami członkowskimi i pozostałymi 
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zainteresowanymi stronami jest istotnym elementem promowania zrównoważonego 
stosowania pestycydów oraz zintegrowanej ochrony przed szkodnikami. Oznacza to, że nie 
trzeba za każdym razem od nowa wymyślać koła. Można też uwzględnić funkcjonujące już 
inicjatywy (takie jak Europejska Inicjatywa na rzecz Zrównoważonego Rozwoju w 
Rolnictwie).

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 319
Artykuł 19

Wydatki Baza danych
W celu wsparcia tworzenia 
zharmonizowanej polityki i systemów w 
dziedzinie zrównoważonego stosowania 
pestycydów, Komisja może finansować:

W celu zapewnienia jednolitego tworzenia 
zharmonizowanej polityki i systemów w 
dziedzinie zrównoważonego stosowania 
pestycydów na europejskim rynku 
wewnętrznym, Komisja może finansować:

(a) opracowanie zharmonizowanego 
systemu w tym odpowiedniej bazy danych 
służącej do gromadzenia i przechowywania 
wszystkich informacji dotyczących 
wskaźników zagrożenia związanych z 
pestycydami oraz do udostępniania takich 
informacji właściwym organom, innym 
zainteresowanym stronom i ogółowi 
społeczeństwa;

opracowanie zharmonizowanego systemu, w 
tym odpowiedniej bazy danych służącej do 
gromadzenia i przechowywania wszystkich 
informacji dotyczących pestycydów oraz do 
udostępniania takich informacji właściwym 
organom i innym zainteresowanym stronom;

(b) wykonanie badań koniecznych w celu 
przygotowania i opracowania 
prawodawstwa, w tym dostosowania 
załączników do niniejszej dyrektywy do 
postępu technicznego;
(c) opracowanie wskazówek i najlepszych 
praktyk w celu ułatwienia wdrożenia tej 
dyrektywy.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka służy uproszczeniu, ponieważ w państwach członkowskich już ustanowiono 
rozporządzenia wykonawcze i wytyczne, zatem konieczne jest zapewnienie przeglądu takich 
przepisów przez państwa członkowskie.
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Poprawkę złożyli Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio + Anne Ferreira

Poprawka 320
Artykuł 19 litera a)

a) opracowanie zharmonizowanego systemu 
w tym odpowiedniej bazy danych służącej 
do gromadzenia i przechowywania 
wszystkich informacji dotyczących 
wskaźników zagrożenia związanych 
z pestycydami oraz do udostępniania takich 
informacji właściwym organom, innym 
zainteresowanym stronom i ogółowi 
społeczeństwa;

a) opracowanie zharmonizowanego systemu 
w tym odpowiedniej bazy danych służącej 
do gromadzenia i przechowywania 
wszystkich informacji dotyczących 
wskaźników zagrożenia i stosowania 
związanych z pestycydami oraz do 
udostępniania takich informacji właściwym 
organom, innym zainteresowanym stronom 
i ogółowi społeczeństwa;

Or. fr

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do art. 14 ust. 2 lit. a). (Ferreira)

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 321
Artykuł 20 ustęp 1

1. Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej do [data
wejścia w życie + 2 lata]. Państwa 
członkowskie niezwłocznie przekazują 
Komisji tekst tych przepisów wraz z tabelą 
korelacji między tymi przepisami a niniejszą 
dyrektywą.

1. Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej do [data 
wejścia w życie + 5 lat]. Państwa 
członkowskie niezwłocznie przekazują 
Komisji tekst tych przepisów wraz z tabelą 
korelacji między tymi przepisami a niniejszą 
dyrektywą.

Przepisy przyjęte przez państwa 
członkowskie zawierają odesłanie do 
niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie 
towarzyszy ich urzędowej publikacji. 
Metody dokonywania takiego odesłania 
określane są przez państwa członkowskie.

Przepisy przyjęte przez państwa 
członkowskie zawierają odesłanie do 
niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie 
towarzyszy ich urzędowej publikacji.

Or. de
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Uzasadnienie

Ponieważ już obecnie w państwach członkowskich obowiązują przepisy wykonawcze, termin 
ich dostosowania powinien wynosić 5 lat. W międzyczasie właściwe stosowanie pestycydów 
zapewnia poprzednie rozporządzenie.

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 322
Artykuł 20 ustęp 1 akapit pierwszy

1. Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej do [data 
wejścia w życie + 2 lata]. Państwa 
członkowskie niezwłocznie przekazują 
Komisji tekst tych przepisów wraz z tabelą 
korelacji między tymi przepisami a niniejszą 
dyrektywą.

1. Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej do [data 
wejścia w życie + 1 rok]. Państwa 
członkowskie niezwłocznie przekazują 
Komisji tekst tych przepisów wraz z tabelą 
korelacji między tymi przepisami a niniejszą 
dyrektywą.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę zagrożenia oraz negatywne skutki zdrowotne stosowania pestycydów, a 
także uznany przez Komisję fakt istnienia niedociągnięć w aktualnych ramach prawnych oraz 
niewystarczające uwzględnienie fazy stosowania, państwa członkowskie powinny wprowadzić 
w życie ustawy, rozporządzenia i przepisy administracyjne konieczne dla zachowania 
zgodności z niniejszą dyrektywą w czasie krótszym niż 2 lata od jej wejścia w życie.

Poprawkę złożyli Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman, Kathy Sinnott

Poprawka 323
Załącznik I punkt 1

1. całość stosownych przepisów prawa 
dotyczących pestycydów i ich stosowania;

1. całość stosownych przepisów prawa 
dotyczących pestycydów i ich stosowania, 
oznaczania i systemu znakowania, 
terminologii w dziedzinie pestycydów, 
bezpieczeństwa pestycydów, toksyczności 
oraz ekotoksyczności;
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Or. en

Uzasadnienie

Poprawienie programów szkoleniowych.

Poprawkę złożyli Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio + Caroline Lucas

Poprawka 324
Załącznik I punkt 2 litera a)

(a) zagrożenia dla ludzi (operatorów, 
mieszkańców, przypadkowych osób, osób 
wkraczających na obszary poddawane 
zabiegom oraz osób, które mają kontakt z 
produktami poddanymi zabiegowi lub takie 
produkty spożywają) oraz ich zaostrzenie 
przez takie czynniki takie, jak palenie 
tytoniu,

(a) zagrożenia dla ludzi (operatorów, 
mieszkańców, przypadkowych osób, osób 
wkraczających na obszary poddawane 
zabiegom oraz osób, które mają kontakt z 
produktami poddanymi zabiegowi lub takie 
produkty spożywają) i wszystkie ewentualne 
ostre i przewlekłe długofalowe skutki 
narażenia oraz ich zaostrzenie przez takie 
czynniki, jak palenie tytoniu,

Or. en

Uzasadnienie

Użytkownicy pestycydów muszą być w pełni świadomi zagrożeń oraz potencjalnych ostrych i 
przewlekłych negatywnych skutków zdrowotnych stosowania pestycydów. (Chris Davies, Dan 
Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio)

Każdy, kto stosuje pestycydy, musi być w pełni świadomy zagrożeń oraz potencjalnych ostrych 
i przewlekłych negatywnych skutków zdrowotnych stosowania pestycydów. (Caroline Lucas)

Poprawkę złożyli Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Kathy Sinnott

Poprawka 325
Załącznik I punkt 2 litera a)

(a) zagrożenia dla ludzi (operatorów, 
mieszkańców, przypadkowych osób, osób 
wkraczających na obszary poddawane 
zabiegom oraz osób, które mają kontakt z 
produktami poddanymi zabiegowi lub takie 

(a) zagrożenia dla ludzi (operatorów, 
mieszkańców, przypadkowych osób, osób 
wkraczających na obszary poddawane 
zabiegom oraz osób, które mają kontakt z 
produktami poddanymi zabiegowi lub takie 
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produkty spożywają) oraz ich zaostrzenie 
przez takie czynniki takie, jak palenie 
tytoniu,

produkty spożywają) oraz ich zaostrzenie 
przez takie czynniki takie, jak palenie 
tytoniu, jedzenie oraz niezakładanie 
odpowiedniego sprzętu ochronnego,

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do załącznika I ust. 1.

Poprawkę złożyli Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Kathy Sinnott

Poprawka 326
Załącznik I punkt 2 litera b)

(b) symptomy zatrucia pestycydami oraz 
udzielanie pierwszej pomocy,

(b) symptomy zatrucia pestycydami oraz 
udzielanie pierwszej pomocy, a także 
symptomy przewlekłych skutków 
zdrowotnych,

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do załącznika I ust. 1.

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 327
Załącznik I punkt 2 litera c)

(c) zagrożenia dla roślin innych niż 
docelowe, pożytecznych owadów, dzikiej 
fauny i flory, różnorodności biologicznej 
oraz środowiska naturalnego ogółem;

(c) zagrożenia dla roślin innych niż 
docelowe, pożytecznych owadów, dzikiej 
fauny i flory, różnorodności biologicznej 
oraz środowiska naturalnego ogółem, ze 
specjalnym uwzględnieniem negatywnych 
skutków stosowania pestycydów w 
rolnictwie, na przykład utraty naturalnych 
wrogów czy zmniejszenia zapylania przez 
owady;
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Or. en

Uzasadnienie

Stosowanie pestycydów w rolnictwie wiąże się z kilkoma rodzajami kosztów zewnętrznych, 
należy zatem uwzględnić w programach szkoleniowych najnowszą wiedzę na temat tych 
negatywnych skutków.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 328
Załącznik I punkt 3

3. zagadnienia dotyczące strategii i technik 
zintegrowanego zarządzania szkodnikami, 
strategie i techniki zintegrowanego 
zarządzania uprawami oraz zasady rolnictwa 
ekologicznego; informacje o ogólnych i 
specyficznych dla poszczególnych upraw 
normach zintegrowanego zarządzania 
szkodnikami;

3. zagadnienia dotyczące strategii i technik 
zintegrowanego zarządzania uprawami, 
racjonalnego stosowania połączonych 
środków biologicznych, 
biotechnologicznych, chemicznych, 
kulturowych lub rozmnażania roślin oraz 
zasady rolnictwa ekologicznego; informacje 
o ogólnych i specyficznych dla 
poszczególnych upraw normach i 
zachęcanie do stosowania naturalnych 
mechanizmów kontroli szkodników;

Or. pl

Uzasadnienie

Program szkoleń powinien zawierać elementy dobrej praktyki rolniczej zgodnie z dyrektywą 
91/414/EWG (definicja zintegrowanej ochrony) i rozporządzeniem 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/EWG.

Poprawkę złożyli Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio + Caroline Lucas

Poprawka 329
Załącznik I punkt 3

3. zagadnienia dotyczące strategii i technik 
zintegrowanego zarządzania szkodnikami, 
strategie i techniki zintegrowanego 
zarządzania uprawami oraz zasady rolnictwa 

3. zagadnienia dotyczące strategii i technik 
zintegrowanej ochrony przed szkodnikami, 
strategie i techniki zintegrowanego 
zarządzania uprawami oraz zasady rolnictwa 
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ekologicznego; informacje o ogólnych i 
specyficznych dla poszczególnych upraw 
normach zintegrowanego zarządzania
szkodnikami;

ekologicznego; informacje o ogólnych i 
specyficznych dla poszczególnych upraw 
normach, metodach i praktykach 
stosowania niechemicznych alternatywnych 
środków ochrony roślin oraz ochrony przed
szkodnikami i zarządzania uprawami;

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre pestycydy stosowane są w czysto „kosmetycznych” celach, co nie jest związane z 
występowaniem szkodników czy chorób, a zatem i zintegrowaną ochroną przed szkodnikami 
czy ochroną roślin. Biorąc pod uwagę znane zagrożenia oraz ostre i przewlekłe skutki dla 
zdrowia ludzkiego, jak określono to szczegółowo w ocenie wpływu strategii tematycznej, 
państwa członkowskie muszą promować i zachęcać do szerokiego stosowania alternatywnych 
niechemicznych środków ochrony roślin oraz ochronny przed szkodnikami i zarządzania 
uprawami.

Poprawkę złożyli Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Kathy Sinnott

Poprawka 330
Załącznik I punkt 3

3. zagadnienia dotyczące strategii i technik 
zintegrowanego zarządzania szkodnikami, 
strategie i techniki zintegrowanego 
zarządzania uprawami oraz zasady rolnictwa 
ekologicznego; informacje o ogólnych i 
specyficznych dla poszczególnych upraw 
normach zintegrowanego zarządzania 
szkodnikami;

3. zagadnienia dotyczące strategii i technik 
zintegrowanej ochrony przed szkodnikami, 
strategie i techniki zintegrowanego 
zarządzania uprawami oraz zasady rolnictwa 
ekologicznego i niechemicznej ochrony 
upraw, w szczególności metody 
zapobiegawcze oraz metody kontroli 
biologicznej; informacje o ogólnych i 
specyficznych dla poszczególnych upraw 
normach zintegrowanej ochrony przed
szkodnikami;

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do załącznika I ust. 1.
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Poprawkę złożyli Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Kathy Sinnott

Poprawka 331
Załącznik I punkt 4

4. wprowadzenie do oceny porównawczej na 
poziomie użytkownika tak, aby pomóc 
użytkownikom profesjonalnym w 
dokonywaniu najlepszego wyboru spośród 
wszystkich dopuszczonych produktów 
odnoszących się do tego samego szkodnika 
w określonej sytuacji;

4. wprowadzenie do oceny porównawczej na 
poziomie użytkownika tak, aby pomóc 
użytkownikom profesjonalnym w 
dokonywaniu najlepszego wyboru spośród 
wszystkich dopuszczonych produktów 
odnoszących się do tego samego szkodnika 
w określonej sytuacji, wybierając produkty 
najmniej niebezpieczne dla zdrowia 
ludzkiego i środowiska naturalnego;

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do załącznika I ust. 1.

Poprawkę złożyły Caroline Lucas, Jill Evans

Poprawka 332
Załącznik I punkt 5

5. środki służące zmniejszeniu zagrożeń dla 
ludzi, gatunków innych niż docelowe oraz 
dla środowiska naturalnego: zasady 
bezpiecznego składowania pestycydów, 
postępowania z pestycydami i mieszania 
pestycydów oraz utylizacji pustych 
pojemników, innych skażonych materiałów i 
nadwyżek pestycydów (łącznie z 
mieszankami różnych produktów) w formie 
koncentratu lub w formie rozcieńczonej; 
zalecany sposób kontroli narażenia operatora 
(środki ochrony indywidualnej);

5. środki służące zmniejszeniu zagrożeń dla 
ludzi, gatunków innych niż docelowe oraz 
dla środowiska naturalnego: zasady 
bezpiecznego składowania pestycydów, 
postępowania z pestycydami i mieszania 
pestycydów oraz utylizacji pustych 
pojemników, innych skażonych materiałów i 
nadwyżek pestycydów (łącznie z 
mieszankami różnych produktów) w formie 
koncentratu lub w formie rozcieńczonej; 
zalecany sposób kontroli narażenia operatora 
(środki ochrony indywidualnej); wiedza o 
wszystkich ewentualnych czynnikach 
narażenia, w tym długotrwałego narażenia 
na pestycydy znajdujące się w powietrzu, na 
opary powstałe po zastosowaniu 
pestycydów, reaktywacji, opadach 
atmosferycznych, pestycydach, które po 
zastosowaniu zewnętrznym przenoszą się do 
powietrza w pomieszczeniach, narażenia na 
mieszaniny, pozostałości pestycydów 
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przenoszonych wraz z pyłkami lub 
aerozolami (np. na uprawy), przenoszeniu 
skażonej gleby i przemieszczaniu się na 
duże odległości;

Or. en

Uzasadnienie

Każdy, kto stosuje pestycydy, musi być w pełni świadomy zagrożeń i potencjalnych
negatywnych skutków nie tylko dla własnego zdrowia, lecz także dla zdrowia innych osób, 
które mogą być narażone na kontakt, w szczególności mieszkańców i wspólnot 
zamieszkujących w pobliżu opryskiwanych pól.

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Glenis Willmott

Poprawka 333
Załącznik I punkt 6

6. procedury przygotowania sprzętu do 
stosowania pestycydów do pracy, łącznie z 
jego kalibracją, oraz do eksploatacji przy 
minimalnym zagrożeniu dla użytkownika, 
innych ludzi, gatunków zwierząt i roślin 
innych niż docelowe, różnorodności 
biologicznej i środowiska naturalnego;

6. procedury przygotowania sprzętu do 
stosowania pestycydów do pracy, łącznie z 
jego kalibracją, oraz do eksploatacji przy 
minimalnym zagrożeniu dla użytkownika, 
innych ludzi, gatunków zwierząt i roślin 
innych niż docelowe, różnorodności 
biologicznej, środowiska naturalnego i 
zasobów wodnych;

Or. en

Uzasadnienie

Należy wzmocnić konkretne odniesienie do ochrony zasobów wodnych. Należy też zapewnić 
podjęcie działań w przypadku ekstremalnych warunków pogodowych i ewentualnego 
przenikania pestycydów do zbiorników wodnych. Pogoda ma bardzo znaczący wpływ na 
poziom skażenia. Wilgotne gleby stwarzają znacznie większe ryzyko przedostawania się 
pestycydów. Intensywne burze mogą znacząco zwiększyć ryzyko przenikania pestycydów 
zarówno z obejść gospodarskich, jak i z pól. 

Poprawkę złożyli Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Kathy Sinnott

Poprawka 334
Załącznik I punkt 7

7. używanie sprzętu do stosowania 7. używanie sprzętu do stosowania 
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pestycydów i jego konserwacja oraz 
specjalne techniki oprysków (np. 
opryskiwanie małoobjętościowe, rozpylacze 
antyznoszeniowe) oraz cele kontroli 
technicznej stosowanych opryskiwaczy i 
sposoby poprawy jakości opryskiwania;

pestycydów i jego konserwacja oraz 
specjalne techniki oprysków w celu 
ograniczenia stosowania pestycydów, 
przenoszenia i zagrożeń (np. opryskiwanie 
małoobjętościowe, rozpylacze 
antyznoszeniowe) oraz cele kontroli 
technicznej stosowanych opryskiwaczy i 
sposoby poprawy jakości opryskiwania;

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do załącznika I ust. 1.

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Glenis Willmott

Poprawka 335
Załącznik I punkt 8

8. działania ratunkowe w celu ochrony 
zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego 
w sytuacji przypadkowego rozlania lub
skażenia;

8. działania ratunkowe w celu ochrony 
zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego 
oraz zasobów wodnych w sytuacji 
przypadkowego rozlania, skażenia i 
ekstremalnych warunków pogodowych 
mogących stwarzać zagrożenie 
wypłukiwania pestycydów;

Or. en

Uzasadnienie

Należy wzmocnić konkretne odniesienie do ochrony zasobów wodnych. Należy też zapewnić 
podjęcie działań w przypadku ekstremalnych warunków pogodowych i ewentualnego 
przenikania pestycydów do zbiorników wodnych. Pogoda ma bardzo znaczący wpływ na 
poziom skażenia. Wilgotne gleby stwarzają znacznie większe ryzyko przedostawania się 
pestycydów. Intensywne burze mogą znacząco zwiększyć ryzyko przenikania pestycydów 
zarówno z obejść gospodarskich, jak i z pól.

Poprawkę złożyli Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Kathy Sinnott

Poprawka 336
Załącznik I punkt 10 a (nowy)
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10a. szczegółowe kategorie, w których 
operator pestycydów może uzyskać licencję, 
w tym na przykład:
a) kontrola szkodników rolnych, 
b) kontrola szkodników leśnych,
c) zaprawianie nasion,
d) kontrola szkodników wodnych,
e) kontrola szkodników na obszarach 
włączonych w system transportu 
publicznego,
f) kontrola szkodników w związku ze 
zdrowiem publicznym,
g) regulacyjna kontrola gryzoni.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do załącznika I ust. 1.

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Glenis Willmott

Poprawka 337
Załącznik I punkt 10 a (nowy)

10a. specjalna dbałość w odniesieniu do 
obszarów ustanowionych w art. 6 i 7 
ramowej dyrektywy wodnej;

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z RDW szczególna ochrona wód powierzchniowych i podziemnych oraz zachowanie 
naturalnych siedlisk i gatunków bezpośrednio uzależnionych od wody, jak również zbiorników 
przeznaczonych do czerpania wody pitnej, wymaga wyjątkowej ochrony i dbałości. Ważne jest 
zaznaczenie tego faktu w ramach programów szkoleniowych, tak aby profesjonalni 
użytkownicy, dystrybutorzy i doradcy mieli świadomość tych potrzeb.
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Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Glenis Willmott

Poprawka 338
Załącznik I punkt 10 b (nowy)

10b. podejścia w zakresie zagrożeń, które 
uwzględniają lokalne zmienne zlewni, takie 
jak klimat, rodzaj gleby i upraw, 
ukształtowanie terenu;

Or. en

Uzasadnienie

Programy szkoleniowe powinny też obejmować rozwijającą się wiedzę w zakresie oceny 
ryzyka, która uwzględnia również warunki lokalne jako część najlepszych praktyk.

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 339
Załącznik II

Załącznik zostaje skreślony.

Or. de

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio

Poprawka 340
Załącznik II a (nowy)

Załącznik II a
Elementy minimum podstawowych 

sprawozdań krajowych
Część A: elementy uwzględniane we 
wstępnych opracowaniach krajowych 
dotyczących ograniczenia stosowania 
pestycydów
Opis aktualnych warunków:

• znane informacje na temat produkcji, 
przywozu, wywozu, sprzedaży i dystrybucji 
pestycydów;
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• aktualne wzorce użycia pestycydów 
(całkowite ilości stosowanych substancji 
aktywnych; szczegółowe ilości substancji 
aktywnych stosowane w odniesieniu do 
wszystkich głównych upraw oraz 
działalności nierolniczej, szczególnie na 
obszarach publicznych; obliczenie 
wskaźnika częstotliwości stosowania);

• opis wpływu na środowisko naturalne, 
łańcuch żywnościowy i zdrowie ludzkie 
aktualnych wzorców stosowania 
pestycydów w oparciu o dane zgromadzone 
za pośrednictwem istniejących programów 
monitoringu;

• przegląd stanu prawnego i 
instrumentów prowadzenia polityki oraz ich 
efektywności;

• ocena potrzeb stosowania pestycydów;

• luki zidentyfikowane w odniesieniu do 
wszystkich powyższych informacji.
Scenariusze ograniczenia stosowania 
pestycydów:

• ograniczenie stosowania pestycydów o 
30% i 50% mierzone jako indeks 
częstotliwości stosowania.
Ocena skutków realizacji różnych 
scenariuszy:

• skutki dla środowiska naturalnego (w 
tym zużycie energii, emisja gazów 
cieplarnianych);

• skutki dla zdrowia publicznego 
(pracownicy, mieszkańcy, przypadkowe 
osoby, pozostałości w żywności);

• skutki dla produkcji rolnej;

• koszty i korzyści ekonomiczne różnych 
scenariuszy (w tym redukcja kosztów 
ukrytych).
Określenie i ocena elementów potrzebnych 
dla realizacji scenariuszy:

• wpływ określonych w dyrektywie 
elementów na realizację celów w zakresie 
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ograniczenia stosowania;

• dodatkowe niezbędne dane naukowe 
oraz sposoby ich gromadzenia, np. 
dodatkowy monitoring, urządzenia 
badawcze;

• dodatkowe zdolności konieczne dla 
realizacji celów w zakresie ograniczenia 
stosowania, np. szkoleniowe usługi 
rolnicze, inspektorzy kontrolujący 
stosowanie;

• ewentualne źródła finansowania 
realizacji różnych scenariuszy, w tym 
opłaty.
Wnioski

• osiągalne cele redukcji stosowania 
pestycydów w odniesieniu do 
poszczególnych upraw oraz pozarolniczej 
kontroli szkodników, jak również cele 
krajowe, które są zgodne przynajmniej z 
celami redukcji zapisanymi w art. 6 i 
zmierzają do dalszego ograniczenia 
stosowania pestycydów w czasie. 
Część B: elementy uwzględniane w 
kolejnych opracowaniach krajowych 
dotyczących ograniczenia stosowania 
pestycydów

• ocena doświadczeń z poprzednich 
trzech lat w zakresie realizacji programu 
ograniczania stosowania pestycydów;

• pozostałe wymienione wyżej elementy.
Ustanowienie nowych celów na następny 
okres.

Or. en

Uzasadnienie

Nowy załącznik konieczny jest w celu zapewnienia państwom członkowskim dokumentu 
przewodniego dla sporządzania podstawowych sprawozdań krajowych, jak również w celu 
jednorodności sprawozdań różnych państw członkowskich oraz oceny sytuacji w całej UE 
przez Komisję Europejską.
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Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Poprawka 341
Załącznik II b (nowy)

Załącznik II b
Elementy minimum krajowych planów 

działania na rzecz ograniczenia zagrożeń i 
stosowania pestycydów

Cele jakościowe i ilościowe:

• przejściowe cele redukcji zagrożeń i 
stosowania mierzone jako indeks 
częstotliwości stosowania;

• cele odnoszące się do poszczególnych 
grup docelowych lub użytkowników, np. 
władz publicznych, rolników, szlaków 
transportowych;

• cele redukcji stosowania pestycydów w 
strefach wrażliwych;

• cele stopniowej eliminacji pestycydów i 
ich resztek z wód gruntowych i innych 
elementów środowiska naturalnego;

• cele odnoszące się do problematycznych 
upraw i/lub regionów.
Kontrola stosowania:

• środki zapewniające realizację praktyk 
zintegrowanej ochrony przed szkodnikami;

• kontrola w postaci zakazu stosowania 
pestycydów w pobliżu studni z wodą pitną 
lub w strefach wrażliwych, takich jak 
obszary naturalne i strefy buforowe;

• kontrola obejmująca zakaz stosowania 
pestycydów w obszarach wysokiego ryzyka 
narażenia, takich jak szkoły, parki i 
pozostałe przestrzenie publiczne, pobocza 
dróg itd.
Badania i kształcenie:

• badania w zakresie niechemicznych 
alternatyw dla pestycydów;

• programy demonstracyjne pokazujące, 
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w jaki sposób ograniczyć częstotliwość 
stosowania poprzez wykorzystanie 
niechemicznych metod i systemów kontroli 
szkodników;

• kształcenie doradców rolniczych w 
zakresie niechemicznych metod i systemów 
kontroli szkodników;

• badania w zakresie możliwego 
ograniczenia stosowania poprzez 
wykorzystanie lepszego sprzętu do 
oprysków, lepszych metod i technik.
Informacja, edukacja i szkolenia:

• edukowanie wszystkich operatorów 
pestycydów w zakresie powodowanych przez 
nie niebezpieczeństw zdrowotnych, jak 
również niechemicznych metod i systemów 
kontroli szkodników;

• informowanie operatorów pestycydów, 
np. w zakresie postępowania z pestycydami 
i ich przechowywania.
Sprzęt do stosowania pestycydów:

• kontrola używanego sprzętu.
Instrumenty finansowe:

• wsparcie finansowe na rzecz realizacji 
norm i praktyk zintegrowanej ochrony 
przed szkodnikami;

• wsparcie finansowe na rzecz 
pozostałych instrumentów ograniczenia 
stosowania pestycydów;

• zwiększone zastosowanie mechanizmów 
współzależności.

Or. en

Uzasadnienie

Nowy załącznik jest konieczny w celu zapewnienia państwom członkowskim dokumentu 
przewodniego dla realizacji krajowych planów działania, jak również jednorodności planów 
poszczególnych państw członkowskich.
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Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Poprawka 342
Załącznik II c (nowy)

Załącznik II c
Elementy ogólnych i specyficznych dla 

poszczególnych upraw kryteriów 
zintegrowanej ochrony przed szkodnikami

Zintegrowana ochrona przed szkodnikami 
powinna obejmować co najmniej 
następujące kryteria ogólne:
(a) zapobieganie i/lub likwidacja
szkodliwych organizmów powinna być 
realizowana lub wspierana między innymi 
poprzez:

• zastosowanie optymalnej rotacji upraw 
w celu osiągnięcia zrównoważonej 
populacji żyjących w glebie organizmów 
i utrzymania zdrowej gleby, a tym samym 
zapobiegania rozprzestrzenianiu się 
występujących w glebie szkodników, a także 
eliminacji fumigantów glebowych i innych 
chemikaliów do gleb;

• tworzenie struktury gleby wspierającej 
zdrowe uprawy, na przykład poprzez 
zwiększanie odsetka materii organicznej, 
ograniczanie głębokości orania, 
zapobieganie erozji, stosowanie optymalnej 
kolejności upraw;

• stosowanie odpowiednich technik 
uprawy, na przykład techniki zalegających 
rozsadników, terminów i głębokości siewu, 
podsiewu, optymalnej odległości między 
roślinami, upraw konserwujących, środków
higieny, przycinania;

• wykorzystywanie najlepszych 
dostępnych odpornych/tolerancyjnych 
odmian uprawnych oraz zatwierdzonych/ 
certyfikowanych nasion i materiałów 
siewnych;

• stosowanie zrównoważonego użyźniania 
przy wykorzystaniu informacji dotyczących 
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zawartych już w glebie oraz jej strukturze 
składników odżywczych, wapnowanie, 
a także praktyki nawadniania/osuszania, 
mające na celu ograniczenie możliwości 
występowania szkodników i chorób. Należy 
unikać stosowania wód podziemnych do 
irygacji;

• zapobieganie rozprzestrzenianiu się 
szkodliwych organizmów przy użyciu 
maszyn i sprzętu;

• ochronę i zwiększanie populacji 
pożytecznych organizmów poprzez 
wykorzystanie infrastruktury ekologicznej 
w miejscu produkcji i poza nim, wyłączenie
minimalnego procentu całkowitej 
powierzchni pól, uprawę tych gatunków 
roślin, które przyciągają naturalnych 
wrogów szkodników.
(b) należy monitorować szkodliwe 
organizmy przy użyciu odpowiednich metod 
i narzędzi. Narzędzia takie obejmują 
naukowe systemy ostrzegania, 
przewidywania i wczesnej diagnozy, tam 
gdzie jest to wykonalne, jak również 
korzystanie z usług profesjonalnych 
doradców w ramach państwowych 
i prywatnych usług szkoleniowych. 
(c) w oparciu o wyniki monitoringu 
profesjonalni użytkownicy muszą
zdecydować, czy i kiedy zastosować środki 
ochrony roślin. Nieodzownym elementem 
procesu podejmowania decyzji są solidne 
i naukowo uzasadnione wartości progowe. 
Tam, gdzie jest to wykonalne, należy przed 
zastosowaniem pestycydów uwzględnić 
progi określone dla szkodliwych 
organizmów w danym regionie.
(d) o ile jest to możliwe, należy przedkładać
biologiczne, fizyczne, mechaniczne i inne 
niechemiczne metody nad metody
chemiczne. W przypadku chwastów należy 
wybierać metody mechaniczne i inne 
metody niechemiczne, takie jak 
wykorzystanie ciepła. Wyjątki powinny być 
dopuszczalne tylko w przypadku złych 
warunków pogodowych w dłuższym okresie, 
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które uniemożliwiałyby mechaniczne 
usuwanie chwastów.
e) stosowany środek ochrony roślin 
powinien być jak najbardziej adekwatny do 
celu i mieć jak najmniejsze skutki uboczne 
dla zdrowia ludzkiego i środowiska 
naturalnego, jak na przykład ekstrakty 
z roślin i drzew bądź mineralne substancje 
zapobiegające rozrostowi grzybów.
f) profesjonalni użytkownicy powinni 
stosować środki ochrony roślin i inne formy 
interwencji na niezbędnym poziomie, na 
przykład ograniczając dawki, częstotliwość 
stosowania lub wprowadzając częściowe 
stosowanie, przy założeniu, że poziom 
zagrożenia dla wegetacji jest dopuszczalny 
i że nie zostanie zwiększone zagrożenie 
rozwoju odporności w populacji 
organizmów szkodliwych. 
g) jeżeli znane jest zagrożenie uodpornienia 
się na środki ochrony roślin, a poziom 
organizmów szkodliwych wymaga 
ponownego zastosowania tych środków do 
upraw, należy realizować dostępne strategie 
przeciwodpornościowe w celu utrzymania 
skuteczności tych środków. Może to 
obejmować stosowanie wielu środków 
ochrony roślin w różny sposób.
h) profesjonalni użytkownicy powinni 
prowadzić rejestry wszystkich używanych 
środków ochrony roślin w odniesieniu do 
poszczególnych pól. W oparciu o te rejestry 
stosowania środków ochrony roślin 
i monitorowanie organizmów szkodliwych 
profesjonalni użytkownicy powinni
sprawdzić skuteczność zastosowanych 
środków ochrony roślin.

Or. en

Uzasadnienie

Definicja zintegrowanej ochrony przed szkodnikami.
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Poprawkę złożyła Kathy Sinnott

Poprawka 343
Załącznik II d (nowy)

Załącznik II d
Minimalne wymogi w zakresie norm 

zintegrowanej ochrony przed szkodnikami 
dla poszczególnych upraw

Przy opracowywaniu szczegółowych norm 
zintegrowanej ochrony przed szkodnikami 
dla poszczególnych upraw uwzględnia się 
następujące elementy:
1. Metody tworzenia struktury gleby, tak 
aby służyła ona jako odpowiedni system 
buforowy dla rolnictwa, np. poprzez 
zwiększanie odsetka materii organicznej, 
ograniczenie głębokości orania, 
zapobieganie erozji, sekwencję upraw itd.
2. Częstotliwość rotacji upraw w celu 
zwiększenia zrównoważonej populacji 
organizmów glebowych i utrzymania 
zdrowej gleby, tak aby zapobiegać 
rozprzestrzenianiu się szkodników 
glebowych i eliminować stosowanie 
fumigantów glebowych i innych 
chemikaliów do gleb.
3. Stosowanie najlepszych dostępnych 
odmian upraw odpornych na szkodniki. Dla 
poszczególnych upraw należy określić 
kombinację upraw i szkodników, która 
powoduje największe użycie pestycydów 
oraz odmianę najbardziej odporną na 
szkodniki dla tejże kombinacji.
4. Stosowanie optymalnej odległości między 
roślinami dla poszczególnych upraw oraz 
innych technik zarządzania uprawami 
w celu zapobiegania rozrostowi grzybów 
i innych szkodników; monitorowanie
chorób grzybopochodnych za pomocą
wszystkich dostępnych systemów, w tym 
prognozowania pogody, oraz sprzętu do 
wykrywania chorób liści. 
5. Zapewnienie odpowiednich ostoi dla 
naturalnych wrogów szkodników, na 
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przykład minimalnego odsetka całkowitego 
areału pozostawionego dla roślin 
niebędących uprawami, w tym roślin 
przyciągających naturalnych wrogów 
szkodników. Jako środek przejściowy, 
biologiczna kontrola poprzez stosowanie 
(sztucznie wyhodowanych) naturalnych 
wrogów szkodników, w szczególności w celu 
kontroli szkodników w szklarniach. 
6. Optymalne zarządzanie składnikami 
odżywczymi w celu ograniczenia podatności 
na działanie szkodników i choroby 
w oparciu o informacje na temat 
składników odżywczych zawartych już 
w glebie i jej strukturze.
7. Z zasady stosowanie tylko 
mechanicznych metod usuwania chwastów 
lub innych metod niechemicznych, takich 
jak użycie ciepła, z wyjątkiem przypadków 
złych warunków pogodowych w dłuższym 
okresie, kiedy to można stosować herbicydy.
8. W przypadku, gdy problemy w ochronie 
przed szkodnikami nadal występują po 
zastosowaniu elementów, o których mowa 
w punktach 1-7, stosowanie pestycydów 
mniej szkodliwych dla środowiska 
naturalnego, takich jak ekstrakty z roślin i 
drzew oraz innych substancji 
zapobiegających występowaniu 
szkodników, takich jak mineralne 
substancje zapobiegające rozrostowi 
grzybów.
9. Stosowanie pestycydów
(a) tylko wówczas, gdy zastosowanie 
elementów, o których mowa w punktach 1-
8 nie prowadzi do sytuacji, w której uprawy 
są odpowiednio chronione,
(b) tylko na podstawie informacji 
o obecności szkodników (rozpoznanie, 
czujniki, usługi on-line), które dowodzą 
konieczności zastosowania pestycydów, 
oraz
(c) tylko selektywne stosowanie pestycydów 
(niemające negatywnego wpływu na 
organizmy pożyteczne) w ograniczonym 
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okresie.
10. Minimalny wkład innych zasobów 
materialnych, na przykład minimalne 
zastosowanie energii ze źródeł kopalnych 
i niestosowanie materiałów takich, jak torf, 
kwiaty polne czy bulwy.
System zintegrowanej ochrony przed
szkodnikami jest wprowadzany w życie 
zgodnie z poniższymi wymogami:
- planowanie zintegrowanej ochrony przed
szkodnikami na szczeblu gospodarstwa 
w celu ograniczenia stosowania 
pestycydów,
- zgodność ze wszystkimi unijnymi 
i krajowymi uregulowaniami dotyczącymi 
stosowania pestycydów,
- rejestry wszystkich zastosowań pestycydów 
prowadzone na szczeblu gospodarstwa dla 
poszczególnych pól,
- rejestry wszystkich środków podjętych 
w celu ograniczenia strat pestycydów 
do środowiska naturalnego i zapobiegania 
tym stratom, prowadzone na szczeblu 
gospodarstwa.

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na różnorodność definicji i norm zintegrowanej ochrony przed szkodnikami 
w Europie, konieczny jest podstawowy zbiór elementów stanowiący dokument przewodni dla 
państw członkowskich i zapewniający jednorodność.


