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Projekt rezolucji

Poprawkę złożyła Irena Belohorská

Poprawka 1
Odniesienie 4 a (nowe)

- uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie statystyk dotyczących środków ochrony roślin (COM(2006)0778),

Or. en

Poprawkę złożyła Irena Belohorská

Poprawka 2
Odniesienie 9 a (nowe)

- uwzględniając dyrektywę 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do 
zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu1,
dyrektywę Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 

  
1 Dz.U. L 143 z 30.4.2004, str. 56. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 2006/21/WE (Dz.U. L 102 z 11.4.2006, str.
15).
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przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory1 oraz dyrektywę Rady 79/409/EWG z dnia 
2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa2,

Or. en

Poprawkę złożyła Frédérique Ries

Poprawka 3
Punkt A preambuły

A. mając na uwadze, że w okresie 1992-2003 stosowanie środków ochrony roślin w UE 
pozostawało na wysokim poziomie i nie uległo zmniejszeniu mimo aktywnej polityki 
ograniczenia stosowania pestycydów w rolnictwie prowadzonej z powodzeniem w 
niektórych krajach Unii Europejskiej, 

Or. fr

Poprawkę złożył Jiří Maštálka

Poprawka 4
Punkt C preambuły

C. mając na uwadze, że konieczne jest, aby dalsze stosowanie pestycydów było możliwe 
jedynie wówczas, gdy zachowana zostanie zasada ostrożności w odniesieniu zarówno 
do zdrowia ludzkiego, jak i do ochrony ekosystemów wodnych i lądowych; mając na 
uwadze, że oznacza to, iż pestycydów nie powinno się stosować przed 
przeprowadzeniem pełnej oceny oddziaływania na zdrowie i środowisko; mając 
również na uwadze, że należy wspierać porównywanie danych i najlepsze praktyki 
na rzecz ograniczenia stosowania pestycydów w różnych państwach członkowskich, 
a także uwzględniać te dane i praktyki, traktując je jako punkt odniesienia,

Or. en

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 5
Ustęp 1

1. uznaje potrzebę ram prawnych w dziedzinie stosowania pestycydów, jako że 

  
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/105/WE (Dz.U. L 363 z 
20.12.2006, str. 368).
2 Dz.U. L 103 z 25.4.1979, str. 1. Dyrektywa zmieniona ostatnio dyrektywą 2006/105/WE.
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obowiązujące ustawodawstwo nie okazało się skuteczne w zapobieganiu 
niebezpieczeństwom i zagrożeniom dla zdrowia i środowiska wynikającym ze 
stosowania pestycydów;

Or. en

Poprawkę złożyli Ambroise Guellec, Erna Hennicot-Schoepges

Poprawka 6
Ustęp 1

1. uznaje potrzebę europejskich ram prawnych w dziedzinie stosowania pestycydów, 
jako że obowiązujące ustawodawstwo nie okazało się skuteczne w zminimalizowaniu 
niebezpieczeństw i zagrożeń dla zdrowia i środowiska wynikających ze stosowania 
pestycydów;

Or. fr

Poprawkę złożył Dan Jørgensen

Poprawka 7
Ustęp 1

1. uznaje potrzebę ram prawnych w dziedzinie stosowania pestycydów, jako że 
obowiązujące ustawodawstwo nie okazało się skuteczne w zapobieganiu 
niebezpieczeństwom i zagrożeniom dla zdrowia i środowiska wynikającym ze 
stosowania pestycydów;

Or. en

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 8
Ustęp 1

1. uznaje potrzebę ram prawnych w dziedzinie stosowania środków ochrony roślin, jako 
że obowiązujące ustawodawstwo wspólnotowe nie jest skuteczne w zminimalizowaniu 
niebezpieczeństw i zagrożeń dla zdrowia i środowiska wynikających ze stosowania 
tych środków;

Or. de
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Poprawkę złożył Jiří Maštálka

Poprawka 9
Ustęp 1

1. uznaje potrzebę ram prawnych w dziedzinie stosowania pestycydów, jako że 
obowiązujące ustawodawstwo nie okazało się skuteczne w zapobieganiu 
niebezpieczeństwom i zagrożeniom dla zdrowia i środowiska wynikającym ze 
stosowania pestycydów;

Or. en

Poprawkę złożyła Frédérique Ries

Poprawka 10
Ustęp 1 a (nowy)

1bis. uważa, że ważne jest, aby przyjąć nowe przepisy prawne oparte na podejściu bardziej 
zdecydowanie skierowanym na zmniejszenie stosowania pestycydów oraz 
ambitniejszym z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez znaczące wsparcie dla 
rolnictwa ekologicznego oraz zintegrowanych metod produkcji;

Or. fr

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 11
Ustęp 2

2. przyjmuje z zadowoleniem strategię tematyczną w sprawie zrównoważonego 
stosowania pestycydów, w której identyfikuje się braki aktualnego ustawodawstwa 
wspólnotowego i proponuje regulację fazy stosowania w celu „wypełnienia luki” 
pomiędzy wprowadzaniem do obrotu środków ochrony roślin z jednej strony, a 
końcem cyklu życia takich produktów z drugiej strony;

Or. de



AM\662798PL.doc 5/27 PE 388.390v01-00

PL

Poprawkę złożyła Irena Belohorská

Poprawka 12
Ustęp 3

3. zauważa, że strategia tematyczna w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów 
obejmuje jedynie środki ochrony roślin, stanowiące tylko jedną z grup pestycydów;
wzywa Komisję do niezwłocznego włączenia w zakres tej strategii tematycznej 
środków zwalczania szkodników (produktów biobójczych typu 14-19), 
zdefiniowanych w załączniku V dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów 
biobójczych1, ponieważ środki te stanowią podobne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego 
i środowiska, oraz wzywa Komisję do jak najszybszego poszerzenia zakresu strategii 
tematycznej o inne produkty biobójcze;

Or. en

Poprawkę złożyła Christa Klaß

Poprawka 13
Ustęp 3

3. zauważa, że strategia tematyczna w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów 
obejmuje jedynie środki ochrony roślin, stanowiące tylko jedną z grup pestycydów, 
i dlatego domaga się stosowania jedynie określenia „środki ochrony roślin”;

Or. de

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 14
Ustęp 3

3. zauważa, że strategia tematyczna w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów 
obejmuje jedynie środki ochrony roślin, stanowiące tylko jedną z grup pestycydów, 
i stanowczo wzywa Komisję do sprawdzenia, czy i w jaki sposób można poszerzyć 
zakres obowiązywania strategii tematycznej o produkty biobójcze;

Or. de

  
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).
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Poprawkę złożyła Daciana Octavia Sârbu

Poprawka 15
Ustęp 4

4. uważa, że istotna jest poprawa zachowania użytkowników pestycydów, tak aby unikać 
niewłaściwego lub nadmiernego stosowania i przypadków zatruć; przyjmuje 
z zadowoleniem stworzenie systemu szkolenia i kształcenia profesjonalnych 
użytkowników pestycydów, dla którego Komisja winna opracować wytyczne 
uwzględniające różnice między poszczególnymi regionami Europy; uważa, że 
certyfikacja i szkolenie muszą stanowić warunek wstępny dla zatrudnienia 
profesjonalnych użytkowników pestycydów oraz że należy również zapewnić im 
ciągły rozwój zawodowy w celu doskonalenia umiejętności technicznych oraz 
aktualizacji wiedzy, a także zagwarantowania bezpiecznego i skutecznego 
stosowania pestycydów;

Or. en

Poprawkę złożyli Ambroise Guellec, Erna Hennicot-Schoepges

Poprawka 16
Ustęp 4

4. uważa, że istotna jest poprawa zachowania użytkowników pestycydów, tak aby unikać 
niewłaściwego lub nadmiernego stosowania i przypadków zatruć; przyjmuje 
z zadowoleniem stworzenie systemu szkolenia i kształcenia profesjonalnych 
użytkowników pestycydów, dla którego Komisja powinna opracować wytyczne 
uwzględniające różnice między poszczególnymi regionami Europy; sugeruje, aby 
wzmocnić lub stworzyć usługi doradcze dla rolników w celu zwiększenia ich wiedzy o 
bezpiecznym stosowaniu pestycydów i zachęcenia ich do wymiany dobrych praktyk;

Or. fr

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

Poprawka 17
Ustęp 4 a (nowy)

4a. wzywa Komisję do sprawdzenia zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”, w jaki 
sposób producenci środków ochrony roślin i/lub zawartych w nich substancji 
powinni brać odpowiedni udział w zwalczaniu lub usuwaniu szkód dla zdrowia 
ludzkiego lub środowiska, powstałych w wyniku stosowania środków ochrony roślin;

Or. de
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Poprawkę złożyła María Isabel Salinas García

Poprawka 18
Ustęp 4 a (nowy)

4bis. zaleca, aby sprzedaż i dystrybucja pestycydów odbywały się pod nadzorem uznanej 
placówki specjalistycznej lub wykwalifikowanego personelu medycznego oraz aby 
transakcje takie były zapisywane w rejestrze w celu odpowiedniej kontroli handlu i 
stosowania tych produktów;

Or. es

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 19
Ustęp 5

5. podkreśla, że zminimalizowanie niebezpieczeństw i zagrożeń dla zdrowia i 
środowiska naturalnego wynikających ze stosowania pestycydów nie może być 
skutecznie zrealizowane bez konstruktywnego dialogu i tworzenia możliwości 
rozwojowych, w tym stymulacji finansowej, z udziałem krajów trzecich, w połączeniu 
ze ścisłą kontrolą produktów importowanych do UE, aby zapewnić równe warunki 
konkurencji;

Or. el

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 20
Ustęp 6

6. podkreśla znaczenie mediów w informowaniu ogółu społeczeństwa, a w szczególności 
nieprofesjonalnych użytkowników pestycydów, o zagadnieniach związanych z 
pestycydami;

Or. el
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Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 21
Ustęp 6

6. podkreśla znaczenie informowania opinii publicznej o zagadnieniach związanych z 
pestycydami;

Or. de

Poprawkę złożyli Ambroise Guellec, Erna Hennicot-Schoepges

Poprawka 22
Ustęp 6

6. podkreśla znaczenie mediów w informowaniu ogółu społeczeństwa o stosowaniu 
pestycydów; sugeruje, aby przeprowadzić publiczne kampanie informacyjne i 
uświadamiające;

Or. fr

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 23
Ustęp 7

7. ogólnie przyjmuje z zadowoleniem środki planowane przez Komisję; podkreśla 
jednak, że ambitne krajowe plany działania państw członkowskich stanowią kluczowy 
element całego procesu;

Or. de

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 24
Ustęp 7

7. przyjmuje z zadowoleniem środki wybrane przez Komisję; podkreśla, że ambitne
krajowe plany działania państw członkowskich, w przygotowywaniu których
pomagają wszyscy partnerzy społeczni, stanowią kluczowy element całego procesu;

Or. el



AM\662798PL.doc 9/27 PE 388.390v01-00

PL

Poprawkę złożył Christofer Fjellner

Poprawka 25
Ustęp 8

skreślony

Or. sv

Poprawkę złożyła Christa Klaß

Poprawka 26
Ustęp 8

8. ubolewa, że Komisja nie opracowała razem z państwami członkowskimi kryteriów 
ilościowych dla krajowych planów działania, wyznaczając w ten sposób dużo mniej 
ambitne cele;

Or. de

Poprawkę złożył Christofer Fjellner

Poprawka 27
Ustęp 9

skreślony

Or. sv

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 28
Ustęp 9

9. podkreśla, że jeżeli krajowe plany działania nie będą zawierać ilościowych celów 
redukcji stosowania, pojęcie „niebezpieczeństw, zagrożeń i zależności od 
pestycydów” będzie zdefiniowane nieprecyzyjnie i niejednoznacznie oraz nie skłoni 
państw członkowskich do zmniejszenia ilości stosowanych pestycydów lub do 
priorytetowego traktowania rozwiązań alternatywnych w postaci środków 
niechemicznych do ochrony roślin, zwalczania szkodników i zarządzania uprawami;
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Or. en

Poprawkę złożyła Daciana Octavia Sârbu

Poprawka 29
Ustęp 9

9. podkreśla, że jeżeli krajowe plany działania nie będą zawierać ilościowych celów 
redukcji stosowania, pojęcie „niebezpieczeństw, zagrożeń i zależności od 
pestycydów” będzie zdefiniowane nieprecyzyjnie i niejednoznacznie oraz nie pomoże 
państwom członkowskim w kontroli postępów na drodze do osiągnięcia celu, jakim 
jest wsparcie rolników w działaniach na rzecz ograniczenia użycia pestycydów do 
poziomu, który nadal zapewnia opłacalność upraw;

Or. en

Poprawkę złożył Dan Jørgensen

Poprawka 30
Ustęp 9

9. podkreśla, że jeżeli krajowe plany działania nie będą zawierać ilościowych celów 
redukcji stosowania, pojęcie „niebezpieczeństw, zagrożeń i zależności od 
pestycydów” będzie zdefiniowane nieprecyzyjnie i niejednoznacznie oraz nie skłoni 
państw członkowskich do zmniejszenia ilości stosowanych pestycydów lub do 
priorytetowego traktowania rozwiązań alternatywnych w postaci środków 
niechemicznych do ochrony roślin, zwalczania szkodników i zarządzania uprawami;

Or. en

Poprawkę złożyła Christa Klaß

Poprawka 31
Ustęp 9

skreślony

Or. de
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Poprawkę złożył Jiří Maštálka

Poprawka 32
Ustęp 9

9. podkreśla, że jeżeli krajowe plany działania nie będą zawierać ilościowych celów 
redukcji stosowania, pojęcie „niebezpieczeństw, zagrożeń i zależności od 
pestycydów” będzie zdefiniowane nieprecyzyjnie i niejednoznacznie oraz nie skłoni 
państw członkowskich do zmniejszenia ilości stosowanych pestycydów lub do 
priorytetowego traktowania rozwiązań alternatywnych w postaci środków 
niechemicznych służących ochronie roślin i wykorzystywanych w 
zintegrowanychych metodach zwalczania szkodników;

Or. en

Poprawkę złożył Bogusław Sonik

Poprawka 33
Ustęp 9

9. podkreśla, że jeżeli krajowe plany działania nie będą zawierać konkretnych celów 
w zakresie zmniejszenia zagrożeń, państwa członkowskie nie będą w wystarczającym 
stopniu umotywowane do dalszego ograniczania zagrożeń związanych ze 
stosowaniem pestycydów;

Or. en

Poprawkę złożył Christofer Fjellner

Poprawka 34
Ustęp 10

skreślony

Or. sv

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 35
Ustęp 10 przyjmuje następującą treść: 

10. popiera połączenie redukcji zagrożeń związanych z pestycydami z określeniem 
kryteriów ilościowych w krajowych planach działania, uwzględniając pozytywne 
doświadczenia niektórych państw członkowskich, które podjęły działania 
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dostosowane do warunków krajowych;

Or. el

Poprawkę złożyli Ambroise Guellec, Erna Hennicot-Schoepges

Poprawka 36
Ustęp 10

10. sugeruje, aby Komisja połączyła eliminację niebezpieczeństw, zagrożeń i zależności 
od pestycydów z kryteriami ilościowymi w krajowych planach działania, nakazując 
państwom członkowskim określenie własnych celów, harmonogramów oraz 
krajowych kryteriów ograniczenia stosowania pestycydów, uwzględniając pozytywne 
doświadczenia niektórych państw członkowskich, które już stosują ilościowe cele 
redukcji, co pokazało, że stosowanie pestycydów można zmniejszyć bez znaczących 
kosztów dla rolników;

Or. fr

Poprawkę złożył Dan Jørgensen

Poprawka 37
Ustęp 10

10. sugeruje, aby Komisja połączyła eliminację niebezpieczeństw, zagrożeń i zależności 
od pestycydów z kryteriami ilościowymi w krajowych planach działania, 
uwzględniając pozytywne doświadczenia niektórych państw członkowskich, które już 
stosują ilościowe cele redukcji, co pokazało, że stosowanie pestycydów można 
zmniejszyć bez (skreślenie) kosztów dla rolników;

Or. en

Poprawkę złożyła Christa Klaß

Poprawka 38
Ustęp 10

10. domaga się (skreślenie) połączenia eliminacji (skreślenie) zagrożeń spowodowanych 
środkami ochrony roślin z weryfikowalnymi kryteriami (skreślenie) w krajowych 
planach działania, uwzględniając pozytywne doświadczenia (skreślenie) państw 
członkowskich, które pokazały, że różnorodne działania, uwzględniające sytuację w 
poszczególnych krajach, mogą prowadzić do odpowiedzialnego i zrównoważonego 
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stosowania środków ochrony roślin;

Or. de

Poprawkę złożył Bogusław Sonik

Poprawka 39
Ustęp 10

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyła Irena Belohorská

Poprawka 40
Ustęp 11

11. zgadza się, że krajowe plany działania należy dostosować do specyficznych 
warunków poszczególnych państw członkowskich w odniesieniu do klimatu, 
rolnictwa i szkodników;

Or. en

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 41
Ustęp 11

11. zgadza się, że krajowe plany działania powinny być dostosowane do specyficznych
warunków poszczególnych państw członkowskich i powinny uwzględniać szczególne
cechy upraw, które wymagają niewielkich powierzchni gruntów;

Or. el

Poprawkę złożyli Ambroise Guellec, Erna Hennicot-Schoepges

Poprawka 42
Ustęp 11

11. zgadza się, że krajowe plany działania należy dostosować do specyficznych 
warunków poszczególnych państw członkowskich, kiedy konieczne są pewne 
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szczególne zabiegi, w szczególności w przypadku niewielkich upraw;

Or. fr

Poprawkę złożył Dan Jørgensen

Poprawka 43
Ustęp 11

11. zgadza się, że krajowe plany działania należy dostosować do specyficznych 
warunków poszczególnych państw członkowskich w taki sposób, aby zagwarantować 
osiągnięcie ogólnego celu redukcji na poziomie UE;

Or. en

Poprawkę złożyli Ambroise Guellec, Erna Hennicot-Schoepges

Poprawka 44
Ustęp 11 a (nowy)

11bis. pragnie, aby Komisja sprecyzowała europejską pomoc finansową, którą państwa 
członkowskie mogą wykorzystać na prowadzenie badań lub sporządzenie baz danych 
oraz rozszerzenie wiedzy o pestycydach;

Or. fr

Poprawka 45
Ustęp 12

12. przyjmuje z zadowoleniem stwierdzenie Komisji, że najważniejszym oczekiwanym 
wynikiem strategii tematycznej jest ograniczenie zagrożeń dla zdrowia i środowiska 
związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin;

Or. de

Poprawkę złożył Bogusław Sonik

Poprawka 46
Ustęp 12

12. przyjmuje z zadowoleniem stwierdzenie Komisji, że najważniejszym oczekiwanym 
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wynikiem strategii tematycznej jest dalsze ograniczenie zagrożeń związanych ze 
stosowaniem pestycydów dla zdrowia ludzkiego i środowiska;

Or. en

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 47
Ustęp 13

13. ubolewa, że (skreślenie) strategia tematyczna jedynie w marginalnym stopniu traktuje 
o zdrowiu; dlatego wzywa Komisję do wspierania dalszych projektów badawczych, 
tak aby przeanalizować ewentualne powiązania między stosowaniem pestycydów a 
zaburzeniami immunologicznymi, zaburzeniami równowagi hormonalnej, 
zaburzeniami neurotoksycznymi i schorzeniami nowotworowymi;

Or. de

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 48
Ustęp 14

14. zauważa, że płody, niemowlęta, dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze i mające 
uprzednio problemy zdrowotne są wrażliwsze i bardziej narażone na pestycydy, a 
zwłaszcza na skumulowane skutki różnych rodzajów pestycydów, w wyniku 
przebywania, pracowania lub uczęszczania do szkoły przez dłuższy czas w pobliżu 
obszarów, na których stosowano pestycydy;

Or. en

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 49
Ustęp 14

14. zauważa, że płody, niemowlęta, dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze, chronicznie
chore i mające uprzednio problemy zdrowotne są wrażliwsze i bardziej narażone na
pestycydy, a zwłaszcza na skumulowane skutki różnych rodzajów pestycydów, aniżeli
reszta społeczeństwa;

Or. el
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Poprawkę złożył Jiří Maštálka

Poprawka 50
Ustęp 14

14. zauważa, że płody, niemowlęta, dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze i mające 
uprzednio problemy zdrowotne są wrażliwsze i bardziej narażone na pestycydy, a 
zwłaszcza na skumulowane skutki różnych rodzajów pestycydów, w wyniku 
przebywania, pracowania lub uczęszczania do szkoły przez dłuższy czas w pobliżu 
obszarów, na których stosowano pestycydy;

Or. en

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 51
Ustęp 14

14. zauważa, że niektóre osoby są bardziej wrażliwe i narażone na pestycydy z powodu 
swego stanu fizycznego i zdrowotnego niż pozostali obywatele;

Or. de

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 52
Ustęp 14 a (nowy)

14a. zwraca uwagę, że warunkiem stosowania środków ochrony roślin jest wcześniejsze 
ich dopuszczenie, oparte na naukowej ocenie tych środków i substancji, podczas 
której bada się je pod kątem zagrożeń dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla 
środowiska podczas ich właściwego stosowania;

Or. de

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 53
Ustęp 15

15. uważa, że niezbędne jest prowadzenie dalszych badań nad zdrowotnymi skutkami
stosowania pestycydów, w szczególności w połączeniu z innymi środkami lub w dużej
ilości;
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Or. el

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 54
Ustęp 15 a (nowy)

15a. podkreśla, że substancje rakotwórcze, mutagenne, toksyczne ze względu na 
zagrożenie rozrodczości, trwałe, zdolne do bioakumulacji, toksyczne lub zaburzające 
gospodarkę hormonalną nie mogą być zatwierdzane jako substancje czynne w 
pestycydach;

Or. en

Poprawkę złożył Jiří Maštálka

Poprawka 55
Ustęp 16

16. przyjmuje z zadowoleniem zakaz wykorzystywania substancji w oparciu o zagrożenia 
bezpośrednio nimi związane (rygorystyczne kryteria) oraz tzw. „zasadę substytucji”, 
według której niebezpieczniejsze substancje będą wycofywane z rynku, o ile istnieją 
bezpieczniejsze alternatywy (w tym niechemiczne);

Or. en

Poprawkę złożyła Frédérique Ries

Poprawka 56
Ustęp 16

16. przyjmuje z zadowoleniem zakaz wykorzystywania substancji w oparciu o zagrożenia 
bezpośrednio nimi związane oraz tzw. „zasadę substytucji”, według której 
niebezpieczniejsze substancje będą wycofywane z rynku, o ile istnieją bezpieczniejsze 
alternatywy (w tym niechemiczne);

Or. en
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Poprawkę złożył Bogusław Sonik

Poprawka 57
Ustęp 16

16. przyjmuje z zadowoleniem tzw. „zasadę substytucji”, według której wysoce 
niebezpieczne substancje będą wycofywane z rynku, o ile istnieją bezpieczniejsze i 
wykonalne alternatywy, i podkreśla potrzebę poddania również pod rozwagę
wszystkich istniejących środków zwalczania szkodników, nie tylko chemicznych;

Or. en

Poprawkę złożyła Irena Belohorská

Poprawka 58
Ustęp 17

17. uważa, że ustanowienie stref ograniczonego lub zerowego stosowania pestycydów 
i zwiększona ochrona środowiska wodnego przed zanieczyszczeniem pestycydami są 
konieczne, aby unikać niepożądanego narażenia; uważa, że należy ustanowić „strefy 
buforowe” o odpowiedniej szerokości, mając na względzie różne warunki 
geograficzne i pogodowe; uważa, że powinno się zakazać stosowania pestycydów na 
terenach mieszkalnych, w parkach publicznych, na terenach sportowych, terenach 
szkół i na placach zabaw dla dzieci, a także wokół tych obszarów, ponieważ wiąże się 
to z wysokim ryzykiem dla obywateli wynikającym z narażenia na pestycydy;

Or. en

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 59
Ustęp 17

17. uważa, że ustanowienie stref ograniczonego lub zerowego stosowania pestycydów 
i zwiększona ochrona środowiska wodnego przed zanieczyszczeniem pestycydami są 
konieczne, aby unikać niepożądanego narażenia; uważa, że należy ustanowić „strefy 
buforowe” o odpowiedniej szerokości, mając na względzie różne warunki 
geograficzne i pogodowe; uważa, że powinno się zakazać stosowania pestycydów na 
terenach mieszkalnych, w parkach publicznych, na terenach sportowych, terenach 
szkół i na placach zabaw dla dzieci, a także wokół tych obszarów, ponieważ w ocenie 
Komisji wiąże się to z wysokim ryzykiem dla obywateli wynikającym z narażenia na 
pestycydy;

Or. en
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Poprawkę złożyli Ambroise Guellec, Erna Hennicot-Schoepges

Poprawka 60
Ustęp 17

17. uważa, że ustanowienie stref ograniczonego lub zerowego stosowania pestycydów, w 
szczególności stref ochrony ujęć wody pitnej, i zwiększona ochrona środowiska 
wodnego przed zanieczyszczeniem pestycydami są konieczne, aby unikać 
niepożądanego narażenia; uważa, że należy ustanowić „strefy buforowe” o 
odpowiedniej szerokości, mając na względzie różne warunki geograficzne 
i pogodowe;

Or. fr

Poprawkę złożył Dan Jørgensen

Poprawka 61
Ustęp 17

17. uważa, że ustanowienie stref ograniczonego lub zerowego stosowania pestycydów 
i zwiększona ochrona środowiska wodnego przed zanieczyszczeniem pestycydami są 
konieczne, aby unikać niepożądanego narażenia; uważa, że należy ustanowić „strefy 
buforowe” o odpowiedniej szerokości, mając na względzie różne warunki 
geograficzne i pogodowe; uważa, że powinno się zakazać stosowania pestycydów na 
terenach mieszkalnych, w parkach publicznych, na terenach sportowych, terenach 
szkół i na placach zabaw dla dzieci, a także wokół tych obszarów, ponieważ w ocenie 
Komisji wiąże się to z wysokim ryzykiem dla obywateli wynikającym z narażenia na 
pestycydy;

Or. en

Poprawkę złożył Jiří Maštálka

Poprawka 62
Ustęp 17 a (nowy)

17a. uważa, że powinno się zakazać stosowania pestycydów na terenach mieszkalnych, 
w parkach publicznych, na terenach sportowych, terenach szkół i na placach zabaw 
dla dzieci, a także wokół tych obszarów, ponieważ wiąże się to z wysokim ryzykiem 
dla obywateli wynikającym z narażenia na pestycydy;

Or. en
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Poprawkę złożyła Irena Belohorská

Poprawka 63
Ustęp 17

17. uważa, że ustanowienie stref ograniczonego lub zerowego stosowania pestycydów 
i zwiększona ochrona środowiska wodnego przed zanieczyszczeniem pestycydami są 
konieczne, aby unikać niepożądanego narażenia; uważa, że należy ustanowić „strefy 
buforowe” o odpowiedniej szerokości, mając na względzie różne warunki rolnicze,
geograficzne i pogodowe;

Or. en

Poprawkę złożyła Christa Klaß

Poprawka 64
Ustęp 17

17. uważa, że należy uwzględnić obszary ograniczonego lub zerowego stosowania 
środków ochrony roślin oraz że konieczna jest zwiększona ochrona środowiska 
morskiego (skreślenie), aby unikać niepożądanego narażenia; domaga się 
uwzględnienia odpowiednich „stref buforowych”, mając na względzie różne krajowe, 
regionalne i lokalne warunki geograficzne, pogodowe oraz warunki specyficzne dla 
danego siedliska;

Or. de

Poprawkę złożyła Christa Klaß

Poprawka 65
Ustęp 18

18. zwraca uwagę, że konieczne są działania na rzecz ochrony europejskich wód 
gruntowych i powierzchniowych, a przy ich wdrażaniu istotna jest spójność z 
ramową dyrektywą wodną i dyrektywą w sprawie wód podziemnych;

Or. de

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 66
Ustęp 18

18. odnotowuje skażenie europejskich wód gruntowych i powierzchniowych pestycydami
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i podkreśla potrzebę wzmocnienia spójności strategii tematycznej z dyrektywą 
ramową 2000/60/WE w sprawie polityki wodnej; zauważa, że wody są oczyszczane
głównie w celu spożycia przez człowieka, zaś reszta skażonej wody przedostaje się do
ciała człowieka za pośrednictwem flory i fauny, powodując w efekcie wysokie koszty
leczenia;

Or. el

Poprawkę złożył Jiří Maštálka

Poprawka 67
Ustęp 18 a (nowy)

18a. podkreśla, że zanieczyszczenie zasobów wodnych w Europie jest bardzo wysokie: aż 
9% zasobów wód gruntowych w Danii, 6% w Wielkiej Brytanii i 5% w Holandii i 
Belgii jest regularnie zanieczyszczanych pestycydami powyżej ustawowego limitu dla 
spożycia przez ludzi, wynoszącego 0,1μg/l, a wszystkie zasoby powierzchniowe w 
Belgii, 50% w Holandii i 77% w Wielkiej Brytanii jest regularnie zanieczyszczanych 
pestycydami powyżej ustawowego limitu, wynoszącego 0,1μg/l;

Or. en

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 68
Ustęp 19

19. uznaje, że zakaz oprysków z powietrza jest nieunikniony; uważa (skreślenie), że 
(skreślenie) należałoby obowiązkowo informować ogół społeczeństwa przed 
dokonaniem oprysków z ziemi o ilości i rodzaju pestycydu lub pestycydów, które 
mają zostać użyte, ponieważ opryski z ziemi również stwarzają zagrożenie dla 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla środowiska;

Or. en

Poprawkę złożył Jiří Maštálka

Poprawka 69
Ustęp 19

19. uznaje, że zakaz oprysków z powietrza jest nieunikniony; uważa (skreślenie), że 
(skreślenie) należałoby obowiązkowo informować ogół społeczeństwa przed 
dokonaniem oprysków z ziemi o ilości i rodzaju pestycydu, jaki ma zostać 
wykorzystany;
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Or. en

Poprawkę złożyła Christa Klaß

Poprawka 70
Ustęp 19

19. wskazuje na konieczność wprowadzenia kompleksowej regulacji oprysków z 
powietrza (skreślenie); uważa, że opryski można stosować, jeżeli przynoszą wyraźne 
korzyści dla środowiska lub jeżeli nie ma wykonalnych metod alternatywnych, przy
czym należałoby udzielać informacji o czasie prowadzenia oprysków oraz ilości i 
rodzaju pestycydu;

Or. de

Poprawkę złożył Bogusław Sonik

Poprawka 71
Ustęp 19

19. uznaje konieczność surowych przepisów w zakresie oprysków z powietrza 
(skreślenie); uważa jednak, że opryski można stosować, jeżeli przynoszą wyraźne 
korzyści ze względu na środowisko lub jeżeli nie ma wykonalnych metod 
alternatywnych, przy czym należałoby obowiązkowo informować organy wyznaczone 
przez państwa członkowskie o czasie prowadzenia oprysków oraz (skreślenie) rodzaju 
pestycydu;

Or. en

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 72
Ustęp 20

20. stanowczo wzywa Komisję do jak najszybszego zharmonizowania maksymalnych 
poziomów pozostałości pestycydów (skreślenie); w związku z tym wzywa państwa 
członkowskie do poprawy monitoringu stężenia pestycydów w produktach 
spożywczych i elementach środowiska naturalnego;

Or. de
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Poprawkę złożył Jiří Maštálka

Poprawka 73
Ustęp 21

21. przyjmuje z zadowoleniem wezwanie państw członkowskich do zniesienia przepisów 
umożliwiających stosowanie zmniejszonych stawek podatku VAT od pestycydów;
uważa, że Komisja powinna pomóc państwom członkowskim we wprowadzeniu 
odpowiednich środków wsparcia dla rolników, finansowanych w ramach rozwoju 
obszarów wiejskich i poprzez opłaty za stosowanie pestycydów;

Or. en

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 74
Ustęp 21

21. przyjmuje z zadowoleniem wezwanie państw członkowskich do zniesienia przepisów 
umożliwiających stosowanie zmniejszonych stawek podatku VAT od pestycydów; 
uważa, że opłata za stosowanie pestycydów może stanowić ważny instrument dla 
osiągnięcia znacznego ograniczenia stosowania pestycydów;

Or. en

Poprawkę złożył Jiří Maštálka

Poprawka 75
Ustęp 21 a new

21a. wzywa Komisję do wsparcia państw członkowskich w stworzeniu systemu 
podatków/opłat w celu wywarcia wpływu – ilościowego i jakościowego – na 
stosowanie pestycydów; uważa, że państwa członkowskie muszą rozważyć 
wprowadzenie systemu opłat za stosowanie pestycydów w celu finansowania 
edukacji, szkoleń oraz wprowadzenia w życie krajowych planów działania;

Or. en

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 76
Ustęp 21 a new

21bis. zachęca państwa członkowskie do wprowadzenia opłaty lub podatku od pestycydów 
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jako środka umożliwiającego rozwój ogólnych i specjalnych metod oraz praktyk 
zintegrowanego zwalczania szkodników;

Or. fr

Poprawkę złożył Jiří Maštálka

Poprawka 77
Ustęp 22

22. nalega, aby Komisja zaproponowała jasne definicje i kryteria minimalne dla
zintegrowanych metod zwalczania szkodników poprzez wprowadzenie rolnictwa 
ekologicznego na coraz większym procencie obszarów w Europie i stosowanie 
obowiązkowych norm ogólnych i norm dla poszczególnych rodzajów upraw w 
zakresie zintegrowanych metod zwalczania szkodników do wszystkich ziem 
uprawnych za wyjątkiem ziem, na których prowadzi się uprawy ekologiczne;

Or. en

Poprawkę złożyła Christa Klaß

Poprawka 78
Ustęp 22

22. domaga się jasnych definicji i minimalnych kryteriów zintegrowanych metod
zwalczania szkodników;

Or. de

Poprawkę złożył Bogusław Sonik

Poprawka 79
Ustęp 24

24. wzywa państwa członkowskie do promowania koncepcji zintegrowanych metod 
zwalczania szkodników, a także do zapewnienia, że profesjonalni użytkownicy 
pestycydów skłonią się ku bardziej przyjaznemu dla środowiska stosowaniu 
wszystkich dostępnych środków ochrony upraw, w tym płodozmianu i pielenia 
(skreślenia);

Or. en
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Poprawkę złożył Jiří Maštálka

Poprawka 80
Ustęp 26

26. uznaje, że dobrze utrzymany sprzęt do stosowania pestycydów ma kluczowe 
znaczenie dla zmniejszenia ich negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, 
szczególnie w odniesieniu do zainteresowanych pracowników, rolników i 
mieszkańców, i podkreśla, że sprzęt ten musi podlegać regularnym kontrolom;

Or. en

Poprawkę złożyła Irena Belohorská

Poprawka 81
Ustęp 26 a (nowy)

26a. wzywa Komisję do wzięcia pod uwagę niezmiernie niepokojącej kwestii śmiertelności 
pszczół domowych, która stanowi problem powiązany ze stosowaniem pewnych 
systemicznych środków owadobójczych (zawierających takie substancje czynne jak 
fipronil i imidacloprid) do ziaren słonecznika i kukurydzy;

Or. en

Poprawkę złożyła Irena Belohorská

Poprawka 82
Ustęp 26 b (nowy)

26b. podkreśla potrzebę zmiany europejskich norm handlowych odnoszących się do 
kształtu, rozmiaru i walorów estetycznych świeżych owoców i warzyw, które 
zachęcają do intensywnego stosowania pestycydów;

Or. en

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 83
Ustęp 27

skreślony

Or. en
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Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 84
Ustęp 27

skreślony

Or. el

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 85
Ustęp 27

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Jiří Maštálka

Poprawka 86
Ustęp 27

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 87
Ustęp 27

27. podkreśla, że negatywny wpływ pestycydów jest dobrze znany, natomiast jak dotąd 
nie oceniono należycie negatywnego wpływu organizmów zmodyfikowanych 
genetycznie, w szczególności przez właściwe organy publiczne UE i państw 
członkowskich; wzywa w związku z tym do dalszych badań nad (skreślenie)
organizmami zmodyfikowanymi genetycznie, lecz podkreśla, że organizmy 
zmodyfikowane genetycznie nie są alternatywą, ani sposobem ograniczenia 
stosowania pestycydów w rolnictwie, jak wykazują badania przeprowadzone przez 
niezależne organizacje pozarządowe oraz ekspertów;
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Or. fr

Poprawkę złożyła Frédérique Ries

Poprawka 88
Ustęp 27

27. podkreśla, że negatywny wpływ pestycydów jest dobrze znany, natomiast jak dotąd 
nie wykazano należycie negatywnego wpływu organizmów zmodyfikowanych 
genetycznie; w związku z tym wyraża zaniepokojenie obecną współzależnością 
między uprawą organizmów zmodyfikowanych genetycznie w otwartym terenie a 
wzrostem stosowania pestycydów;

Or. fr

Poprawkę złożyła Christa Klaß

Poprawka 89
Ustęp 28 a (nowy)

28a. z zadowoleniem przyjmuje zaproponowanie przez Komisję w oparciu o strategię 
tematyczną kompleksowych, wspólnotowych ram prawnych w zakresie działań na 
rzecz zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin.

Or. de


