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Poprawkę złożył Roberto Musacchio

Poprawka 150
Punkt 6 preambuły

(6) Produkcja roślinna odgrywa we 
Wspólnocie bardzo ważną rolę. Jednym z 
najważniejszych sposobów ochrony roślin 
i produktów roślinnych przed organizmami 
szkodliwymi, także chwastami, oraz 
ulepszenia produkcji rolnej jest stosowanie 
środków ochrony roślin.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Priorytetowym celem niniejszego rozporządzenia jest ochrona zdrowia ludzi i zwierząt, która 
musi mieć absolutne pierwszeństwo przed wszelkimi finansowymi, gospodarczymi lub innymi 
względami.



PE 390.401v02-00 2/65 AM\672325PL.doc

PL

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 151
Punkt 7 preambuły

(7) Środki ochrony roślin mogą mieć także 
niekorzystny wpływ na produkcję roślinną. 
Ich stosowanie może stwarzać ryzyko i
zagrożenia dla ludzi, zwierząt i środowiska, 
w szczególności, jeśli te środki 
wprowadzono do obrotu bez poddania ich 
urzędowym badaniom i bez zezwoleń, oraz 
jeżeli są one niewłaściwie stosowane. Z tego 
względu należy przyjąć zharmonizowane 
przepisy dotyczące wprowadzania do obrotu 
środków ochrony roślin.

(7) Pestycydy mogą mieć także niekorzystny 
wpływ na produkcję roślinną. Ich 
stosowanie może stwarzać ryzyko,
zagrożenia oraz krótko- i długotrwałe 
szkodliwe skutki dla ludzi, zwierząt i 
środowiska, w szczególności, lecz nie tylko, 
jeśli te środki wprowadzono do obrotu bez 
poddania ich urzędowym badaniom i bez 
zezwoleń, oraz jeżeli są one niewłaściwie 
stosowane. Z tego względu należy przyjąć 
zharmonizowane przepisy dotyczące 
wprowadzania do obrotu pestycydów. 

Or. en

Uzasadnienie

Termin „środki ochrony roślin”, stosowany w całym tekście wniosku, łącznie z tytułem, jest 
nieodpowiedni, ponieważ duża część opinii publicznej nie jest zaznajomiona z tą 
terminologią. Utrzymanie tego terminu mogłoby więc prowadzić do dezorientacji wśród 
obywateli/konsumentów. Właściwym terminem jest określenie „pestycydy”. Należy zastąpić 
termin „środki ochrony roślin” słowem „pestycydy” w całym tekście rozporządzenia, a w 
odpowiednich miejscach określeniem „produkty pestycydowe”.

Poprawkę złożył Roberto Musacchio

Poprawka 152
Punkt 7 preambuły

(7) Środki ochrony roślin mogą mieć także 
niekorzystny wpływ na produkcję roślinną. 
Ich stosowanie może stwarzać ryzyko i
zagrożenia dla ludzi, zwierząt i środowiska, 
w szczególności, jeśli te środki 
wprowadzono do obrotu bez poddania ich 
urzędowym badaniom i bez zezwoleń, oraz 
jeżeli są one niewłaściwie stosowane. Z tego 
względu należy przyjąć zharmonizowane 
przepisy dotyczące wprowadzania do obrotu 
środków ochrony roślin.

(7) Środki ochrony roślin mogą mieć także 
niekorzystny wpływ na produkcję roślinną. 
Ich stosowanie może stwarzać szkodę,
ryzyko, istotne zagrożenia oraz krótko- i 
długotrwałe szkodliwe skutki dla ludzi, 
zwierząt i środowiska, w szczególności, jeśli 
te środki wprowadzono do obrotu bez 
poddania ich urzędowym badaniom i bez 
zezwoleń, oraz jeżeli są one niewłaściwie 
stosowane. Z tego względu należy przyjąć 
zharmonizowane przepisy dotyczące 
wprowadzania do obrotu środków ochrony 
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roślin.

Or. en

Uzasadnienie

Środki ochrony roślin powodują nie tylko ryzyko i zagrożenia dla ludzi, zwierząt i środowiska. 
Mogą one także wiązać się ze szkodą i istotnymi zagrożeniami dla ludzi, zwierząt i 
środowiska.

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 153
Punkt 8 preambuły

(8) Celem niniejszego rozporządzenia jest 
zapewnienie wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska. 
Należy poświęcić szczególną uwagę 
ochronie szczególnie narażonych grup 
ludności, takich jak kobiety ciężarne, 
niemowlęta i dzieci. Należy stosować środki 
ostrożności i zapewnić, by przemysł 
wykazał, że substancje i środki 
wprowadzane do obrotu nie mają 
niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzi ani 
środowisko.

(8) Celem niniejszego rozporządzenia jest 
zapewnienie wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska. 
Należy poświęcić szczególną uwagę 
ochronie szczególnie narażonych grup 
ludności, takich jak kobiety ciężarne 
i karmiące, płody, niemowlęta i dzieci. 
Należy stosować środki ostrożności 
i zapewnić, by przemysł wykazał, że 
substancje i środki produkowane 
i wprowadzane do obrotu nie mają 
niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzi ani 
środowisko.

Or. de

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 154
Punkt 8 preambuły

(8) Celem niniejszego rozporządzenia jest 
zapewnienie wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska. 
Należy poświęcić szczególną uwagę 
ochronie szczególnie narażonych grup 
ludności, takich jak kobiety ciężarne, 
niemowlęta i dzieci. Należy stosować środki
ostrożności i zapewnić, by przemysł 
wykazał, że substancje i środki 

(8) Celem niniejszego rozporządzenia jest 
zapewnienie wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska. 
Należy poświęcić szczególną uwagę 
ochronie szczególnie narażonych grup 
ludności, takich jak kobiety ciężarne, 
niemowlęta i dzieci oraz seniorzy i osoby 
odbywające rekonwalescencję. Należy 
stosować środki ostrożności i zapewnić, by 
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wprowadzane do obrotu nie mają 
niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzi ani 
środowisko.

przemysł wykazał, że substancje i środki 
wprowadzane do obrotu nie mają 
niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzi ani 
środowisko.

Or. pl

Uzasadnienie

Ważną grupą ludności, należąca do grup szczególnie narażonych, są osoby odbywające 
rekonwalescencję, gdyż proces powrotu do zdrowia powinien przebiegać w czystym 
środowisku, wolnym od środków ochrony roślin.

Poprawkę złożył Ioannis Gklavakis

Poprawka 155
Punkt 8 preambuły

(8) Celem niniejszego rozporządzenia jest 
zapewnienie wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska. 
Należy poświęcić szczególną uwagę 
ochronie szczególnie narażonych grup 
ludności, takich jak kobiety ciężarne, 
niemowlęta i dzieci. Należy stosować środki 
ostrożności i zapewnić, by przemysł 
wykazał, że substancje i środki 
wprowadzane do obrotu nie mają 
niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzi ani 
środowisko.

(8) Celem niniejszego rozporządzenia jest 
zapewnienie wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska, 
a jednocześnie konkurencyjności 
europejskiego rolnictwa. Należy poświęcić 
szczególną uwagę ochronie szczególnie 
narażonych grup ludności, takich jak kobiety 
ciężarne, niemowlęta i dzieci. Należy
stosować środki ostrożności i zapewnić, by 
przemysł wykazał, że substancje i środki 
wprowadzane do obrotu nie mają 
niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzi ani 
środowisko.

Or. el

Uzasadnienie

Przyjmowane środki i decyzje nie mogą prowadzić do spadku konkurencyjności 
wspólnotowego rolnictwa na rynku światowym.

Poprawkę złożyli Erna Hennicot-Schoepges i Péter Olajos + Dan Jørgensen, Chris Davies i 
Roberto Musacchio

Poprawka 156
Punkt 8 preambuły
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(8) Celem niniejszego rozporządzenia jest 
zapewnienie wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska. 
Należy poświęcić szczególną uwagę 
ochronie szczególnie narażonych grup 
ludności, takich jak kobiety ciężarne, 
niemowlęta i dzieci. Należy stosować środki 
ostrożności i zapewnić, by przemysł 
wykazał, że substancje i środki 
wprowadzane do obrotu nie mają 
niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzi ani 
środowisko.

(8) Celem niniejszego rozporządzenia jest 
zapewnienie wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska. 
Należy poświęcić szczególną uwagę 
ochronie szczególnie narażonych grup 
ludności, takich jak kobiety ciężarne, 
niemowlęta i dzieci. Należy stosować środki 
ostrożności i zapewnić, by przemysł 
wykazał, że substancje i środki 
wprowadzane do obrotu nie mają 
niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzi ani 
środowisko, ani nie istnieje podejrzenie, że 
mogą mieć taki wpływ.

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie wymagane są poważne dowody, aby wykazać, że dany pestycyd ma wpływ na 
zdrowie ludzkie i środowisko naturalne. Zamiast tego powinno się wymagać dowodów 
wykazujących, że dany pestycyd nie ma wpływu na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne, 
ani nie istnieje podejrzenie, że może mieć taki wpływ.

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 157
Punkt 9 preambuły

(9) Substancje powinny być włączane 
w skład środków ochrony roślin dopiero 
wtedy, gdy zostanie wykazane, że 
zapewniają one jednoznaczne korzyści dla 
produkcji roślinnej i przypuszcza się, że nie 
będą miały żadnego szkodliwego wpływu na 
zdrowie zwierząt i ludzi ani 
niedopuszczalnego wpływu na środowisko. 
Aby uzyskać taki sam poziom ochrony we 
wszystkich państwach członkowskich, 
decyzje o dopuszczalności lub 
niedopuszczalności takich substancji 
powinny być podejmowane na poziomie 
wspólnotowym.

(9) Substancje powinny być włączane 
w skład środków ochrony roślin dopiero 
wtedy, gdy zostanie wykazane, że 
zapewniają one jednoznaczne korzyści dla 
produkcji roślinnej, i stwierdzone, że nie 
będą miały żadnego szkodliwego wpływu na 
zdrowie zwierząt i ludzi ani 
niedopuszczalnego wpływu na środowisko. 
Aby uzyskać wysoki i jednakowy poziom
ochrony we wszystkich państwach 
członkowskich, decyzje o dopuszczalności 
lub niedopuszczalności takich substancji 
powinny być podejmowane na poziomie 
wspólnotowym.

Or. de
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Poprawkę złożyli Christa Klaß i Anja Weisgerber + Erna Hennicot-Schoepges i Péter Olajos

Poprawka 158
Punkt 9 a preambuły (nowy)

(9a) W celu zastosowania zasady 
„zanieczyszczający płaci” Komisja powinna 
sprawdzić, w jaki sposób można 
odpowiednio włączyć producentów środków 
ochrony roślin i/lub zawartych w nich 
substancji czynnych w zwalczanie lub 
usuwanie szkód dla zdrowia ludzkiego lub 
środowiska naturalnego, powstałych w 
wyniku stosowania środków ochrony roślin.

Or. de

Uzasadnienie

Podobnie jak w innych dziedzinach europejskiej polityki zdrowotnej i ochrony środowiska 
zasada odpowiedzialności producenta powinna obowiązywać również w odniesieniu do 
środków ochrony roślin lub ich substancji czynnych.

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 159
Punkt 11 a preambuły (nowy)

(11a) Należy wspierać metody badań in 
vitro (zapłodnienie pozaustrojowe) bez 
udziału zwierząt w celu wygenerowania 
danych dotyczących bezpieczeństwa, które 
będą miały większe znaczenie dla człowieka 
niż obecnie stosowane wyniki badań z 
udziałem zwierząt. 

Or. en

Uzasadnienie

Znaczna większość metod testowych z udziałem zwierząt nigdy nie została sprawdzona pod 
kątem przestrzegania nowoczesnych standardów, a ich znaczenie i wiarygodność są w wielu 
wypadkach wątpliwe. Wspieranie metod badań bez udziału zwierząt jest istotne dla ochrony 
ludzkiego zdrowia oraz zapobiegania cierpieniom zwierząt.
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Poprawkę złożyli Erna Hennicot-Schoepges i Péter Olajos + Dan Jørgensen, Chris Davies i 
Roberto Musacchio

Poprawka 160
Punkt 13 preambuły

(13) W celu zapewnienia bezpieczeństwa, 
okres zatwierdzania substancji czynnych 
powinien być ograniczony w czasie. Okres 
zatwierdzania powinien być proporcjonalny 
do ewentualnego ryzyka związanego ze 
stosowaniem takich substancji. 
Doświadczenie zdobyte w wyniku 
faktycznego stosowania środków ochrony 
roślin oraz wszelkie osiągnięcia w nauce i 
technice należy uwzględnić przy 
podejmowaniu wszelkich decyzji 
dotyczących odnowienia zatwierdzenia. Po 
pierwszym odnowieniu substancje takie 
powinny być poddawane dalszemu 
przeglądowi jedynie wówczas, gdy istnieją 
dowody, że przestały spełniać wymagania 
niniejszego rozporządzenia.

(13) W celu zapewnienia bezpieczeństwa, 
okres zatwierdzania substancji czynnych 
powinien być ograniczony w czasie. Okres 
zatwierdzania powinien być proporcjonalny 
do ewentualnego ryzyka związanego ze 
stosowaniem takich substancji i ograniczony 
do maksimum 15 lat dla substancji niskiego 
ryzyka, 5 lat dla substancji nadających się 
do zastąpienia oraz 10 lat dla innych 
substancji. Doświadczenie zdobyte w 
wyniku faktycznego stosowania środków 
ochrony roślin oraz wszelkie osiągnięcia w 
nauce i technice należy uwzględnić przy 
podejmowaniu wszelkich decyzji 
dotyczących odnowienia zatwierdzenia. 

Or. en

Uzasadnienie

Substancje powinny podlegać regularnemu przeglądowi, tak aby uwzględnić aktualny stan 
wiedzy naukowej.

Poprawkę złożyli Erna Hennicot-Schoepges i Péter Olajos

Poprawka 161
Punkt 16 preambuły

(16) Niektóre substancje, które zasadniczo 
nie są stosowanie jako środki ochrony roślin, 
mogą okazać się przydatne w ochronie 
roślin, lecz znaczenie gospodarcze 
występowania o zatwierdzenie w ich 
przypadku może być ograniczone. 
Szczególne przepisy powinny zapewniać 
zatem, by takie substancje, o ile ryzyko jakie 
powodują jest dopuszczalne, mogły być 
także zatwierdzone do celów ochrony roślin.

(16) Niektóre substancje, które zasadniczo 
nie są stosowanie jako środki ochrony roślin, 
mogą okazać się przydatne w ochronie
roślin, lecz znaczenie gospodarcze 
występowania o zatwierdzenie w ich 
przypadku może być ograniczone. 
Szczególne przepisy powinny zapewniać 
zatem, by takie substancje, o ile ryzyko jakie 
powodują jest dopuszczalne dla wszystkich 
odnośnych zainteresowanych stron, mogły 
być także zatwierdzone do celów ochrony 
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roślin.

Or. en

Uzasadnienie

To społeczeństwo powinno decydować, co jest „dopuszczalnym ryzykiem” i jeżeli 
społeczeństwo uznaje, że dane ryzyko jest niedopuszczalne, należy na nowo określić to, co jest 
dopuszczalne i odpowiednio ocenić ryzyko. Jedynie wszystkie odnośne zainteresowane strony 
mogą więc uznać ryzyko za dopuszczalne. Wśród nich muszą się znaleźć przedstawiciele 
mieszkańców i społeczności wiejskich, stowarzyszeń rolników, grup środowiskowych i 
konsumenckich oraz ogółu opinii publicznej.

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen + Caroline Lucas

Poprawka 162
Punkt 16 preambuły

(16) Niektóre substancje, które zasadniczo 
nie są stosowanie jako środki ochrony roślin, 
mogą okazać się przydatne w ochronie 
roślin, lecz znaczenie gospodarcze 
występowania o zatwierdzenie w ich 
przypadku może być ograniczone. 
Szczególne przepisy powinny zapewniać 
zatem, by takie substancje, o ile ryzyko jakie 
powodują jest dopuszczalne, mogły być 
także zatwierdzone do celów ochrony roślin.

(16) Niektóre substancje, które zasadniczo 
nie są stosowanie jako środki ochrony roślin, 
mogą okazać się przydatne w ochronie 
roślin, lecz znaczenie gospodarcze 
występowania o zatwierdzenie w ich 
przypadku może być ograniczone. 
Szczególne przepisy powinny zapewniać 
zatem, by takie substancje, o ile ryzyko jakie 
powodują jest uznane za dopuszczalne przez 
wszystkie odnośne zainteresowane strony, 
mogły być także zatwierdzone do celów 
ochrony roślin.

Or. en

Uzasadnienie

To społeczeństwo powinno decydować, co jest „dopuszczalnym ryzykiem” i jeżeli 
społeczeństwo uznaje, że dane ryzyko jest niedopuszczalne, należy na nowo określić to, co jest 
dopuszczalne i odpowiednio ocenić ryzyko. Jedynie wszystkie odnośne zainteresowane strony 
mogą więc uznać ryzyko za dopuszczalne. Wśród nich muszą się znaleźć przedstawiciele 
mieszkańców i społeczności wiejskich, stowarzyszeń rolników (zarówno ekologicznych, jak i 
tradycyjnych), grup środowiskowych i konsumenckich oraz ogółu opinii publicznej.
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Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 163
Punkt 17 preambuły

(17) Niektóre substancje czynne mogą być 
dopuszczalne tylko wtedy, gdy podjęte 
zostaną na szeroką skalę środki 
ograniczające ryzyko. Substancje takie
powinny być określane na poziomie 
Wspólnoty. Państwa członkowskie powinny 
regularnie przeprowadzać powtórne badania 
w celu sprawdzenia, czy takie substancje 
czynne mogą zostać zastąpione środkami 
ochrony roślin, które zawierają substancje 
czynne wymagające stosowania środków 
ograniczających ryzyko na mniejszą skalę.

(17) Niektóre obecnie zatwierdzone
substancje czynne budzące szczególne 
obawy powinny być określane na poziomie 
Wspólnoty jako substancje nadające się do 
zastąpienia. Państwa członkowskie powinny 
regularnie przeprowadzać powtórne badania 
w celu sprawdzenia, czy takie substancje 
czynne mogą zostać zastąpione środkami 
ochrony roślin, które zawierają substancje 
czynne wymagające stosowania środków 
ograniczających ryzyko na mniejszą skalę
lub w ogóle niewymagające ich stosowania,
bądź alternatywnymi metodami rolniczymi.
Po pozytywnej kontroli należy niezwłocznie 
zastąpić substancję czynną.

Or. de

Poprawkę złożyli Erna Hennicot-Schoepges i Péter Olajos

Poprawka 164
Punkt 17 preambuły

(17) Niektóre substancje czynne mogą być 
dopuszczalne tylko wtedy, gdy podjęte 
zostaną na szeroką skalę środki 
ograniczające ryzyko. Substancje takie 
powinny być określane na poziomie 
Wspólnoty. Państwa członkowskie powinny 
regularnie przeprowadzać powtórne badania 
w celu sprawdzenia, czy takie substancje 
czynne mogą zostać zastąpione środkami 
ochrony roślin, które zawierają substancje 
czynne wymagające stosowania środków 
ograniczających ryzyko na mniejszą skalę.

(17) Niektóre substancje czynne mogą być 
dopuszczalne tylko wtedy, gdy podjęte 
zostaną na szeroką skalę środki 
ograniczające ryzyko. Substancje takie 
powinny być określane na poziomie 
Wspólnoty oraz na szczeblu krajowym. 
Państwa członkowskie powinny regularnie 
przeprowadzać powtórne badania w celu 
sprawdzenia, czy takie substancje czynne 
mogą zostać zastąpione środkami ochrony 
roślin, które zawierają substancje czynne 
wymagające stosowania środków 
ograniczających ryzyko na mniejszą skalę,
lub alternatywnymi, niechemicznymi, 
rolniczymi praktykami i metodami ochrony
upraw.

Or. en
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Uzasadnienie

Substancje nadające się do zastąpienia powinny zostać zbadane tylko raz i zastąpione 
bezpieczniejszymi substancjami alternatywnymi. Ma to na celu uniknięcie sytuacji, w której 
produkty zawierające substancje nadające się do zastąpienia pozostają na rynku przez czas 
nieokreślony. Powinna istnieć możliwość zastąpienia produktów niechemicznymi 
substancjami alternatywnymi.

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Chris Davies i Roberto Musacchio

Poprawka 165
Punkt 17 preambuły

(17) Niektóre substancje czynne mogą być 
dopuszczalne tylko wtedy, gdy podjęte 
zostaną na szeroką skalę środki 
ograniczające ryzyko. Substancje takie 
powinny być określane na poziomie 
Wspólnoty. Państwa członkowskie powinny 
regularnie przeprowadzać powtórne
badania w celu sprawdzenia, czy takie 
substancje czynne mogą zostać zastąpione
środkami ochrony roślin, które zawierają 
substancje czynne wymagające stosowania 
środków ograniczających ryzyko na 
mniejszą skalę.

(17) Niektóre substancje czynne mogą być 
dopuszczalne tylko wtedy, gdy podjęte 
zostaną na szeroką skalę środki 
ograniczające ryzyko. Substancje takie 
powinny być określane na poziomie 
Wspólnoty oraz na szczeblu krajowym.
Państwa członkowskie powinny 
przeprowadzać badania środków ochrony 
roślin zawierających takie substancje 
czynne w celu zastąpienia ich środkami 
ochrony roślin, które zawierają substancje 
czynne wymagające stosowania środków 
ograniczających ryzyko na znacznie 
mniejszą skalę lub alternatywnymi, 
niechemicznymi, rolniczymi praktykami i 
metodami ochrony upraw.

Or. en

Uzasadnienie

Substancje nadające się do zastąpienia powinny zostać zbadane tylko raz i zastąpione 
bezpieczniejszymi substancjami alternatywnymi. Ma to na celu uniknięcie sytuacji, w której 
produkty zawierające substancje nadające się do zastąpienia pozostają na rynku przez czas 
nieokreślony. Powinna istnieć możliwość zastąpienia produktów niechemicznymi 
substancjami alternatywnymi.

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 166
Punkt 17 a preambuły (nowy)
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(17a) W swojej opinii z dnia 10 marca 
2006 r. w sprawie odpowiedniości 
istniejących metodologii do oceny 
potencjalnego ryzyka związanego z 
opracowanymi i przypadkowymi 
produktami nanotechnologii Komitet 
Naukowy ds. Pojawiających się i Nowo 
Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia 
(SCENIHR) wskazał na poważne luki w 
wiedzy potrzebnej do przeprowadzania 
oceny ryzyka, w tym w zakresie 
charakterystyki nanocząstek, wykrywania i 
pomiaru nanocząstek, reakcji na określone 
dawki, losu i trwałości nanocząstek u ludzi i 
w środowisku naturalnym oraz wszelkich 
aspektów toksykologii i toksykologii 
środowiskowej związanych z 
nanocząstkami. W opinii stwierdzono, że 
obecne metodologie oceny ryzyka 
wymagają pewnych modyfikacji, aby mogły 
umożliwić walkę z zagrożeniami 
związanymi z nanotechnologią, zwłaszcza 
że istniejące metody toksykologiczne i 
ekotoksykologiczne mogą nie być 
wystarczające do uwzględnienia wszystkich 
kwestii związanych z nanocząstkami.
Przepisy niniejszego rozporządzenia 
powinny zapewnić odpowiednią ocenę 
bezpieczeństwa nanocząstek, która powinna 
stanowić wstępny warunek do ich 
zatwierdzenia jako substancji czynnych.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyraźnie wspomnieć o stwierdzonych przez SCENIHR lukach w wiedzy potrzebnej do 
przeprowadzania oceny ryzyka nanocząstek oraz o wnioskach komitetu, w których 
stwierdzono potrzebę modyfikacji istniejących metod. Opinia ta ma konsekwencje dla oceny 
bezpieczeństwa nanocząstek i powinna skutkować wprowadzeniem szczegółowych przepisów 
dotyczących nanocząstek w kontekście niniejszego rozporządzenia.

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 167
Punkt 17 b preambuły (nowy)
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(17b) Jeżeli zachodzi ryzyko, że środki 
przewidziane zgodnie z punktem 17a 
preambuły (nowym) mogą prowadzić do 
zakłóceń konkurencji z powodu 
dyskryminacji jednostek krajowych, 
wówczas odnośne państwo musi zadbać o 
odpowiednie wyrównanie.

Or. de

Poprawkę złożył Dan Jørgensen

Poprawka 168
Punkt 19 preambuły

(19) Środki ochrony roślin mogą także 
zawierać składniki obojętne. Właściwe jest 
stworzenie wykazów składników 
obojętnych, które nie powinny być włączane 
w skład środków ochrony roślin.

(19) Środki ochrony roślin mogą także 
zawierać składniki obojętne. Właściwe jest 
stworzenie wykazów składników 
obojętnych, które nie powinny być włączane 
w skład środków ochrony roślin oraz 
przedstawienie powodów takiego działania.
Informacje te powinny być udostępniane 
opinii publicznej. Szczegóły dotyczące 
wszystkich składników obojętnych, 
zawartych w środkach ochrony roślin, 
również muszą być udostępniane opinii 
publicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Opinia publiczna ma prawo znać informacje o ryzyku i potencjalnych szkodliwych skutkach 
składników obojętnych, ponieważ nawet jeśli nie są one zawarte w produktach 
pestycydowych, mogą wchodzić w skład produktów niezawierających pestycydów, 
znajdujących się na rynku. Dlatego informacje, które składniki obojętne nie powinny 
wchodzić w skład produktów pestycydowych, oraz tego powody powinny być publicznie 
dostępne. Wszystkie składniki obojętne, wchodzące w skład produktów pestycydowych, 
również muszą być dostępne publicznie i nie mogą podlegać tajemnicy handlowej.

Poprawkę złożył Roberto Musacchio

Poprawka 169
Punkt 19 preambuły
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(19) Środki ochrony roślin mogą także 
zawierać składniki obojętne. Właściwe jest 
stworzenie wykazów składników
obojętnych, które nie powinny być włączane 
w skład środków ochrony roślin.

(19) Środki ochrony roślin mogą także 
zawierać składniki obojętne. Właściwe jest 
stworzenie wykazów składników 
obojętnych, które nie powinny być włączane 
w skład środków ochrony roślin oraz 
przedstawienie powodów takiego działania.
Informacje te powinny być udostępniane 
opinii publicznej. Szczegóły dotyczące 
wszystkich składników obojętnych, 
zawartych w produktach pestycydowych, 
również muszą być udostępniane opinii 
publicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Opinia publiczna ma prawo znać informacje o ryzyku i potencjalnych szkodliwych skutkach 
składników obojętnych, które mogą wchodzić w skład produktów niezawierających 
pestycydów, znajdujących się na rynku. Dlatego informacje, które składniki obojętne nie 
powinny wchodzić w skład produktów pestycydowych, oraz tego powody powinny być 
publicznie dostępne.

Poprawkę złożyli Erna Hennicot-Schoepges i Péter Olajos

Poprawka 170
Punkt 19 preambuły

(19) Środki ochrony roślin mogą także 
zawierać składniki obojętne. Właściwe jest 
stworzenie wykazów składników 
obojętnych, które nie powinny być włączane 
w skład środków ochrony roślin.

(19) Środki ochrony roślin mogą także 
zawierać składniki obojętne. Właściwe jest 
stworzenie dostępnych dla 
zainteresowanych stron wykazów 
składników obojętnych, które nie powinny 
być włączane w skład środków ochrony 
roślin oraz przedstawienie powodów takiego 
działania.

Or. en

Uzasadnienie

Opinia publiczna ma prawo do informacji, które składniki obojętne nie powinny wchodzić w 
skład produktów pestycydowych, a powody tego powinny być publicznie dostępne, jak ma to 
miesjce w przypadku substancji czynnych.
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Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 171
Punkt 19 preambuły

(19) Środki ochrony roślin mogą także 
zawierać składniki obojętne. Właściwe jest 
stworzenie wykazów składników obojętnych, 
które nie powinny być włączane w skład 
środków ochrony roślin.

(19) Środki ochrony roślin mogą także 
zawierać składniki obojętne. Właściwe jest 
przyjęcie i opublikowanie pozytywnego 
wykazu składników obojętnych, które mogą 
być włączane w skład środków ochrony 
roślin.

Or. en

Uzasadnienie

Opinia publiczna ma prawo wiedzieć o ryzyku i potencjalnych szkodliwych skutkach 
składników obojętnych. Dlatego wszystkie składniki obojętne, wchodzące w skład produktów 
pestycydowych, również muszą być dostępne publicznie i nie mogą podlegać tajemnicy 
handlowej.

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 172
Punkt 19 preambuły

(19) Środki ochrony roślin mogą także 
zawierać składniki obojętne. Właściwe jest 
stworzenie wykazów składników 
obojętnych, które nie powinny być włączane 
w skład środków ochrony roślin.

(19) Środki ochrony roślin mogą także 
zawierać składniki obojętne. Właściwe jest 
stworzenie wykazów składników 
obojętnych, które nie powinny być włączane 
w skład środków ochrony roślin oraz 
przedstawienie powodów takiego działania.

Or. en

Uzasadnienie

Opinia publiczna powinna mieć dostęp do podstawowych informacji na temat powodów, 
dlaczego dany składnik obojętny nie może wchodzić w skład produktów pestycydowych, jak 
ma to miejsce w przypadku substancji czynnych.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 173
Punkt 20 preambuły
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(20) Środki ochrony roślin zawierające 
substancje czynne mogą być opracowywane 
na wiele sposobów i stosowane w przypadku 
różnych upraw, w różnych warunkach 
rolniczych, ekologicznych i klimatycznych. 
Zezwolenia na środki ochrony roślin 
powinny zatem udzielać państwa 
członkowskie.

(20) Środki ochrony roślin zawierające 
substancje czynne mogą być opracowywane 
na wiele sposobów i stosowane w przypadku 
różnych upraw, w różnych warunkach 
rolniczych, ekologicznych i klimatycznych. 
Zezwolenia na środki ochrony roślin 
powinny zatem udzielać państwa 
członkowskie i powinno ono obowiązywać 
w całej UE.

Or. de

Uzasadnienie

Celem w perspektywie średnio- i długoterminowej musi być wprowadzenie zezwolenia 
obejmującego całą UE, tzn. takiego, które udzielone w jednym państwie członkowskim, będzie 
obowiązywało we wszystkich pozostałych państwach członkowskich. Tylko w taki sposób 
można stworzyć sprawnie funkcjonujący rynek wewnętrzny środków ochrony roślin.

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen i Chris Davies

Poprawka 174
Punkt 21 preambuły

(21) Przepisy dotyczące udzielania zezwoleń 
muszą zapewniać wysoki standard ochrony. 
W szczególności przy udzielaniu zezwoleń 
na środki ochrony roślin, cel ochrony 
zdrowia ludzi i zwierząt powinny być 
nadrzędny nad celem poprawy produkcji 
roślinnej. A zatem przed wprowadzeniem do 
obrotu środka ochrony roślin należy 
wykazać, że zapewnia on jednoznaczną 
korzyść dla produkcji roślinnej i nie ma 
szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi i 
zwierząt ani niedopuszczalnego wpływu na 
środowisko.

(21) Przepisy dotyczące udzielania zezwoleń 
muszą zapewniać wysoki standard ochrony. 
W szczególności przy udzielaniu zezwoleń 
na środki ochrony roślin, cel ochrony 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska 
i zasobów wodnych powinien być nadrzędny 
nad celem poprawy produkcji roślinnej. A 
zatem przed wprowadzeniem do obrotu 
środka ochrony roślin należy wykazać, że 
zapewnia on jednoznaczną korzyść dla 
produkcji roślinnej i nie ma szkodliwego 
wpływu na zdrowie ludzi i zwierząt ani 
niedopuszczalnego wpływu na środowisko 
i zasoby wodne.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie ochrony zasobów wodnych.
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Poprawkę złożył Roberto Musacchio

Poprawka 175
Punkt 21 preambuły

(21) Przepisy dotyczące udzielania zezwoleń 
muszą zapewniać wysoki standard ochrony. 
W szczególności przy udzielaniu zezwoleń 
na środki ochrony roślin, cel ochrony 
zdrowia ludzi i zwierząt powinny być 
nadrzędny nad celem poprawy produkcji 
roślinnej. A zatem przed wprowadzeniem do 
obrotu środka ochrony roślin należy 
wykazać, że zapewnia on jednoznaczną 
korzyść dla produkcji roślinnej i nie ma 
szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi i 
zwierząt ani niedopuszczalnego wpływu na 
środowisko.

(21) Przepisy dotyczące udzielania zezwoleń 
muszą zapewniać wysoki standard ochrony. 
W szczególności przy udzielaniu zezwoleń 
na środki ochrony roślin, cel ochrony 
zdrowia ludzi i zwierząt powinien być 
nadrzędny nad celem poprawy produkcji 
roślinnej. A zatem przed wprowadzeniem do 
obrotu środka ochrony roślin należy 
wykazać, że nie ma on szkodliwego wpływu 
na zdrowie ludzi, w tym zdrowie szczególnie 
narażonych grup i zdrowie zwierząt ani 
niedopuszczalnego wpływu na środowisko.

Or. en

Uzasadnienie

Priorytetowym celem niniejszego rozporządzenia jest zapewnienie wysokiego standardu 
ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska, która musi mieć absolutne pierwszeństwo 
przed wszelkimi finansowymi, gospodarczymi lub innymi względami.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 176
Punkt 24 preambuły

(24) Aby uniknąć powielania prac, 
zmniejszyć obciążenia administracyjne dla 
przemysłu i państw członkowskich oraz 
zapewnić bardziej zharmonizowaną 
dostępność środków ochrony roślin, 
zezwolenia udzielone przez jedno państwo 
członkowskie powinny być akceptowane 
przez inne państwa członkowskie, gdzie 
istnieją porównywalne warunki ekologiczne 
i klimatyczne. A zatem należy podzielić 
Unię Europejską na strefy uznawania 
zezwoleń o porównywalnych warunkach 
w celu ułatwienia takiego wzajemnego 
uznawania.

(24) Aby uniknąć powielania prac, 
zmniejszyć obciążenia administracyjne dla 
przemysłu i państw członkowskich oraz 
zapewnić bardziej zharmonizowaną 
dostępność środków ochrony roślin, 
zezwolenia udzielone przez jedno państwo 
członkowskie powinny być akceptowane 
przez inne państwa członkowskie, gdzie 
istnieją porównywalne warunki ekologiczne 
i klimatyczne. A zatem należy podzielić 
Unię Europejską na strefy uznawania 
zezwoleń o porównywalnych warunkach 
w celu osiągnięcia rzeczywistego
wzajemnego uznawania.
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Or. de

Uzasadnienie

Aby ostatecznie stworzyć sprawnie funkcjonujący rynek wewnętrzny środków ochrony roślin, 
konieczne jest zezwolenie obejmujące całą UE. W ramach procedury udzielania zezwoleń 
należy uwzględnić również dodatkowe wymogi i ograniczenia (np. strefy buforowe, okresowy 
zakaz stosowania itd.).

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 177
Punkt 24 preambuły

(24) Aby uniknąć powielania prac, 
zmniejszyć obciążenia administracyjne dla 
przemysłu i państw członkowskich oraz 
zapewnić bardziej zharmonizowaną 
dostępność środków ochrony roślin, 
zezwolenia udzielone przez jedno państwo 
członkowskie powinny być akceptowane 
przez inne państwa członkowskie, gdzie 
istnieją porównywalne warunki ekologiczne 
i klimatyczne. A zatem należy podzielić 
Unię Europejską na strefy uznawania 
zezwoleń o porównywalnych warunkach w 
celu ułatwienia takiego wzajemnego 
uznawania.

(24) Aby uniknąć powielania prac, 
zmniejszyć obciążenia administracyjne dla 
przemysłu i państw członkowskich oraz 
zapewnić bardziej zharmonizowaną 
dostępność środków ochrony roślin, 
zezwolenia udzielone przez jedno państwo 
członkowskie powinny być akceptowane 
przez inne państwa członkowskie, gdzie 
istnieją porównywalne warunki środowiska 
geograficznego. A zatem należy podzielić 
Unię Europejską na strefy uznawania 
zezwoleń o porównywalnych warunkach w 
celu ułatwienia takiego wzajemnego 
uznawania.

Or. pl

Uzasadnienie

Poprawka natury porządkowej. Warunki klimatyczne nie są  równorzędne pojęciowo z 
ekologicznymi, nadrzędnymi w stosunku do klimatu.
Warunki środowiska geograficznego rozumiane jako zespół współdziałających ze sobą 
elementów (litosfera, atmosfera, hydrosfera, biosfera,  pedosfera i antroposfera) tworzą 
ekosystem, w którym występują określone warunki ekologiczne decydujące o rozwoju sfery 
organizmów żywych.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 178
Punkt 24 a preambuły (nowy)
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(24a) Podział krajów członkowskich na 
strefy uznawania zezwoleń traktowany jest 
jako pierwszy krok w kierunku stworzenia 
jednolitego rynku wewnętrznego środków 
ochrony roślin, na którym zezwolenie na 
środek ochrony roślin będzie obowiązywało 
w całej UE. Komisja przedkłada regularnie 
sprawozdania ze stanu realizacji rynku 
wewnętrznego środków ochrony roślin 
i proponuje środki służące jak 
najszybszemu stworzeniu rynku 
wewnętrznego.

Or. de

Uzasadnienie

Aby ostatecznie stworzyć sprawnie funkcjonujący rynek wewnętrzny środków ochrony roślin, 
konieczne jest zezwolenie obejmujące całą UE. Pierwszym krokiem w tym kierunku może być 
zezwolenie strefowe, w którego przypadku zezwolenie na środek ochrony roślin udzielone w 
jednym państwie członkowskim jest wiążące we wszystkich państwach członkowskich tej 
samej strefy.

Celem jest stworzenie rynku wewnętrznego w zakresie środków ochrony roślin. Oznacza to, że 
zezwolenie na środek ochrony roślin udzielone w jednym państwie członkowskim UE 
obowiązuje automatycznie jako zezwolenie obejmujące całą UE.

Poprawkę złożył Roberto Musacchio

Poprawka 179
Punkt 26 preambuły

(26) W wyjątkowych przypadkach państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
zezwalania na środki ochrony roślin 
niezgodne z warunkami przewidzianymi w 
niniejszym rozporządzeniu, jeśli zachodzi 
taka konieczność z powodu zagrożenia lub 
groźby dla produkcji roślinnej, której nie 
można ograniczyć innymi sposobami. 
Zezwolenia takie powinny podlegać 
przeglądowi na poziomie Wspólnoty.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Należy skreślić ten punkt, ponieważ bardzo trudno jest zdefiniować zagrożenie lub groźbę, a 
to odstępstwo zapoczątkuje wiele różnych wyjątków, których należy uniknąć.

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 180
Punkt 26 preambuły

(26) W wyjątkowych przypadkach państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
zezwalania na środki ochrony roślin 
niezgodne z warunkami przewidzianymi w 
niniejszym rozporządzeniu, jeśli zachodzi 
taka konieczność z powodu zagrożenia lub 
groźby dla produkcji roślinnej, której nie 
można ograniczyć innymi sposobami. 
Zezwolenia takie powinny podlegać 
przeglądowi na poziomie Wspólnoty.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Mało sensowne wydaje się opracowanie rozporządzenia zawierającego wysokie standardy, 
skoro daje ono możliwość odejścia od tych standardów, niezależnie od tego, czy jest to 
kwestia wyjątkowa, czy też nie. Dlatego należy skreślić ten punkt.

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 181
Punkt 26 preambuły

(26) W wyjątkowych przypadkach państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
zezwalania na środki ochrony roślin 
niezgodne z warunkami przewidzianymi 
w niniejszym rozporządzeniu, jeśli zachodzi 
taka konieczność z powodu zagrożenia lub 
groźby dla produkcji roślinnej, której nie 
można ograniczyć innymi sposobami. 
Zezwolenia takie powinny podlegać 
przeglądowi na poziomie Wspólnoty.

(26) W wyjątkowych przypadkach powinna 
istnieć możliwość zezwalania na środki 
ochrony roślin niezgodne z warunkami 
przewidzianymi w niniejszym 
rozporządzeniu, jeśli zachodzi taka 
konieczność z powodu zagrożenia lub 
groźby dla produkcji roślinnej 
i ekosystemów, której nie można ograniczyć 
innymi sposobami. Takie czasowe 
zezwolenia powinny podlegać przeglądowi 
na poziomie Wspólnoty.
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Or. de

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 182
Punkt 28 preambuły

(28) W celu zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia ludzi 
i środowiska, środki ochrony roślin powinny 
być stosowane właściwie, z uwzględnieniem 
zasad zintegrowanego zarządzania 
szkodnikami. Rada włączy do wymogów 
podstawowych w zakresie zarządzania, 
o których mowa w załączniku III do 
rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 zasady 
zintegrowanego zarządzania szkodnikami, 
w tym dobrą praktykę ochrony roślin 
i dobrą praktykę środowiskową. Dlatego 
też, należy przewidzieć okres przejściowy
pozwalający państwom członkowskim na 
wprowadzenie koniecznych struktur 
umożliwiających użytkownikom środków 
ochrony roślin zastosowanie zasad 
zintegrowanego zarządzania szkodnikami.

(28) W celu zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia ludzi 
i środowiska, środki ochrony roślin powinny 
być stosowane właściwie, z uwzględnieniem 
zasad zintegrowanej ochrony przed
szkodnikami. Dlatego też, należy 
przewidzieć okres przejściowy pozwalający 
państwom członkowskim na wprowadzenie 
koniecznych struktur umożliwiających 
użytkownikom środków ochrony roślin 
zastosowanie zasad zintegrowanej ochrony 
przed szkodnikami.

Or. de

Uzasadnienie

Odrzucenie wprowadzenia nowych zobowiązań związanych z zasadą współzależności.

Poprawkę złożyli Erna Hennicot-Schoepges i Péter Olajos

Poprawka 183
Punkt 28 preambuły

(28) W celu zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia ludzi i 
środowiska, środki ochrony roślin powinny 
być stosowane właściwie, z uwzględnieniem 
zasad zintegrowanego zarządzania 
szkodnikami. Rada włączy do wymogów 
podstawowych w zakresie zarządzania, o 
których mowa w załączniku III do 

(28) W celu zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia ludzi i 
środowiska, środki ochrony roślin powinny 
być stosowane właściwie, z uwzględnieniem 
zasad zintegrowanej ochrony przed 
szkodnikami oraz nadając priorytet 
niechemicznym i naturalnym rozwiązaniom 
alternatywnym, jeśli jest to możliwe. Rada 
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rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 zasady 
zintegrowanego zarządzania szkodnikami, w 
tym dobrą praktykę ochrony roślin i dobrą 
praktykę środowiskową. Dlatego też, należy 
przewidzieć okres przejściowy pozwalający 
państwom członkowskim na wprowadzenie 
koniecznych struktur umożliwiających 
użytkownikom środków ochrony roślin 
zastosowanie zasad zintegrowanego 
zarządzania szkodnikami.

włączy do wymogów podstawowych w 
zakresie zarządzania, o których mowa w 
załączniku III do rozporządzenia (WE) 
nr 1782/2003 zasady zintegrowanej ochrony 
przed szkodnikami, w tym dobrą praktykę 
ochrony roślin i niechemiczne metody 
ochrony roślin oraz ochrony przed
szkodnikami i zarządzania plonami. 
Dlatego też należy przewidzieć okres 
przejściowy pozwalający państwom 
członkowskim na wprowadzenie 
koniecznych struktur umożliwiających 
użytkownikom środków ochrony roślin 
zastosowanie zasad zintegrowanej ochrony 
przed szkodnikami i niechemicznych 
rozwiązań alternatywnych w zakresie 
ochrony roślin oraz ochrony przed
szkodnikami i zarządzania plonami.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zawsze priorytetowo traktować niechemiczne metody ochrony przed szkodnikami, 
stanowiące jedyne faktycznie profilaktyczne i zrównoważone rozwiązanie, które bardziej 
odpowiada celom zrównoważonej ochrony plonów niż bazowanie na złożonych substancjach 
chemicznych, przeznaczonych do zatruwania roślin, owadów i innych form życia, których to 
substancji nie można określić mianem zrównoważonych. Państwa członkowskie muszą 
wspierać i zachęcać do przyjmowania na szeroką skalę niechemicznych rozwiązań 
alternatywnych w zakresie ochrony roślin oraz ochrony przed szkodnikami i zarządzania 
plonami.

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen i Chris Davies

Poprawka 184
Punkt 28 preambuły

(28) W celu zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia ludzi i 
środowiska, środki ochrony roślin powinny 
być stosowane właściwie, z uwzględnieniem 
zasad zintegrowanego zarządzania 
szkodnikami. Rada włączy do wymogów 
podstawowych w zakresie zarządzania, o 
których mowa w załączniku III do 
rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 zasady 

(28) W celu zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia ludzi i 
środowiska, środki ochrony roślin powinny 
być stosowane zgodnie z udzielonym 
zezwoleniem, nadając priorytet 
niechemicznym i naturalnym rozwiązaniom 
alternatywnym, jeśli jest to możliwe. Rada 
włączy do wymogów podstawowych w 
zakresie zarządzania, o których mowa w 
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zintegrowanego zarządzania szkodnikami, 
w tym dobrą praktykę ochrony roślin i 
dobrą praktykę środowiskową. Dlatego też, 
należy przewidzieć okres przejściowy 
pozwalający państwom członkowskim na 
wprowadzenie koniecznych struktur 
umożliwiających użytkownikom środków 
ochrony roślin zastosowanie zasad 
zintegrowanego zarządzania szkodnikami.

załączniku III do rozporządzenia (WE) 
nr 1782/2003 zasady dotyczące 
niechemicznych metod ochrony roślin oraz 
ochrony przed szkodnikami i zarządzania 
plonami. Dlatego też należy przewidzieć 
okres przejściowy pozwalający państwom 
członkowskim na wprowadzenie 
koniecznych struktur umożliwiających 
użytkownikom produktów pestycydowych
zastosowanie zasad dotyczących 
niechemicznych rozwiązań alternatywnych 
w zakresie ochrony roślin oraz ochrony 
przed szkodnikami i zarządzania plonami.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zawsze priorytetowo traktować niechemiczne metody ochrony przed szkodnikami, 
stanowiące jedyne faktycznie profilaktyczne i zrównoważone rozwiązanie, które bardziej 
odpowiada celom zrównoważonej ochrony plonów niż bazowanie na złożonych substancjach 
chemicznych, przeznaczonych do zatruwania roślin, owadów i innych form życia, których to 
substancji nie można określić mianem zrównoważonych. Państwa członkowskie muszą 
wspierać i zachęcać do przyjmowania na szeroką skalę niechemicznych rozwiązań 
alternatywnych w zakresie ochrony roślin oraz ochrony przed szkodnikami i zarządzania 
plonami.

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 185
Punkt 28 preambuły

(28) W celu zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia ludzi i 
środowiska, środki ochrony roślin powinny 
być stosowane właściwie, z uwzględnieniem 
zasad zintegrowanego zarządzania 
szkodnikami. Rada włączy do wymogów 
podstawowych w zakresie zarządzania, o 
których mowa w załączniku III do 
rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 zasady 
zintegrowanego zarządzania szkodnikami, 
w tym dobrą praktykę ochrony roślin i 
dobrą praktykę środowiskową. Dlatego też, 
należy przewidzieć okres przejściowy 
pozwalający państwom członkowskim na 

(28) W celu zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia ludzi i 
środowiska, środki ochrony roślin powinny 
być stosowane zgodnie z udzielonym 
zezwoleniem i jedynie w ostateczności, 
nadając priorytet niechemicznym i 
naturalnym rozwiązaniom alternatywnym, 
jeśli jest to możliwe. Rada włączy do 
wymogów podstawowych w zakresie 
zarządzania, o których mowa w załączniku 
III do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 
zasady dotyczące niechemicznych metod 
ochrony roślin oraz ochrony przed 
szkodnikami i zarządzania plonami.
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wprowadzenie koniecznych struktur 
umożliwiających użytkownikom środków 
ochrony roślin zastosowanie zasad 
zintegrowanego zarządzania szkodnikami.

Dlatego też należy przewidzieć okres 
przejściowy pozwalający państwom 
członkowskim na wprowadzenie 
koniecznych struktur umożliwiających 
użytkownikom środków ochrony roślin 
zastosowanie zasad dotyczących 
niechemicznych metod ochrony roślin oraz 
ochrony przed szkodnikami i zarządzania
plonami.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zawsze priorytetowo traktować niechemiczne metody ochrony przed szkodnikami, 
stanowiące jedyne faktycznie profilaktyczne i zrównoważone rozwiązanie, które bardziej 
odpowiada celom zrównoważonej ochrony plonów niż bazowanie na złożonych substancjach 
chemicznych, przeznaczonych do zatruwania roślin, owadów i innych form życia, których to 
substancji nie można określić mianem zrównoważonych. Państwa członkowskie muszą 
wspierać i zachęcać do przyjmowania na szeroką skalę niechemicznych metod ochrony roślin 
oraz ochrony przed szkodnikami i zarządzania plonami.

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 186
Punkt 28 preambuły

(28) W celu zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia ludzi i 
środowiska, środki ochrony roślin powinny 
być stosowane właściwie, z uwzględnieniem 
zasad zintegrowanego zarządzania
szkodnikami. Rada włączy do wymogów 
podstawowych w zakresie zarządzania, o 
których mowa w załączniku III do 
rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 zasady 
zintegrowanego zarządzania szkodnikami, w 
tym dobrą praktykę ochrony roślin i dobrą 
praktykę środowiskową. Dlatego też, należy 
przewidzieć okres przejściowy pozwalający 
państwom członkowskim na wprowadzenie 
koniecznych struktur umożliwiających 
użytkownikom środków ochrony roślin 
zastosowanie zasad zintegrowanego 
zarządzania szkodnikami.

(28) W celu zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia ludzi i 
środowiska, środki ochrony roślin powinny 
być stosowane właściwie, zgodnie z 
udzielonym zezwoleniem, z uwzględnieniem 
zasad zintegrowanej ochrony przed
szkodnikami oraz nadając priorytet 
niechemicznym i naturalnym rozwiązaniom 
alternatywnym, jeśli jest to możliwe. Rada 
włączy do wymogów podstawowych w 
zakresie zarządzania, o których mowa w 
załączniku III do rozporządzenia (WE) 
nr 1782/2003 zasady zintegrowanej ochrony 
przed szkodnikami, w tym dobrą praktykę 
ochrony roślin i dobrą praktykę 
środowiskową. Dlatego też, należy 
przewidzieć okres przejściowy pozwalający 
państwom członkowskim na wprowadzenie 
koniecznych struktur umożliwiających 
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użytkownikom środków ochrony roślin 
zastosowanie zasad zintegrowanej ochrony 
przed szkodnikami.

Or. en

Uzasadnienie

Należy stosować pestycydy zgodnie z nowymi, surowymi warunkami zezwolenia. Należy 
priorytetowo traktować niechemiczne metody ochrony przed szkodnikami.

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 187
Punkt 31 preambuły

(31) Badania stanowią znaczną inwestycję. 
Inwestycję tę należy chronić w celu 
stymulowania badań. Z tego powodu 
badania złożone przez jednego 
wnioskodawcę w państwie członkowskim 
należy chronić przed wykorzystaniem przez 
innego wnioskodawcę. Ochrona taka 
powinna jednak być ograniczona w czasie, 
co umożliwi istnienie konkurencji. Powinna 
także ograniczać się do badań, które są 
istotnie niezbędne dla celów 
prawodawczych, by uniemożliwić 
wnioskodawcom sztuczne przedłużanie 
okresu ochrony przez składanie nowych 
badań, jeśli nie są one konieczne.

(31) Badania stanowią znaczną inwestycję.
Inwestycję tę należy chronić w celu 
stymulowania badań. Z tego powodu 
badania, inne niż te wiążące się 
z przeprowadzaniem testów na kręgowcach 
oraz inne badania, które mogą zapobiegać 
przeprowadzaniu testów na zwierzętach,
złożone przez jednego wnioskodawcę w 
państwie członkowskim należy chronić 
przed wykorzystaniem przez innego 
wnioskodawcę. Ochrona taka powinna 
jednak być ograniczona w czasie, co 
umożliwi istnienie konkurencji. Powinna 
także ograniczać się do badań, które są 
istotnie niezbędne dla celów 
prawodawczych, by uniemożliwić 
wnioskodawcom sztuczne przedłużanie 
okresu ochrony przez składanie nowych 
badań, jeśli nie są one konieczne.

Or. de

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 188
Punkt 32 preambuły

(32) Należy stworzyć zasady umożliwiające 
unikanie powtarzania testów i badań. 

(32) Należy stworzyć zasady umożliwiające 
unikanie powtarzania testów i badań.
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W szczególności należy zakazać 
powtarzania badań z udziałem kręgowców. 
W tym kontekście powinno istnieć 
zobowiązanie umożliwiające dostęp do 
badań na kręgowcach na uzasadnionych 
warunkach. Aby umożliwić podmiotom 
uzyskanie informacji o badaniach 
przeprowadzonych przez innych, państwa 
członkowskie powinny stworzyć wykaz 
takich badań nawet wówczas, gdy nie są one 
objęte wspomnianym powyżej systemem 
obowiązkowego dostępu.

W szczególności należy zakazać 
powtarzania badań z udziałem kręgowców.
W tym kontekście powinno istnieć 
zobowiązanie umożliwiające dostęp do 
badań na kręgowcach i do innych badań, 
które mogą zapobiegać przeprowadzaniu 
testów na zwierzętach. Aby umożliwić 
podmiotom uzyskanie informacji 
o badaniach przeprowadzonych przez 
innych, państwa członkowskie powinny 
przekazać Urzędowi wszystkie takie badania
nawet wówczas, gdy nie są one objęte 
wspomnianym powyżej systemem 
obowiązkowego dostępu. Urząd powinien 
stworzyć centralną bazę danych takich 
badań.

Or. de

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen i Chris Davies + Roberto Musacchio

Poprawka 189
Punkt 34 preambuły

(34) Dyrektywa 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 stosuje się do 
klasyfikacji, pakowania i etykietowania 
pestycydów. Jednakże w celu dalszego 
ulepszenia ochrony użytkowników środków 
ochrony roślin, konsumentów roślin i 
produktów roślinnych oraz środowiska 
właściwe będą dalsze szczególne zasady 
uwzględniające specyficzne warunki 
stosowania środków ochrony roślin.

(34) Dyrektywa 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 stosuje się do 
klasyfikacji, pakowania i etykietowania 
pestycydów. Jednakże w celu dalszego 
ulepszenia ochrony użytkowników środków 
ochrony roślin, a także mieszkańców i osób 
znajdujących się w pobliżu, które mogłyby 
zostać narażone na działanie środków 
ochrony roślin z oprysków, konsumentów 
roślin i produktów roślinnych oraz 
środowiska właściwe będą dalsze szczególne 
zasady uwzględniające specyficzne warunki 
stosowania środków ochrony roślin.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy chronić wszystkie możliwe grupy populacji narażone na ryzyko działania pestycydów. 
Należą do nich profesjonalni i nieprofesjonalni użytkownicy, mieszkańcy, osoby znajdujące 
się w pobliżu, pracownicy, szczególne grupy najbardziej narażone i konsumenci, narażeni 
bezpośrednio lub pośrednio przez powietrze, żywność, paszę, wodę i środowisko. Dokonując 
ocen ryzyka i narażenia, w obliczeniach dla każdej z tych grup należy uwzględnić wszelkie 
istotne czynniki dotyczące narażenia.

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 190
Punkt 34 preambuły

(34) Dyrektywa 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 stosuje się do 
klasyfikacji, pakowania i etykietowania 
pestycydów. Jednakże w celu dalszego 
ulepszenia ochrony użytkowników środków 
ochrony roślin, konsumentów roślin i
produktów roślinnych oraz środowiska 
właściwe będą dalsze szczególne zasady 
uwzględniające specyficzne warunki 
stosowania środków ochrony roślin.

(34) Dyrektywa 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 stosuje się do 
klasyfikacji, pakowania i etykietowania 
pestycydów. Jednakże w celu dalszego 
ulepszenia ochrony użytkowników środków 
ochrony roślin, a także mieszkańców i osób 
znajdujących się w pobliżu, które mogłyby 
zostać narażone na działanie środków 
ochrony roślin z oprysków, konsumentów 
roślin i produktów roślinnych oraz 
środowiska właściwe będzie przyjęcie 
konkretnego prawodawstwa w oparciu o 
wniosek legislacyjny Komisji 
uwzględniający specyficzne warunki 
stosowania środków ochrony roślin. 

Or. en

Uzasadnienie

Należy chronić wszystkie możliwe grupy populacji narażone na ryzyko działania pestycydów. 
Należą do nich profesjonalni i nieprofesjonalni użytkownicy, mieszkańcy, osoby znajdujące 
się w pobliżu, pracownicy, szczególne grupy najbardziej narażone i konsumenci, narażeni 
bezpośrednio lub pośrednio przez powietrze, żywność, paszę, wodę i środowisko. Dokonując 
ocen ryzyka i narażenia, w obliczeniach dla każdej z tych grup należy uwzględnić wszelkie 
istotne czynniki dotyczące narażenia.
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Poprawkę złożyli Erna Hennicot-Schoepges i Péter Olajos + Gyula Hegyi i Christa Klaß

Poprawka 191
Punkt 35 preambuły

(35) Aby zapewnić, że reklamy nie 
wprowadzają w błąd użytkowników 
środków ochrony roślin, zaleca się 
stworzenie przepisów dotyczących 
reklamowania takich środków.

(35) Aby zapewnić, że reklamy nie 
wprowadzają w błąd użytkowników 
środków ochrony roślin lub opinii 
publicznej, zaleca się stworzenie przepisów 
dotyczących reklamowania takich środków.

Or. en

Uzasadnienie

Ryzyko związane ze stosowaniem pestycydów oznacza nie tylko zagrożenia dla użytkowników, 
ale także dla ogółu społeczeństwa, dlatego reklamy pestycydów i produktów pestycydowych 
nie mogą wprowadzać w błąd użytkowników lub opinii publicznej.

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen i Chris Davies

Poprawka 192
Punkt 35 preambuły

(35) Aby zapewnić, że reklamy nie 
wprowadzają w błąd użytkowników 
środków ochrony roślin, zaleca się 
stworzenie przepisów dotyczących 
reklamowania takich środków.

(35) Aby zapewnić, że reklamy nie 
wprowadzają w błąd opinii publicznej i 
użytkowników środków ochrony roślin, 
zaleca się stworzenie przepisów dotyczących 
reklamowania takich środków.

Or. en

Uzasadnienie

Reklamy pestycydów i produktów pestycydowych nie mogą wprowadzać w błąd użytkowników 
lub opinii publicznej.

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 193
Punkt 36 preambuły

(36) Należy stworzyć przepisy dotyczące 
prowadzenia dokumentacji i informacji 
dotyczących stosowania środków ochrony 

skreślony
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roślin w celu zwiększenia poziomu ochrony 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska 
poprzez wykrywalność potencjalnego 
narażenia, w celu zwiększenia skuteczności 
monitorowania i kontroli oraz zmniejszenia 
kosztów monitorowania jakości wody.

Or. de

Uzasadnienie

Punkt ten nie dotyczy zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia. Ponadto kontrole i 
sporządzanie dokumentacji wchodzą w zakres strategii tematycznej w sprawie 
zrównoważonego stosowania pestycydów.

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen i Chris Davies

Poprawka 194
Punkt 36 preambuły

(36) Należy stworzyć przepisy dotyczące 
prowadzenia dokumentacji i informacji 
dotyczących stosowania środków ochrony 
roślin w celu zwiększenia poziomu ochrony 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska 
poprzez wykrywalność potencjalnego 
narażenia, w celu zwiększenia skuteczności 
monitorowania i kontroli oraz zmniejszenia 
kosztów monitorowania jakości wody.

(36) Należy stworzyć i publicznie 
udostępnić przepisy dotyczące prowadzenia 
dokumentacji w zakresie powierzchni upraw 
i konkretnych zbóż i informacji dotyczących 
stosowania środków ochrony roślin w celu 
zwiększenia poziomu ochrony zdrowia ludzi 
i zwierząt oraz środowiska poprzez 
wykrywalność potencjalnego narażenia, w 
celu zwiększenia skuteczności 
monitorowania i kontroli oraz zmniejszenia 
kosztów monitorowania jakości wody.
Zebrane informacje powinny być także 
wykorzystywane dla „paszportu 
pestycydowego” w celu zapewnienia 
możliwości śledzenia zastosowania 
pestycydów w łańcuchu żywnościowym i w 
zasobach wodnych.

Or. en

Uzasadnienie

Zwiększyłoby to przejrzystość. Udostępnienie danych w formie „paszportu pestycydowego”, 
który zawiera informacje o wszystkich pestycydach wykorzystanych w danym środku, 
stworzyłoby dodatkowy bodziec do ograniczenia wykorzystania pestycydów. Takiego 
paszportu żąda wielu dużych detalistów, którzy chcą zaspokoić oczekiwania klientów. 
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Poprawka dodaje jedynie „zasoby wodne” do poprawki proponowanej przez sprawozdawcę.

Poprawkę złożył Roberto Musacchio

Poprawka 195
Punkt 36 preambuły

(36) Należy stworzyć przepisy dotyczące 
prowadzenia dokumentacji i informacji 
dotyczących stosowania środków ochrony 
roślin w celu zwiększenia poziomu ochrony 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska 
poprzez wykrywalność potencjalnego 
narażenia, w celu zwiększenia skuteczności 
monitorowania i kontroli oraz zmniejszenia 
kosztów monitorowania jakości wody.

(36) Należy stworzyć oraz bezpośrednio 
udostępniać – na żądanie zainteresowanych 
stron, takich jak mieszkańcy i osoby 
znajdujące się w pobliżu – przepisy 
dotyczące prowadzenia dokumentacji 
i informacji dotyczących stosowania 
środków ochrony roślin w celu zwiększenia 
poziomu ochrony zdrowia ludzi i zwierząt 
oraz środowiska poprzez wykrywalność 
potencjalnego narażenia, w celu zwiększenia 
skuteczności monitorowania i kontroli oraz 
zmniejszenia kosztów monitorowania 
jakości wody. Z uwagi na możliwość 
wystąpienia chronicznych, 
długoterminowych skutków dla zdrowia, 
dokumentację tę należy przechowywać 
przez okres co najmniej 30 lat.

Or. en

Uzasadnienie

Dostępność tych informacji ma istotne znaczenie dla właściwej diagnozy i opieki nad osobami 
cierpiącymi wskutek negatywnego oddziaływania na zdrowie, dlatego obywatele, jak również 
ich lekarze lub inni doradcy medyczni, powinni mieć prawo dostępu do informacji o 
substancjach chemicznych, na których działanie są narażeni. Z uwagi na wszelkie chroniczne, 
długoterminowe skutki dla zdrowia, dokumentację tę należy przechowywać przez okres co 
najmniej 30 lat.

Poprawkę złożyli Erna Hennicot-Schoepges i Péter Olajos

Poprawka 196
Punkt 36 preambuły

(36) Należy stworzyć przepisy dotyczące 
prowadzenia dokumentacji i informacji 
dotyczących stosowania środków ochrony 
roślin w celu zwiększenia poziomu ochrony 

(36) Należy stworzyć przepisy dotyczące 
prowadzenia dokumentacji i informacji 
dotyczących stosowania środków ochrony 
roślin w celu zwiększenia poziomu ochrony 
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zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska 
poprzez wykrywalność potencjalnego 
narażenia, w celu zwiększenia skuteczności 
monitorowania i kontroli oraz zmniejszenia 
kosztów monitorowania jakości wody.

zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska 
poprzez wykrywalność potencjalnego 
narażenia, w celu zwiększenia skuteczności 
monitorowania i kontroli oraz zmniejszenia 
kosztów monitorowania jakości wody.
Z uwagi na możliwość wystąpienia 
chronicznych, długoterminowych skutków 
dla zdrowia, dokumentację tę należy 
przechowywać przez okres co najmniej 20 
lat.

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na wszelkie chroniczne, długoterminowe skutki dla zdrowia, informacje te należy 
przechowywać przez okres co najmniej 20 lat.

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 197
Punkt 37 preambuły

(37) Przepisy dotyczące ustaleń związanych 
z kontrolą i inspekcją w odniesieniu do 
obrotu środkami ochrony roślin i ich 
stosowania roślin powinny zapewniać 
prawidłowe, bezpieczne i zharmonizowane 
wdrożenie wymagań przewidzianych w 
niniejszym rozporządzeniu, w celu 
uzyskania wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska.

(37) Państwa członkowskie powinny 
przeprowadzać kontrole i inspekcje w 
odniesieniu do obrotu środkami ochrony 
roślin i ich stosowania, tak aby zapewniać 
zgodność z wymogami przewidzianymi w 
niniejszym rozporządzeniu, w celu 
uzyskania wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska.

Or. en

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 198
Punkt 38 preambuły

(38) Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli 
urzędowych przeprowadzanych w celu 
sprawdzenia zgodności z prawem paszowym 

(38) Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli 
urzędowych przeprowadzanych w celu 
sprawdzenia zgodności z prawem paszowym 
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i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi 
zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt
zapewnia metody kontroli stosowania 
środków ochrony roślin na wszystkich 
etapach produkcji żywności, także 
prowadzenie dokumentacji dotyczącej 
stosowania środków ochrony roślin. 
Podobne zasady odnoszą się do 
przechowywania i stosowania środków 
ochrony roślin nieobjętych 
rozporządzeniem (WE) nr 882/2004.

i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi 
zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt 
zapewnia metody kontroli stosowania 
środków ochrony roślin na wszystkich 
etapach produkcji żywności, jeżeli środki 
ochrony roślin stosowane są bezpośrednio 
w produkcji żywności, w tym prowadzenie 
dokumentacji dotyczącej stosowania 
środków ochrony roślin. 

Or. de

Uzasadnienie

Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 nie ma nic wspólnego ze środkami ochrony roślin.

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen i Chris Davies

Poprawka 199
Punkt 39 preambuły

(39) Należy zapewnić ścisłą koordynację z 
innymi aktami prawnymi Wspólnoty, w 
szczególności rozporządzeniem (WE) nr 
396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych poziomów 
pozostałości pestycydów w żywności i paszy 
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz 
na ich powierzchni, zmieniającym
dyrektywę Rady 91/414/EWG oraz aktami 
prawnymi Wspólnoty dotyczącymi ochrony 
pracowników oraz wszystkich osób 
mających kontakt z ograniczonym 
stosowaniem i celowym uwalnianiem 
organizmów zmodyfikowanych genetycznie.

(39) Środki przewidziane niniejszym 
rozporządzeniem obowiązują bez 
uszczerbku dla istniejącego prawodawstwa 
wspólnotowego, w szczególności dyrektywy 
[…] Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia … ustanawiającej ramy 
wspólnotowego działania na rzecz 
osiągnięcia zrównoważonego stosowania 
pestycydów1, dyrektywy 2000/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2000 r. ustanawiającej 
ramy wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej2, rozporządzenia (WE) nr 
396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych poziomów 
pozostałości pestycydów w żywności i paszy 
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz 
na ich powierzchni, zmieniającego
dyrektywę Rady 91/414/EWG oraz dla 
aktów prawnych Wspólnoty dotyczących
ochrony pracowników oraz wszystkich osób 
mających kontakt z ograniczonym 
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stosowaniem i celowym uwalnianiem 
organizmów zmodyfikowanych genetycznie.
1 Dz.U. L ...
2 Dz.U. L 327 z 22.12.2000, str. 1. Dyrektywa 
zmieniona decyzją nr 2455/2001/WE (Dz.U. L 331 z 
15.12.2001, str. 1).

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie spójności między odnośnymi aktami prawnymi.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 200
Punkt 44 preambuły

(44) Państwa członkowskie powinny 
wyznaczyć niezbędne organy krajowe.

(44) Państwa członkowskie powinny 
wyznaczyć niezbędne organy krajowe w 
celu realizacji niniejszej dyrektywy.

Or. pl

Uzasadnienie

W tekście źródłowym brakuje celu powstania organów wyznaczonych przez Państwa 
członkowskie. W artykule 72 niniejszej dyrektywy jest to szeroko opisane funkcje tych 
organów to między innymi zbieranie informacji, kontrolowanie wykonywania niniejszej 
dyrektywy, do przeprowadzania sprawozdawczości oraz koordynowania prac legislacyjnych.

Poprawkę złożyli Erna Hennicot-Schoepges i Péter Olajos

Poprawka 201
Artykuł 1

Przedmiot Przedmiot i cel
Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy 
dotyczące udzielania zezwoleń na środki 
ochrony roślin w postaci handlowej oraz ich 
wprowadzania do obrotu, stosowania i 
kontrolowania w obrębie Wspólnoty.

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
przepisy dotyczące udzielania zezwoleń na 
środki ochrony roślin w postaci handlowej 
oraz ich wprowadzania do obrotu, 
stosowania i kontrolowania w obrębie 
Wspólnoty.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia zarówno 2. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
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zasady zatwierdzania substancji czynnych, 
środków zabezpieczających i synergetyków, 
które zawierają lub z których składają się 
środki ochrony roślin oraz zasady dotyczące 
adiuwantów i składników obojętnych.

zarówno zasady zatwierdzania substancji 
czynnych, środków zabezpieczających i 
synergetyków, które zawierają lub z których 
składają się środki ochrony roślin oraz 
zasady dotyczące adiuwantów i składników 
obojętnych.

3. Celem niniejszego rozporządzenia jest 
zapewnienie wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska.
4. Niniejsze rozporządzenie opiera się na 
zasadzie ostrożności w celu 
zagwarantowania, że substancje lub 
produkty wprowadzane na rynek nie będą 
wywierały szkodliwego wpływu na zdrowie 
ludzi lub na środowisko.
5. Celem niniejszego rozporządzenia jest 
dalsza harmonizacja przepisów dotyczących 
wprowadzania do obrotu środków ochrony 
roślin celem zharmonizowania dostępności 
środków ochrony roślin dla rolników 
w różnych państwach członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Cel, zadania i podstawowe zasady przedmiotowego rozporządzenia należy określić nie tylko 
w punktach preambuły rozporządzenia, ale także w artykule 1.

Poprawkę złożyli Jens-Peter Bonde i Johannes Blokland

Poprawka 202
Artykuł 1

Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy 
dotyczące udzielania zezwoleń na środki 
ochrony roślin w postaci handlowej oraz ich 
wprowadzania do obrotu, stosowania i 
kontrolowania w obrębie Wspólnoty.

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
przepisy dotyczące udzielania zezwoleń na 
środki ochrony roślin w postaci handlowej 
oraz ich wprowadzania do obrotu, 
stosowania i kontrolowania w obrębie 
Wspólnoty.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia zarówno 
zasady zatwierdzania substancji czynnych, 
środków zabezpieczających i synergetyków, 
które zawierają lub z których składają się 

2. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
zarówno zasady zatwierdzania substancji 
czynnych, środków zabezpieczających i 
synergetyków, które zawierają lub z których 
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środki ochrony roślin oraz zasady dotyczące 
adiuwantów i składników obojętnych.

składają się środki ochrony roślin oraz 
zasady dotyczące adiuwantów i składników 
obojętnych.

3. Nie można uniemożliwiać państwom 
członkowskim stosowania zasady 
ostrożności w zakresie ograniczenia lub 
zakazu stosowania pestycydów.
4. Państwa członkowskie mogą utworzyć 
strefy wolne od pestycydów, które uznają za 
konieczne w celu zapewnienia zasobów 
wody pitnej. Strefy takie mogą obejmować 
cały teren danego państwa.
5. Państwa członkowskie mogą wprowadzić 
zakaz stosowania lub handlu pestycydami 
zatwierdzonymi na terenie UE w 
przypadku, gdy ich poziom da się zmierzyć 
poza strefą korzeniową.

Or. da

Uzasadnienie

Punkt 3 spowoduje, że przepisy niniejszego rozporządzenia staną się zasadą minimum, która 
pozwoli poszczególnym krajom na dalsze postępy w stopniowym wycofywaniu pestycydów.

Zadaniem punktu 4 i 5 jest zagwarantowanie, że osiągnięcia zapisane w dyrektywie o wodach 
gruntowych polegające na zapewnienie dostępności wody pitnej, zostaną przeniesione 
również do niniejszego rozporządzenia.

Poprawkę złożyli Erna Hennicot-Schoepges i Péter Olajos

Poprawka 203
Artykuł 2 ustęp 2

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
substancji, w tym mikroorganizmów i 
wirusów, wykazujących ogólne lub 
szczególne działanie przeciwko szkodliwym 
organizmom lub na rośliny, części roślin lub 
produkty roślinne, zwanych dalej 
„substancjami czynnymi”.

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
substancji, w tym mikroorganizmów i 
wirusów, wykazujących ogólne lub 
szczególne działanie przeciwko szkodliwym 
organizmom lub na rośliny, części roślin lub 
produkty roślinne, zwanych dalej 
„substancjami czynnymi”. Jednak po
przyjęciu konkretnego rozporządzenia w 
sprawie środków kontroli biologicznej 
niniejsze rozporządzenie przestanie mieć 
zastosowanie do mikroorganizmów, 
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wirusów, feromonów i środków 
biologicznych.

Or. en

Uzasadnienie

Należy podkreślić, że przepisy przewidziane w przedmiotowym rozporządzeniu mają na celu 
ograniczanie szkodliwych skutków syntetycznych środków ochrony roślin i nie we wszystkich 
przypadkach przepisy te są odpowiednie do oceny ryzyka i potencjalnych skutków substancji 
kontroli biologicznej. Aby uwzględnić szczególne właściwości takich produktów, należy 
przewidzieć rozporządzenie w sprawie środków kontroli biologicznej.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 204
Artykuł 2 ustęp 2

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
substancji, w tym mikroorganizmów i 
wirusów, wykazujących ogólne lub 
szczególne działanie przeciwko szkodliwym 
organizmom lub na rośliny, części roślin lub 
produkty roślinne, zwanych dalej 
„substancjami czynnymi”.

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
substancji, w tym mikroorganizmów i 
wirusów, w tym mikroorganizmów 
modyfikowanych genetycznie (GMO),
wykazujących ogólne lub szczególne 
działanie przeciwko szkodliwym 
organizmom lub na rośliny, części roślin lub 
produkty roślinne, zwanych dalej 
„substancjami czynnymi”.

Or. pl

Uzasadnienie

W artykule 51 punkcie 3 niniejszej dyrektywy co prawda GMO zostaje wyłączone z badań, co 
nie znaczy, że nie będą w przyszłości  używane substancje modyfikowane genetycznie. 
Należy spodziewać się, że Komisja może w przyszłości wydać  pozytywne decyzje na 
wyrażenie zgody na prowadzenia badań nad organizmami modyfikowanymi genetycznie z 
godnie z dyrektywą 2001/18/WE.
Artykuł 47 niniejszej dyrektywy określa wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin 
zawierających mikroorganizmy modyfikowane genetycznie.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 205
Artykuł 3 punkt 2
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(2) „substancje” (2) „substancje”
Pierwiastki chemiczne lub ich związki 
występujące w postaci naturalnej lub 
wytworzone w procesie produkcji, w tym 
również wszelkie zanieczyszczenia powstałe 
w sposób nieunikniony w procesie 
produkcji;

Pierwiastki chemiczne lub ich związki 
występujące w postaci naturalnej lub 
wytworzone w procesie produkcji, w tym 
również wszelkie zanieczyszczenia powstałe 
w sposób nieunikniony w zastosowanym
procesie produkcji;

Or. pl

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu doprecyzowanie zapisu.

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 206
Artykuł 3 punkt 2 a (nowy)

(2a) „substancje czynne”
Substancje, w tym wszystkie ich znane 
metabolity powstające w fazie użytkowania, 
mikroorganizmy i wirusy, wykazujące 
ogólne lub szczególne działanie na 
organizmy docelowe lub na rośliny, części 
roślin lub produkty roślinne;

Or. de

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 207
Artykuł 3 punkt 3

(3) „preparaty” (3) „preparaty”
Mieszaniny złożone z dwóch lub więcej 
substancji przeznaczonych do stosowania 
jako środek ochrony roślin lub jako 
adiuwant;

Mieszaniny lub roztwory złożone z dwóch 
lub więcej substancji, z których 
przynajmniej jedna jest substancją czynną,
przeznaczonych do stosowania jako środek 
ochrony roślin lub jako adiuwant;

Or. pl
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Uzasadnienie

Definicja „preparatu” powinna obejmować nie tylko mieszaniny (układ niejednorodny – daje 
się łatwo rozdzielić na składniki prostymi metodami fizycznymi takimi jak: sączenie przez 
bibułę, separacja mechaniczna, wirowanie), ale także roztwory (układ jednorodny –
homogeniczny), które różnią się właściwościami.

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 208
Artykuł 3 punkt 4

(4) „substancja potencjalnie niebezpieczna” (4) „substancja potencjalnie niebezpieczna”

Substancja, która nie posiada nieodłączną 
właściwość wykazywania szkodliwego 
wpływu na ludzi, zwierzęta lub środowisko i 
jest obecna lub powstaje w środku ochrony 
roślin w wystarczających stężeniach, by 
powodować ryzyko takiego wpływu.

Substancja, która posiada nieodłączną 
właściwość wykazywania szkodliwego 
wpływu na ludzi, zwierzęta lub środowisko.

Substancje takie obejmują między innymi 
substancje sklasyfikowane jako 
niebezpieczne zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG, oraz obecne w środku 
ochrony roślin w stężeniu powodującym 
uznanie środka za niebezpieczny w 
rozumieniu art. 3 dyrektywy 1999/45/WE;

Substancje takie obejmują między innymi 
substancje sklasyfikowane jako 
niebezpieczne zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG, oraz uznane za niebezpieczne
w rozumieniu art. 3 dyrektywy 1999/45/WE.

Wszelkie substancje mające lub mogące 
mieć właściwości rakotwórcze, mutagenne, 
zaburzające gospodarkę hormonalną, 
neurotoksyczne, immunotoksyczne, 
szkodliwe dla rozrodczości, genotoksyczne 
lub uwrażliwiające skórę należy uznać za 
substancje potencjalnie niebezpieczne;

Or. en

Uzasadnienie

Substancje potencjalnie niebezpieczne muszą obejmować wszelkie substancje mogące 
spowodować szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi, zwierząt lub na środowisko. Należą do nich 
substancje mające właściwości rakotwórcze, mutagenne, zaburzające gospodarkę 
hormonalną, neurotoksyczne, immunotoksyczne, szkodliwe dla rozrodczości, genotoksyczne 
lub uwrażliwiające skórę.
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Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 209
Artykuł 3 punkt 4 a (nowy)

(4a) „wyrób”
Przedmiot, który podczas produkcji 
otrzymuje określony kształt, powierzchnię, 
konstrukcję lub wygląd zewnętrzny, co 
decyduje o jego funkcji w stopniu większym 
niż jego skład chemiczny. 

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie nie powinno obejmować jedynie substancji czynnych i środków ochrony 
roślin jako takich, ale także zawierać przepisy dotyczące „wyrobów”, które mogą zawierać 
takie substancje (np. tekstyliów). Proponowana definicja i definicja przyjęta w ramach 
REACH są identyczne.

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 210
Artykuł 3 punkt 4 a (nowy)

(4a) „reklama”
Środek promujący sprzedaż lub stosowanie 
środków ochrony roślin przy pomocy 
mediów drukowanych lub elektronicznych, 
skierowany do wszystkich innych osób niż 
posiadacz zezwolenia, osoba 
wprowadzająca środek ochrony roślin do 
obrotu oraz ich przedstawiciele; 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka konieczna do celów egzekwowania przepisów.
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Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 211
Artykuł 3 punkt 5

(5) „rośliny” (5) „rośliny”

Żywe rośliny lub żywe części roślin, w tym 
świeże owoce, warzywa i nasiona;

Żywe rośliny lub żywe części roślin, wraz z 
nasionami przeznaczonymi do siewu, a w 
szczególności: świeże owoce, warzywa, 
kwiaty, liście, pędy, żywy pyłek, sadzonki, 
bulwy, kłącza;

Or. pl

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu doprecyzowanie zapisu definicji.

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 212
Artykuł 3 punkt 5

(5) „rośliny” (5) „rośliny”
Żywe rośliny lub żywe części roślin, w tym 
świeże owoce, warzywa i nasiona;

Żywe rośliny lub żywe części roślin, w tym 
świeże owoce, warzywa, korzenie i nasiona;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja powinna wyjaśniać, że korzeń jest częścią rośliny.

Poprawkę złożyli Glenis Willmott + Dan Jørgensen, Chris Davies i Roberto Musacchio

Poprawka 213
Artykuł 3 punkt 7 a (nowy)

(7a) „niskie ryzyko”
Mający charakter uznany za z natury mało 
prawdopodobny, aby wywrzeć szkodliwy 
wpływ na ludzi, zwierzęta lub środowisko;
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Or. en

Uzasadnienie

Definicja konieczna ze względu na jasność przepisów dotyczących substancji czynnych i 
środków ochrony roślin niskiego ryzyka.

Poprawkę złożyli Erna Hennicot-Schoepges i Péter Olajos

Poprawka 214
Artykuł 3 punkt 9

(9) „wprowadzenie do obrotu” (9) „wprowadzenie do obrotu”
Posiadanie środka ochrony roślin do celów 
sprzedaży we Wspólnocie, w tym 
oferowanie do sprzedaży lub innej formy 
przekazania, za opłatą lub bezpłatne, oraz 
sprzedaż, dystrybucja i inne formy 
przekazania. Dopuszczenie do swobodnego 
obrotu środka ochrony roślin na terytorium 
Wspólnoty do celów niniejszego 
rozporządzenia uznaje się za wprowadzenie 
do obrotu ;

Posiadanie środka ochrony roślin do celów 
sprzedaży we Wspólnocie, w tym 
oferowanie do sprzedaży lub innej formy 
przekazania, za opłatą lub bezpłatne, oraz 
sprzedaż, dystrybucja i inne formy 
przekazania. Przywóz środka ochrony roślin 
na terytorium Wspólnoty do celów 
niniejszego rozporządzenia uznaje się za 
wprowadzenie do obrotu;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wyjaśnienie. Druga część powyższego przepisu dotyczy konkretnie 
przywozu, a nie dopuszczenia do swobodnego obrotu w ogóle.

Poprawkę złożyli Erna Hennicot-Schoepges i Péter Olajos

Poprawka 215
Artykuł 3 punkt 9 a (nowy)

(9a) „handel równoległy”
Przywóz środka ochrony roślin z państwa 
członkowskiego, w którym produkt ten 
został zatwierdzony zgodnie z przepisami 
dyrektywy 91/414/EWG lub niniejszego 
rozporządzenia, z zamiarem wprowadzenia 
go do obrotu w importującym państwie 
członkowskim, w którym ten środek 
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ochrony roślin lub identyczny produkt 
referencyjny został zatwierdzony w myśl 
przepisów dyrektywy 91/414/EWG lub 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje potrzeba jasnej definicji oraz minimalnego pakietu zharmonizowanych we 
Wspólnocie zasad regulujących wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu poprzez 
handel równoległy.

Poprawkę złożyła Glenis Willmott

Poprawka 216
Artykuł 3 punkt 9 a (nowy)

(9a) „reklama”
Środek promujący sprzedaż lub stosowanie 
środków ochrony roślin przy pomocy 
mediów drukowanych lub elektronicznych 
(skierowany do wszystkich innych osób niż 
posiadacz zezwolenia, osoba 
wprowadzająca środek ochrony roślin do 
obrotu oraz ich przedstawiciele).

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka konieczna do celów egzekwowania przepisów.

Poprawkę złożyli Erna Hennicot-Schoepges i Péter Olajos

Poprawka 217
Artykuł 3 punkt 9 b (nowy)

(9b) „identyczny”
Środki ochrony roślin uznaje się za 
identyczne, jeżeli:
• mają wspólne pochodzenie,
• zostały wyprodukowane przez tę samą 
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spółkę, przez powiązane przedsiębiorstwo 
albo w ramach licencji („tożsamość 
producenta”), oraz
• zostały przynajmniej wyprodukowane 
zgodnie z tą samą formułą, przy użyciu tego 
samego aktywnego składnika, dają taki sam 
efekt, z odpowiednim uwzględnieniem w 
szczególności różnic, jakie mogą 
występować w warunkach dotyczących 
rolnictwa, zdrowia ludzi, roślin i 
środowiska, zwłaszcza warunków 
klimatycznych.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka związana z przepisami dotyczącymi handlu równoległego: uproszczona procedura 
wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu poprzez handel równoległy powinna mieć 
zastosowanie tylko wówczas, gdy produkt importowany jest identyczny z zatwierdzonym 
produktem, stąd proponowana definicja.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 218
Artykuł 3 punkt 10

(10) „zezwolenie na środek ochrony roślin” (10) „zezwolenie na środek ochrony roślin”
Akt administracyjny, na podstawie którego 
właściwy organ państwa członkowskiego 
zezwala na wprowadzenie do obrotu środka 
ochrony roślin na swoim terytorium;

Akt administracyjny, na podstawie którego 
właściwy organ państwa członkowskiego 
zezwala na wprowadzenie do obrotu środka 
ochrony roślin w strefie;

Or. de

Uzasadnienie

Aby ostatecznie stworzyć sprawnie funkcjonujący rynek wewnętrzny środków ochrony roślin, 
konieczne jest zezwolenie obejmujące całą UE.

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 219
Artykuł 3 punkt 11 a (nowy)
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(11a) „importerzy”
Importerami środków ochrony roślin są 
osoby, które sprowadzają te środki w celach 
handlowych.

Or. de

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 220
Artykuł 3 punkt 13

(13) „środowisko” (13) „środowisko”

Wody (w tym gruntowe, powierzchniowe, 
przejściowe i przybrzeżne), powietrze, 
gleba, jak również dziko żyjące gatunki 
fauny i flory oraz wszelkie wzajemne 
powiązania między nimi i wszelkie 
powiązania z innymi żywymi organizmami;

Budowa geologiczna i rzeźba powierzchni 
ziemi, wody (w tym gruntowe, 
powierzchniowe, przejściowe i 
przybrzeżne), powietrze, gleba, jak również 
dziko żyjące gatunki fauny i flory oraz 
wszelkie wzajemne powiązania między nimi 
i wszelkie powiązania z innymi żywymi 
organizmami;

Or. pl

Uzasadnienie

Poprawka natury pojęciowej. Elementami środowiska nie są tylko wody, powietrze i gleba, 
ale również budowa skalna ziemi (geologia) oraz rzeźba powierzchni ziemi. Od rodzaju 
podłoża skalnego  i jego właściwości (np. przepuszczalności) zależy, jak głęboko w podłożu 
będą migrować substancje określone w niniejszej dyrektywie. Głębiej i szybciej wmywane 
będą  środki ochrony roślin w piaskach, w skalach o dużej przepuszczalności; słabiej w 
skałach nieprzepuszczalnych (granitach, bazaltach, itp.). Rzeźba powierzchni ziemi również 
ma znaczenie przy przemieszczaniu się rozpuszczonych środków ochrony roślin – inaczej ten 
proces będzie przebiegał na obszarach nizinnych płaskich (np. delt), inaczej na obszarach o 
dużym nachyleniu, gdzie spłukiwanie przybiera duże rozmiary.

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 221
Artykuł 3 punkt 13 a (nowy)

(13a) Stan dobrego samopoczucia 
fizycznego i psychicznego, a nie tylko brak 
choroby lub niepełnosprawności;
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Or. de

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 222
Artykuł 3 punkt 14

(14) „zintegrowane zarządzanie 
szkodnikami”

skreślony

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. Zintegrowane 
zarządzanie szkodnikami kładzie nacisk na 
uzyskanie zdrowych plonów przy 
minimalnej interwencji w agrosystem i 
zachęca do stosowania naturalnych 
mechanizmów kontroli szkodników;

Or. pl

Uzasadnienie

Pojęcie „zintegrowanego zarządzania szkodnikami” 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.

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 223
Artykuł 3 punkt 14

(14) „zintegrowane zarządzanie (14) „zintegrowana ochrona przed
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szkodnikami” szkodnikami”
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. Zintegrowane 
zarządzanie szkodnikami kładzie nacisk na 
uzyskanie zdrowych plonów przy 
minimalnej interwencji w agrosystem 
i zachęca do stosowania naturalnych 
mechanizmów kontroli szkodników;

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 i ekologicznie
oraz zmniejszają lub minimalizują ryzyko 
dla zdrowia ludzi i środowiska.
Zintegrowana ochrona przed szkodnikami 
kładzie nacisk na uzyskanie zdrowych 
plonów przy minimalnej interwencji w 
agrosystem dzięki odpowiedniemu 
uwzględnieniu zapobiegawczych środków 
uprawy zbóż, wykorzystaniu lepiej 
przystosowanych odmian i stosowaniu
niechemicznych metod ochrony roślin oraz 
zarządzania plonami;

Or. de

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 224
Artykuł 3 punkt 14

(14) „zintegrowane zarządzanie
szkodnikami”

(14) „zintegrowana ochrona przed
szkodnikami”

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. Zintegrowane zarządzanie
szkodnikami kładzie nacisk na uzyskanie 
zdrowych plonów przy minimalnej 
interwencji w agrosystem i zachęca do 
stosowania naturalnych mechanizmów 
kontroli szkodników;

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. Zintegrowana ochrona przed
szkodnikami kładzie nacisk na uzyskanie 
zdrowych plonów przy minimalnej 
interwencji w agrosystem i zachęca do 
stosowania naturalnych mechanizmów 
kontroli szkodników, nadając priorytet 
niechemicznym metodom ochrony roślin 
oraz ochrony przed szkodnikami i 
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zarządzania plonami;

Or. en

Uzasadnienie

Zintegrowana ochrona przed szkodnikami powinna stanowić system, w którym priorytetowo 
traktuje się niechemiczne metody ochrony roślin oraz ochrony przed szkodnikami i 
zarządzania plonami.

Poprawkę złożyli Erna Hennicot-Schoepges i Péter Olajos + Dan Jørgensen i Chris Davies, 
Roberto Musacchio + Caroline Lucas

Poprawka 225
Artykuł 3 punkt 14 a (nowy)

(14a) „niechemiczne metody ochrony roślin 
oraz ochrony przed szkodnikami i 
zarządzania plonami”
Stosowanie technik kontroli szkodników i 
ochrony przed szkodnikami, które nie 
posiadają właściwości chemicznych. 
Niechemiczne metody ochrony roślin oraz 
ochrony przed szkodnikami i zarządzania 
plonami obejmują płodozmian, kontrolę 
fizyczną i mechaniczną oraz zarządzanie 
populacją drapieżników żyjących w 
naturze.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zawsze priorytetowo traktować niechemiczne metody ochrony przed szkodnikami, 
stanowiące jedyne faktycznie profilaktyczne i zrównoważone rozwiązanie, które bardziej 
odpowiada celom zrównoważonej ochrony plonów niż bazowanie na złożonych substancjach 
chemicznych, przeznaczonych do zatruwania roślin, owadów i innych form życia, których to 
substancji nie można określić mianem zrównoważonych. Państwa członkowskie muszą 
wspierać i zachęcać do przyjmowania na szeroką skalę niechemicznych rozwiązań 
alternatywnych w zakresie ochrony roślin oraz ochrony przed szkodnikami i zarządzania 
plonami.
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Poprawkę złożyli Lambert van Nistelrooij i Esther De Lange

Poprawka 226
Artykuł 3 punkt 17

(17) „strefa” (17) „strefa”

Grupa państw członkowskich, zgodnie 
z definicją w załączniku I, w przypadku 
których zakłada się, że warunki dotyczące 
rolnictwa, zdrowia roślin i środowiska (także 
klimatyczne) są stosunkowo podobne;

Grupa państw członkowskich, zgodnie 
z definicją w załączniku I, w przypadku 
których zakłada się, że warunki dotyczące 
rolnictwa, zdrowia roślin i środowiska (także 
klimatyczne) są stosunkowo podobne;
metody oceny powinny być dostatecznie 
zharmonizowane, konieczne jest również 
odpowiednie uwzględnienie specyficznych 
warunków krajowych;

Or. nl

Uzasadnienie

Obecna definicja stref jest zbyt szeroka i niedostatecznie zharmonizowana. Ponadto nie 
uwzględnia ona wystarczająco specyficznych warunków krajowych. Należy uznać istnienie 
specyficznych warunków krajowych w strefach.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 227
Artykuł 3 punkt 17

(17) „strefa” (17) „strefa”
Grupa państw członkowskich, zgodnie z 
definicją w załączniku I, w przypadku 
których zakłada się, że warunki dotyczące 
rolnictwa, zdrowia roślin i środowiska (także 
klimatyczne) są stosunkowo podobne;

Grupa państw członkowskich, leżąca w 
podobnej strefie klimatycznej zgodnie z 
definicją w załączniku I, w przypadku 
których zakłada się, że warunki dotyczące 
rolnictwa, zdrowia roślin i środowiska 
geograficznego są stosunkowo podobne;

Or. pl

Uzasadnienie

Poprawka natury porządkowej.

Warunki klimatyczne mają decydujący wpływ na wyznaczenie strefy, określonej w niniejszej 
definicji. Dopiero inne elementy środowiska geograficznego (geologia, rzeźba, wody, gleby) 
bierze się w drugiej kolejności po uwagę przy określaniu przyrodniczych uwarunkowań 
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rozwoju rolnictwa i zdrowia roślin.

Poprawkę złożyli Erna Hennicot-Schoepges i Péter Olajos

Poprawka 228
Artykuł 3 punkt 18

(18) „dobra praktyka ochrony roślin” (18) „dobra praktyka ochrony roślin”

Praktyka, w której zabiegi z użyciem 
środków ochrony roślin stosowanych na 
danej uprawie, zgodnie z warunkami 
dozwolonego stosowania, są wybierane, 
dawkowane i planowane tak, by zapewnić 
maksymalną skuteczność przy minimalnej 
niezbędnej ilości, z uwzględnieniem 
miejscowych warunków i możliwości 
kontroli kulturalnej i biologicznej;

Praktyka, w której zabiegi z użyciem 
środków ochrony roślin stosowanych na 
danej uprawie, zgodnie z warunkami 
dozwolonego stosowania, są wybierane, 
dawkowane i planowane tak, by zapewnić 
maksymalną skuteczność przy minimalnej 
niezbędnej ilości, z uwzględnieniem 
miejscowych warunków i możliwości 
kontroli kulturalnej i biologicznej, nadając 
priorytet niechemicznym metodom ochrony 
roślin oraz ochrony przed szkodnikami i 
zarządzania plonami, jeśli jest to możliwe;

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli jest to możliwe, należy priorytetowo traktować niechemiczne metody ochrony przed 
szkodnikami, stanowiące jedyne faktycznie profilaktyczne i zrównoważone rozwiązanie, które 
bardziej odpowiada celom zrównoważonej ochrony plonów niż bazowanie na złożonych 
substancjach chemicznych, przeznaczonych do zatruwania roślin, owadów i innych form 
życia, których to substancji nie można określić mianem zrównoważonych. Państwa 
członkowskie muszą wspierać i zachęcać do przyjmowania niechemicznych rozwiązań 
alternatywnych w zakresie ochrony roślin oraz ochrony przed szkodnikami i zarządzania 
plonami.

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Chris Davies i Roberto Musacchio + Caroline Lucas

Poprawka 229
Artykuł 3 punkt 18

(18) „dobra praktyka ochrony roślin” (18) „dobra praktyka ochrony roślin”
Praktyka, w której zabiegi z użyciem 
środków ochrony roślin stosowanych na 
danej uprawie, zgodnie z warunkami 
dozwolonego stosowania, są wybierane, 

Praktyka, w której zabiegi z użyciem 
środków ochrony roślin stosowanych na 
danej uprawie, zgodnie z warunkami 
dozwolonego stosowania, są wybierane, 
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dawkowane i planowane tak, by zapewnić 
maksymalną skuteczność przy minimalnej 
niezbędnej ilości, z uwzględnieniem 
miejscowych warunków i możliwości 
kontroli kulturalnej i biologicznej;

dawkowane i planowane tak, by zapewnić 
maksymalną skuteczność przy minimalnej 
niezbędnej ilości, z uwzględnieniem 
miejscowych warunków i możliwości 
kontroli kulturalnej i biologicznej, nadając 
priorytet niechemicznym metodom ochrony 
roślin oraz ochrony przed szkodnikami 
i zarządzania plonami;

Or. en

Uzasadnienie

Przyjęcie zapobiegawczego i prawdziwie zrównoważonego podejścia poprzez priorytetowe 
potraktowanie niechemicznych metod ochrony roślin oraz ochrony przed szkodnikami i 
zarządzania plonami jest jedynym faktycznym rozwiązaniem, pozwalającym na 
wyeliminowanie szkodliwych skutków działania pestycydów dla zdrowia ludzi, zwierząt, fauny 
i flory oraz szerzej rozumianego środowiska.

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 230
Artykuł 3 punkt 18

(18) „dobra praktyka ochrony roślin” (18) „dobra praktyka stosowania środków 
ochrony roślin”

Praktyka, w której zabiegi z użyciem 
środków ochrony roślin stosowanych na 
danej uprawie, zgodnie z warunkami 
dozwolonego stosowania, są wybierane, 
dawkowane i planowane tak, by zapewnić 
maksymalną skuteczność przy minimalnej 
niezbędnej ilości, z uwzględnieniem 
miejscowych warunków i możliwości
kontroli kulturalnej i biologicznej;

Praktyka, w której zabiegi z użyciem 
środków ochrony roślin stosowanych na 
danej uprawie, zgodnie z warunkami 
dozwolonego stosowania, są wybierane, 
dawkowane i planowane tak, by zapewnić 
maksymalną skuteczność przy minimalnej 
niezbędnej ilości, z uwzględnieniem kontroli 
kulturalnej i biologicznej;

Or. de

Poprawkę złożyli Christa Klaß i Anja Weisgerber + Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz i 
Christa Klaß

Poprawka 231
Artykuł 3 punkt 19



PE 390.401v02-00 50/65 AM\672325PL.doc

PL

(19) „dobra praktyka środowiskowa” skreślony

Praktyka w ochronie roślin obejmująca 
posługiwanie się i stosowanie środków 
ochrony roślin w taki sposób, by w możliwie 
najmniejszym stopniu doszło do skażenia 
środowiska;

Or. de

Uzasadnienie

Dobra praktyka środowiskowa jest częścią dobrej praktyki ochrony roślin (Christa Klaß i 
Anja Weisgerber).

Definicja dobrej praktyki ochrony roślin określa już, że maksymalną skuteczność zapewnia się 
przy minimalnej niezbędnej ilości. Wprowadzenie kolejnego pojęcia prowadzi jedynie do 
podwojenia wymienionych aspektów oraz większej niepewności prawnej, nie ma natomiast 
żadnej wartości merytorycznej ani fachowej (Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz and 
Christa Klaß).

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 232
Artykuł 3 punkt 21

(21) „ochrona danych” (21) „ochrona danych”

Sprawozdanie z testu lub badań jest objęty
ochroną danych, jeśli właściciel ma prawo 
uniemożliwić innej osobie skorzystanie z 
niego.

Sprawozdania z testu lub badań, innych niż 
te wiążące się z przeprowadzaniem testów 
na kręgowcach oraz innych testów lub 
badań, które mogą zapobiegać 
przeprowadzaniu testów na zwierzętach, są 
objęte ochroną danych, jeśli właściciele 
mają prawo uniemożliwić innej osobie 
skorzystanie z nich.

Or. de

Poprawkę złożyli Erna Hennicot-Schoepges i Péter Olajos

Poprawka 233
Artykuł 3 punkt 21 a (nowy)

(21a) „testy i badania” 
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Badania lub eksperymenty mające na celu 
określenie właściwości i zachowania się 
substancji czynnych lub środków ochrony 
roślin, ustalenie zagrożenia wynikającego 
z kontaktu z substancjami czynnymi lub ich 
odnośnymi metabolitami, określenie 
dopuszczalnych poziomów narażenia na 
działanie oraz zdefiniowanie warunków 
bezpiecznego stosowania środków ochrony 
roślin. 

Or. en

Uzasadnienie

W całym rozporządzeniu używa się określenia „sprawozdania z testów i badań”. Istnieje 
potrzeba wprowadzenia definicji obejmującej nie tylko sprawozdania z badań, ale również 
inne informacje istotne dla oceny ryzyka.

Poprawkę złożył Ioannis Gklavakis

Poprawka 234
Artykuł 3 punkt 21 a (nowy)

(21a) „państwo członkowskie pełniące rolę 
sprawozdawcy”
Państwo członkowskie przyjmujące 
odpowiedzialność za ocenę substancji 
aktywnych, środków zabezpieczających lub 
synergetyków. Jest ono zobowiązane do 
wywiązywania się z tego zadania w sposób 
profesjonalny oraz opublikowania 
w przewidzianym terminie sprawozdania 
z oceny wpływu.

Or. el

Uzasadnienie

Konieczne jest podanie definicji państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy.

Poprawkę złożył Roberto Musacchio

Poprawka 235
Artykuł 4 punkt 1
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1. Substancja czynna jest zatwierdzana 
zgodnie z załącznikiem II, jeśli można 
oczekiwać, w świetle aktualnej wiedzy 
naukowej i technicznej, że, uwzględniając 
kryteria zatwierdzania ustanowione 
w punktach 2 i 3 tego załącznika, środki 
ochrony roślin zawierające tę substancję 
czynną będą spełniały warunki przewidziane 
w ust. 2 i 3.

1. Substancja czynna lub metabolit 
powstający w fazie stosowania jest 
zatwierdzany zgodnie z załącznikiem II, jeśli 
w świetle aktualnej wiedzy naukowej 
i technicznej można wykazać, że, 
uwzględniając kryteria zatwierdzania 
ustanowione w punktach 2 i 3 tego 
załącznika, środki ochrony roślin 
zawierające tę substancję czynną będą 
spełniały warunki przewidziane w ust. 2 i 3. 
Warunki te należy stosować jako kryteria 
graniczne i żadne kalkulacje ani środki 
ograniczające nie powinny być względem 
nich nadrzędne.

Or. en

Uzasadnienie

Kryteria graniczne stosuje się do wyłączenia substancji czynnych. Środki ograniczające 
ryzyko są niewystarczające dla ochrony zdrowia ludzi i środowiska przed zagrożeniami 
związanymi nieodłącznie z niektórymi substancjami. Spowoduje to zbliżenie rozporządzenia 
do nowoczesnych politycznych środków oceny substancji chemicznych, takich jak konwencja 
POP. Ponadto metabolity substancji czynnych należy sprawdzać na tej samej podstawie co 
substancje czynne, ponieważ ludzie są narażeni na ich potencjalnie bardzo toksyczne 
działanie.

Poprawkę złożyli Erna Hennicot-Schoepges i Péter Olajos

Poprawka 236
Artykuł 4 ustęp 2 litera a)

a) nie mogą mieć szkodliwego wpływu na 
zdrowie ludzi, w tym grup szczególnie 
narażonych, lub na zdrowie zwierząt, 
z uwzględnieniem znanych skutków 
kumulacji w organiźmie i skutków 
synergicznych, przy istnieniu metod 
umożliwiających ocenę takich skutków; ani 
wpływu na wody gruntowe;

a) nie mogą mieć szkodliwego wpływu na 
zdrowie ludzi, w tym mieszkańców, osób 
znajdujących się w pobliżu i grup 
szczególnie narażonych, lub na zdrowie 
zwierząt, z uwzględnieniem znanych 
skutków kumulacji w organizmie i skutków 
synergicznych, ani wpływu na wody 
gruntowe;

Or. en

Uzasadnienie

Należy chronić wszystkie możliwe grupy populacji narażone na ryzyko działania pestycydów.
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Poprawkę złożył Roberto Musacchio

Poprawka 237
Artykuł 4 ustęp 2 litera a)

a) nie mogą mieć szkodliwego wpływu na 
zdrowie ludzi, w tym grup szczególnie 
narażonych, lub na zdrowie zwierząt, 
z uwzględnieniem znanych skutków 
kumulacji w organiźmie i skutków 
synergicznych, przy istnieniu metod 
umożliwiających ocenę takich skutków; ani 
wpływu na wody gruntowe;

a) nie mogą mieć szkodliwego wpływu na 
zdrowie ludzi, w tym mieszkańców, osób 
znajdujących się w pobliżu i grup 
szczególnie narażonych, takich jak 
niemowlęta, dzieci, kobiety ciężarne, osoby 
starsze oraz osoby chore i przyjmujące leki,
lub na zdrowie zwierząt, z uwzględnieniem 
znanych skutków kumulacji w organizmie
i skutków synergicznych, ani wpływu na 
wody gruntowe;

Or. en

Uzasadnienie

Należy chronić wszystkie możliwe grupy populacji narażone na ryzyko działania pestycydów, 
w tym profesjonalnych i nieprofesjonalnych użytkowników, mieszkańców, osoby znajdujące 
się w pobliżu, pracowników, szczególne grupy najbardziej narażone i konsumentów, 
narażonych bezpośrednio lub pośrednio przez powietrze, żywność, paszę, wodę i środowisko. 
W związku z tym, że pestycydy są często używane w mieszaninach, należy ocenić potencjalne 
niekorzystne skutki tych mieszanin dla zdrowia, w tym wszelkie skutki synergiczne, jeszcze 
przed ich zatwierdzeniem.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 238
Artykuł 4 ustęp 2 litera a)

a) nie mogą mieć szkodliwego wpływu na 
zdrowie ludzi, w tym grup szczególnie 
narażonych, lub na zdrowie zwierząt, 
z uwzględnieniem znanych skutków 
kumulacji w organiźmie i skutków 
synergicznych, przy istnieniu metod 
umożliwiających ocenę takich skutków; ani 
wpływu na wody gruntowe;

a) nie mogą mieć szkodliwego wpływu na 
zdrowie ludzi, w tym szczególnie 
narażonych, lub na zdrowie zwierząt, 
z uwzględnieniem znanych skutków 
kumulacji w organizmie i skutków 
synergicznych; jeżeli nie istnieją metody 
umożliwiające ocenę takich skutków lub nie 
ma pewności co do tych skutków, przy 
ocenie ryzyka należy zastosować dodatkową 
wartość standardową wynoszącą co 
najmniej 10;



PE 390.401v02-00 54/65 AM\672325PL.doc

PL

Or. en

Uzasadnienie

Zasada ostrożności wymaga działania władz w przypadku spodziewanych zagrożeń 
i niepewności co do pełnego zasięgu ich skutków. Brak działań naraża społeczeństwo na 
niewiadome i potencjalnie poważne, szkodliwe skutki dla zdrowia. W celu zmniejszenia 
zagrożeń należy zastosować wartość standardową. Odpowiada to wartości, o której mowa w 
załączniku IV ustępie 2 wniosku Komisji.

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 239
Artykuł 4 ustęp 2 litera a)

a) nie mogą mieć szkodliwego wpływu na 
zdrowie ludzi, w tym grup szczególnie 
narażonych, lub na zdrowie zwierząt, 
z uwzględnieniem znanych skutków 
kumulacji w organiźmie i skutków 
synergicznych, przy istnieniu metod 
umożliwiających ocenę takich skutków; ani 
wpływu na wody gruntowe;

a) nie mogą mieć szkodliwego wpływu na 
zdrowie ludzi, a zwłaszcza mieszkańców 
i osób znajdujących się w pobliżu oraz grup 
szczególnie narażonych, jak kobiety 
ciężarne i karmiące, embriony i płody, 
niemowlęta i dzieci, lub na zdrowie 
zwierząt, z uwzględnieniem znanych 
skutków kumulacji w organizmie i skutków 
synergicznych, ani wpływu na wody 
gruntowe;

Or. en

Uzasadnienie

Należy chronić wszystkie możliwe grupy populacji narażone na ryzyko działania pestycydów. 
Należą do nich profesjonalni i nieprofesjonalni użytkownicy, mieszkańcy, osoby znajdujące 
się w pobliżu, pracownicy, szczególne grupy najbardziej narażone i konsumenci, narażeni 
bezpośrednio lub pośrednio przez powietrze, żywność, paszę, wodę i środowisko. W związku z 
tym, że pestycydy stosowane w rolnictwie są często używane w mieszaninach, należy ocenić 
potencjalne niekorzystne skutki tych mieszanin dla zdrowia, w tym wszelkie skutki 
synergiczne, jeszcze przed ich zatwierdzeniem.

Poprawkę złożył Dan Jørgensen

Poprawka 240
Artykuł 4 ustęp 2 litera a)

a) nie mogą mieć szkodliwego wpływu na 
zdrowie ludzi, w tym grup szczególnie 

a) nie mogą mieć szkodliwego wpływu na 
zdrowie ludzi, w tym mieszkańców i osób 
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narażonych, lub na zdrowie zwierząt, 
z uwzględnieniem znanych skutków 
kumulacji w organiźmie i skutków 
synergicznych, przy istnieniu metod 
umożliwiających ocenę takich skutków; ani 
wpływu na wody gruntowe;

znajdujących się w pobliżu oraz grup 
szczególnie narażonych, lub na zdrowie 
zwierząt, z uwzględnieniem znanych 
skutków kumulacji w organizmie i skutków 
synergicznych, ani wpływu na wody 
gruntowe;

Or. en

Uzasadnienie

Należy chronić wszystkie możliwe grupy populacji narażone na ryzyko działania pestycydów. 
Należą do nich profesjonalni i nieprofesjonalni użytkownicy, mieszkańcy, osoby znajdujące 
się w pobliżu, pracownicy, szczególne grupy najbardziej narażone i konsumenci, narażeni 
bezpośrednio lub pośrednio przez powietrze, żywność, paszę, wodę i środowisko. W związku z 
tym, że pestycydy stosowane w rolnictwie są często używane w mieszaninach, należy ocenić 
potencjalne niekorzystne skutki tych mieszanin dla zdrowia, w tym wszelkie skutki 
synergiczne, jeszcze przed ich zatwierdzeniem.

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 241
Artykuł 4 ustęp 2 litera a)

a) nie mogą mieć szkodliwego wpływu na 
zdrowie ludzi, w tym grup szczególnie 
narażonych, lub na zdrowie zwierząt, 
z uwzględnieniem znanych skutków 
kumulacji w organiźmie i skutków 
synergicznych, przy istnieniu metod 
umożliwiających ocenę takich skutków; ani 
wpływu na wody gruntowe;

a) nie mogą mieć szkodliwego wpływu na 
zdrowie ludzi, w tym szczególnie 
narażonych, lub na zdrowie zwierząt, 
z uwzględnieniem znanych skutków 
kumulacji w organizmie i skutków 
synergicznych, ani wpływu na wody 
gruntowe; jeżeli nie istnieją metody 
umożliwiające ocenę takich skutków lub nie 
ma pewności co do tych skutków, przy 
ocenie ryzyka należy zastosować dodatkową 
wartość standardową;

Or. en

Uzasadnienie

Zasada ostrożności wymaga działania władz w przypadku spodziewanych zagrożeń 
i niepewności co do pełnego zasięgu ich skutków. W celu zmniejszenia zagrożeń należy 
zastosować wartość standardową.
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Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 242
Artykuł 4 ustęp 2 litera c)

c) w przypadku pozostałości o znaczeniu 
toksykologicznym lub środowiskowym, 
muszą istnieć metody ich pomiaru.

c) w przypadku pozostałości wszystkich 
zatwierdzonych substancji, muszą istnieć 
znormalizowane metody pomiaru stosowane 
we wszystkich państwach członkowskich, 
wystarczająco wrażliwe w odniesieniu do 
poziomów potencjalnego zagrożenia 
w przypadku różnych czynników 
środowiskowych i biologicznych. 
Pozostałości powinny być możliwe do 
wykrycia przy pomocy zwykłych metod, 
stosowanych w laboratoriach 
referencyjnych UE.

Or. de

Poprawkę złożyli Erna Hennicot-Schoepges i Péter Olajos

Poprawka 243
Artykuł 4 ustęp 2 litera c)

c) w przypadku pozostałości o znaczeniu 
toksykologicznym lub środowiskowym,
muszą istnieć metody ich pomiaru.

c) w przypadku pozostałości o znaczeniu 
toksykologicznym, ekotoksykologicznym
lub środowiskowym muszą istnieć metody 
ich pomiaru, które są wystarczająco 
precyzyjne odnośnie do wszelkich 
technicznie wykrywalnych poziomów, które 
mogą wystąpić w mediach o charakterze 
środowiskowym i biologicznym.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę zagrożenia i negatywny wpływ stosowania pestycydów, należałoby 
stosować powszechnie metody pomiaru pozostałości o znaczeniu toksykologicznym, 
ekotoksykologicznym lub środowiskowym. Metody te muszą być wystarczająco precyzyjne, by 
wykryć wszelkie technicznie wykrywalne poziomy obecne w mediach o charakterze 
środowiskowym i biologicznym. Obejmuje to cząstki, kropelki i opary obecne w powietrzu w 
efekcie stosowania oprysków, pozostałości przenoszone z pyłkiem kwiatowym lub pyłem 
zbożowym, roznoszenie zanieczyszczonej gleby, przemieszczanie się pestycydów na duże 
odległości oraz pozostałości obecne w wodzie, żywności i paszy.
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Poprawkę złożył Dan Jørgensen

Poprawka 244
Artykuł 4 ustęp 2 litera c)

c) w przypadku pozostałości o znaczeniu 
toksykologicznym lub środowiskowym,
muszą istnieć metody ich pomiaru.

c) w przypadku pozostałości wszystkich 
zatwierdzonych substancji muszą istnieć 
metody ich pomiaru, które są wystarczająco 
precyzyjne odnośnie do wszelkich 
technicznie wykrywalnych poziomów, które 
mogą wystąpić w mediach o charakterze 
środowiskowym i biologicznym.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę zagrożenia i negatywny wpływ stosowania pestycydów, należałoby 
stosować powszechnie metody pomiaru pozostałości o znaczeniu toksykologicznym, 
ekotoksykologicznym lub środowiskowym. Metody te muszą być wystarczająco precyzyjne, by 
wykryć wszelkie technicznie wykrywalne poziomy obecne w mediach o charakterze 
środowiskowym i biologicznym. Obejmuje to cząstki, kropelki i opary obecne w powietrzu w 
efekcie stosowania oprysków, pozostałości przenoszone z pyłkiem kwiatowym lub pyłem 
zbożowym (np. w czasie żniw), roznoszenie zanieczyszczonej gleby, przemieszczanie się 
pestycydów na duże odległości oraz pozostałości obecne w wodzie, żywności i paszy.

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 245
Artykuł 4 ustęp 2 litera c)

c) w przypadku pozostałości o znaczeniu 
toksykologicznym lub środowiskowym,
muszą istnieć metody ich pomiaru.

c) w przypadku pozostałości wszystkich 
zatwierdzonych substancji muszą istnieć 
znormalizowane metody ich pomiaru, które 
są wystarczająco precyzyjne odnośnie do 
wszelkich technicznie wykrywalnych 
poziomów, które mogą wystąpić w mediach 
o charakterze środowiskowym 
i biologicznym.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę zagrożenia i negatywny wpływ stosowania pestycydów, należałoby 
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stosować powszechnie metody pomiaru pozostałości o znaczeniu toksykologicznym, 
ekotoksykologicznym lub środowiskowym. Metody te muszą być wystarczająco precyzyjne, by 
wykryć wszelkie technicznie rozpoznawalne poziomy obecne w mediach o charakterze 
środowiskowym i biologicznym. Obejmuje to cząstki, kropelki i opary obecne w powietrzu w 
efekcie stosowania oprysków, pozostałości przenoszone z pyłkiem kwiatowym lub pyłem 
zbożowym (np. w czasie żniw), roznoszenie zanieczyszczonej gleby, przemieszczanie się 
pestycydów na duże odległości oraz pozostałości obecne w wodzie, żywności i paszy itd.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 246
Artykuł 4 ustęp 2 litera (c a) (nowa)

ca) nie mogą mieć szkodliwego wpływu na 
wody gruntowe;

Or. en

Uzasadnienie

Należałoby wprowadzić rozgraniczenie między szkodliwym wpływem na zdrowie i na wody 
gruntowe. Obecne sformułowanie kładzie nacisk na szkodliwy wpływ na zdrowie i wpływ na 
wody gruntowe do niego nie pasuje.

Poprawkę złożyli Erna Hennicot-Schoepges i Péter Olajos

Poprawka 247
Artykuł 4 ustęp 3 litera b)

b) nie może mieć natychmiastowego lub 
opóźnionego szkodliwego wpływu na 
zdrowie ludzi lub zwierząt, bezpośrednio lub 
poprzez picie wody, spożywanie żywności 
lub paszy lub wdychanie powietrza, ani 
wpływu w miejscu pracy lub poprzez inny 
wpływ pośredni, z uwzględnieniem znanych 
skutków kumulacji w organizmie i skutków 
synergicznych, przy istnieniu metod 
umożliwiających ocenę takich skutków; ani 
mieć wpływu na wody gruntowe;

b) nie może mieć natychmiastowego lub 
opóźnionego szkodliwego wpływu na 
zdrowie ludzi, w tym mieszkańców, osób 
znajdujących się w pobliżu i grup 
szczególnie narażonych, lub na zdrowie
zwierząt, bezpośrednio lub poprzez picie 
wody, spożywanie żywności lub paszy lub 
wdychanie powietrza, w tym w miejscach 
odległych od miejsc stosowania tych 
środków w wyniku ich przemieszczania się 
na duże odległości, ani wpływu w miejscu 
pracy lub poprzez inny wpływ pośredni, 
z uwzględnieniem znanych skutków 
kumulacji w organizmie i skutków 
synergicznych, ani mieć wpływu na wody 
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gruntowe;

Or. en

Uzasadnienie

Substancje zatwierdzone na mocy niniejszego rozporządzenia nie powinny mieć negatywnego 
wpływu na zdrowie ludzi, w tym mieszkańców i osób znajdujących się w pobliżu, które mogą 
być stale narażone na działanie pestycydów, oraz grup szczególnie narażonych, które są 
bardziej wrażliwe na działanie pestycydów.

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen i Chris Davies

Poprawka 248
Artykuł 4 ustęp 3 litera b)

b) nie może mieć natychmiastowego lub 
opóźnionego szkodliwego wpływu na 
zdrowie ludzi lub zwierząt, bezpośrednio lub 
poprzez picie wody, spożywanie żywności 
lub paszy lub wdychanie powietrza, ani 
wpływu w miejscu pracy lub poprzez inny 
wpływ pośredni, z uwzględnieniem znanych 
skutków kumulacji w organizmie i skutków 
synergicznych, przy istnieniu metod 
umożliwiających ocenę takich skutków; ani 
mieć wpływu na wody gruntowe;

b) nie może mieć natychmiastowego lub 
opóźnionego szkodliwego wpływu na 
zdrowie ludzi, w tym mieszkańców, osób 
znajdujących się w pobliżu i grup 
szczególnie narażonych, lub na zdrowie 
zwierząt, bezpośrednio lub poprzez picie 
wody, spożywanie żywności lub paszy lub 
wdychanie powietrza, w tym w miejscach 
odległych od miejsc stosowania tych 
środków w wyniku ich przemieszczania się 
na duże odległości, ani wpływu w miejscu 
pracy lub poprzez inny wpływ pośredni, 
z uwzględnieniem znanych skutków 
kumulacji w organizmie i skutków 
synergicznych, ani mieć wpływu na wody 
gruntowe;

Or. en

Uzasadnienie

Należy chronić wszystkie grupy narażone na ryzyko działania pestycydów, a zwłaszcza 
mieszkańców, którzy mogą być regularnie narażeni na działanie pestycydów pochodzących z 
różnych źródeł. Obejmuje to długotrwałe narażenie na działanie pestycydów przenoszonych 
przez wiatr, na opary, które mogą się pojawić po upływie kilku dni, tygodni, a nawet miesięcy 
od zastosowania środków ochrony roślin, reaktywacja, opad; narażenie na działanie 
pestycydów zastosowanych na wolnym powietrzu i przenoszących się do pomieszczeń; a także 
przemieszczanie się pestycydów na duże odległości, ponieważ mogą one pokonywać w 
powietrzu wielokilometrowe trasy.
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Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 249
Artykuł 4 ustęp 3 litera b)

b) nie może mieć natychmiastowego lub 
opóźnionego szkodliwego wpływu na 
zdrowie ludzi lub zwierząt, bezpośrednio lub 
poprzez picie wody, spożywanie żywności 
lub paszy lub wdychanie powietrza, ani 
wpływu w miejscu pracy lub poprzez inny 
wpływ pośredni, z uwzględnieniem znanych
skutków kumulacji w organizmie i skutków 
synergicznych, przy istnieniu metod 
umożliwiających ocenę takich skutków; ani 
mieć wpływu na wody gruntowe;

b) nie może mieć natychmiastowego lub 
opóźnionego szkodliwego wpływu na 
zdrowie ludzi, w tym mieszkańców, osób 
znajdujących się w pobliżu i grup 
szczególnie narażonych, takich jak kobiety 
ciężarne i karmiące, embriony i płody, 
niemowlęta i dzieci, lub na zdrowie 
zwierząt, bezpośrednio lub poprzez picie 
wody, spożywanie żywności lub paszy lub 
wdychanie powietrza, w tym w miejscach 
odległych od miejsc stosowania tych 
środków w wyniku ich przemieszczania się 
na duże odległości, ani wpływu w miejscu 
pracy lub poprzez inny wpływ pośredni, 
z uwzględnieniem skutków kumulacji 
w organizmie i skutków synergicznych, ani 
mieć wpływu na wody gruntowe;

Or. en

Uzasadnienie

Należy chronić wszystkie grupy narażone na ryzyko działania pestycydów, a zwłaszcza 
mieszkańców, którzy mogą być regularnie narażeni na działanie pestycydów pochodzących z 
różnych źródeł. Obejmuje to długotrwałe narażenie na działanie pestycydów przenoszonych 
przez wiatr, na opary, które mogą się pojawić po upływie kilku dni, tygodni, a nawet miesięcy 
od zastosowania środków ochrony roślin, reaktywacja, opad; narażenie na działanie 
pestycydów zastosowanych na wolnym powietrzu i przenoszących się do pomieszczeń; a także 
przemieszczanie się pestycydów na duże odległości, ponieważ mogą one pokonywać w 
powietrzu wielokilometrowe trasy.

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 250
Artykuł 4 ustęp 3 litera b)

b) nie może mieć natychmiastowego lub 
opóźnionego szkodliwego wpływu na 
zdrowie ludzi lub zwierząt, bezpośrednio lub 
poprzez picie wody, spożywanie żywności 

b) nie może mieć natychmiastowego lub 
opóźnionego szkodliwego wpływu na 
zdrowie ludzi lub zwierząt, bezpośrednio lub 
poprzez picie wody, spożywanie żywności 
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lub paszy lub wdychanie powietrza, ani 
wpływu w miejscu pracy lub poprzez inny 
wpływ pośredni, z uwzględnieniem znanych
skutków kumulacji w organizmie i skutków 
synergicznych, przy istnieniu metod 
umożliwiających ocenę takich skutków; ani 
mieć wpływu na wody gruntowe;

lub paszy lub wdychanie powietrza, ani 
wpływu w miejscu pracy lub poprzez inny
wpływ pośredni, ani mieć wpływu na wody 
gruntowe, z uwzględnieniem skutków 
kumulacji w organizmie i skutków 
synergicznych; jeżeli nie istnieją metody 
umożliwiające ocenę takich skutków lub nie 
ma pewności co do tych skutków, przy 
ocenie ryzyka należy zastosować dodatkową 
wartość standardową;

Or. en

Uzasadnienie

Zasada ostrożności wymaga działania władz w przypadku spodziewanych zagrożeń 
i niepewności co do pełnego zasięgu ich skutków. W celu zmniejszenia zagrożeń należy 
zastosować wartość standardową.

Poprawkę złożył Roberto Musacchio

Poprawka 251
Artykuł 4 ustęp 3 litera b)

b) nie może mieć natychmiastowego lub 
opóźnionego szkodliwego wpływu na 
zdrowie ludzi lub zwierząt, bezpośrednio lub 
poprzez picie wody, spożywanie żywności 
lub paszy lub wdychanie powietrza, ani 
wpływu w miejscu pracy lub poprzez inny 
wpływ pośredni, z uwzględnieniem znanych 
skutków kumulacji w organizmie i skutków 
synergicznych, przy istnieniu metod 
umożliwiających ocenę takich skutków; ani 
mieć wpływu na wody gruntowe;

b) nie może mieć natychmiastowego lub 
opóźnionego szkodliwego wpływu na 
zdrowie ludzi, w tym mieszkańców, osób 
znajdujących się w pobliżu i grup 
szczególnie narażonych, takich jak 
niemowlęta, dzieci, kobiety ciężarne, osoby 
starsze oraz osoby chore i przyjmujące leki, 
lub na zdrowie zwierząt, bezpośrednio lub 
poprzez picie wody, spożywanie żywności 
lub paszy lub wdychanie powietrza, w tym 
w miejscach odległych od miejsc 
stosowania tych środków w wyniku ich 
przemieszczania się na duże odległości,, ani 
wpływu w miejscu pracy lub poprzez inny 
wpływ pośredni, z uwzględnieniem znanych 
lub przypuszczalnych skutków kumulacji w 
organizmie i skutków synergicznych, ani 
mieć wpływu na wody gruntowe;

Or. en
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Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą ostrożności substancje nie powinny mieć negatywnego wpływu na zdrowie 
ludzi, a w szczególności mieszkańców i osób znajdujących się w pobliżu oraz grup szczególnie 
narażonych. Jest to zgodne z rezolucją Parlamentu Europejskiego P5_TA(2002)0276
i reakcją Rady na komunikat Komisji w sprawie przeglądu dyrektywy 91/414. Obejmuje to 
długotrwałe narażenie na działanie pestycydów przenoszonych przez wiatr, na opary, 
narażenie na działanie pestycydów zastosowanych na wolnym powietrzu i przenoszących się 
do pomieszczeń, a także przemieszczanie się pestycydów na duże odległości.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 252
Artykuł 4 ustęp 3 litera b)

b) nie może mieć natychmiastowego lub 
opóźnionego szkodliwego wpływu na 
zdrowie ludzi lub zwierząt, bezpośrednio lub 
poprzez picie wody, spożywanie żywności 
lub paszy lub wdychanie powietrza, ani 
wpływu w miejscu pracy lub poprzez inny 
wpływ pośredni, z uwzględnieniem znanych 
skutków kumulacji w organizmie i skutków 
synergicznych, przy istnieniu metod 
umożliwiających ocenę takich skutków; ani 
mieć wpływu na wody gruntowe; 

b) nie może mieć natychmiastowego lub 
opóźnionego szkodliwego wpływu na 
zdrowie ludzi lub zwierząt, bezpośrednio lub 
poprzez picie wody, spożywanie żywności 
lub paszy lub wdychanie powietrza, ani 
wpływu w miejscu pracy lub poprzez inny 
wpływ pośredni, z uwzględnieniem znanych 
skutków kumulacji w organizmie i skutków 
synergicznych, przy istnieniu metod 
umożliwiających ocenę takich skutków; ani 
mieć wpływu na wody powierzchniowe i 
podziemne;

Or. pl

Uzasadnienie

Użycie słowa wody gruntowe w tym przypadku powoduje zwężenie oceny skutków kumulacji 
w organizmach.

Ocena stanu wód powierzchniowych, do których dostają się środki ochrony roślin powinna 
zawierać wszystkie składniki hydrosfery – wody powierzchniowe i podziemne.

Po deszczach, zwłaszcza nawalnych wypłukiwane są różne substancje zawarte w glebie, w 
tym środki ochrony roślin. Substancje te w wyniku spływu powierzchniowego dostają się do 
wód powierzchniowych, a w wyniku infiltracji - do wód podziemnych.
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Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 253
Artykuł 4 ustęp 3 litera b)

b) nie może mieć natychmiastowego lub 
opóźnionego szkodliwego wpływu na 
zdrowie ludzi lub zwierząt, bezpośrednio lub 
poprzez picie wody, spożywanie żywności 
lub paszy lub wdychanie powietrza, ani 
wpływu w miejscu pracy lub poprzez inny 
wpływ pośredni, z uwzględnieniem znanych 
skutków kumulacji w organizmie i skutków 
synergicznych, przy istnieniu metod 
umożliwiających ocenę takich skutków; ani 
mieć wpływu na wody gruntowe;

b) nie może mieć natychmiastowego lub 
opóźnionego szkodliwego wpływu na 
zdrowie ludzi, a zwłaszcza szczególnie 
narażonych grup, lub zwierząt, 
bezpośrednio lub poprzez picie wody, 
spożywanie żywności lub paszy lub 
wdychanie powietrza, ani wpływu w miejscu 
pracy lub poprzez inny wpływ pośredni, z 
uwzględnieniem znanych skutków 
kumulacji w organizmie i skutków 
synergicznych, przy istnieniu metod 
umożliwiających ocenę takich skutków; ani 
mieć wpływu na wody gruntowe;

Or. de

Poprawkę złożył Ioannis Gklavakis

Poprawka 254
Artykuł 4 ustęp 3 litera e) (iii)

(iii) wpływu na bioróżnorodność. (iii) długookresowego wpływu na 
bioróżnorodność.

Or. el

Uzasadnienie

Badanie długookresowego wpływu na różnorodność biologiczną jest jednym z bezpośrednich 
celów rozporządzenia.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 255
Artykuł 4 ustęp 3 litera e) (iii a) (nowa)

(iiia) wpływu na zagładę gatunków 
zagrożonych wyginięciem.
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Or. pl

Uzasadnienie

W wielu miejscach Europy są siedliska roślin i zwierząt zagrożonych wpisanych w Czerwoną 
Księgę.

Największe zagrożenie ze strony pestycydów i innych środków ochrony roślin dotyka ptactwo 
- zwierząt migrujących i żerujących na różnych terytoriach, czasem objętych opryskami i 
innymi zabiegami, w których użyto np. pestycydy. Zdobywanie pożywienia na skażonym 
terytorium przez rzadkie gatunki zwierząt  może spowodować ich całkowitą zagładę.

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 256
Artykuł 4 ustęp 4

4. Aby możliwe było zatwierdzenie 
substancji czynnej, warunki w ust. 1, 2 i 3 
muszą być uznane za spełnione 
w przypadkach, gdy tak ustanowiono 
w odniesieniu do jednego lub więcej
reprezentatywnych zastosowań 
przynajmniej jednego środka ochrony roślin 
zawierającego tę substancję czynną.

4. Aby możliwe było zatwierdzenie 
substancji czynnej, warunki w ust. 1, 2 i 3 
muszą być uznane za spełnione 
w przypadkach, gdy tak ustanowiono 
w odniesieniu do pełnego zakresu
reprezentatywnych zastosowań wszystkich 
środków ochrony roślin i ich formuł,
zawierających tę substancję czynną.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę, że środki ochrony roślin często zawierają kilka różnych substancji i że 
synergetyki, składniki obojętne lub inne substancje mogą zmienić działanie substancji czynnej 
w ramach formuły, nie można założyć, że wszystkie środki i formuły zawierające substancję 
czynną nie będą miały szkodliwego wpływu na ludzi tylko dlatego, że stwierdzono to w 
odniesieniu do jednego produktu, który zawiera tę substancję czynną. Potencjalnie negatywne 
skutki, w tym skutki synergiczne, wszystkich produktów i formuł należy ocenić przed ich 
zatwierdzeniem w celu ustalenia, że nie wywierają one szkodliwego wpływu. 

Poprawkę złożył Roberto Musacchio

Poprawka 257
Artykuł 4 ustęp 4

4. Aby możliwe było zatwierdzenie 
substancji czynnej, warunki w ust. 1, 2 i 3 

4. Aby możliwe było zatwierdzenie 
substancji czynnej, warunki w ust. 1, 2 i 3 
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muszą być uznane za spełnione 
w przypadkach, gdy tak ustanowiono 
w odniesieniu do jednego lub więcej
reprezentatywnych zastosowań przynajmniej 
jednego środka ochrony roślin 
zawierającego tę substancję czynną.

muszą być uznane za spełnione
w przypadkach, gdy tak ustanowiono 
w odniesieniu do pełnego zakresu
reprezentatywnych zastosowań przynajmniej 
pięciu środków ochrony roślin 
zawierających tę substancję czynną.

Or. en

Uzasadnienie

Substancje należy zatwierdzać po spełnieniu warunków dotyczących pełnego zakresu 
reprezentatywnych zastosowań, a nie tylko jednego. Podobnie ocenia się tylko jeden lub dwa 
produkty, jeżeli substancja czynna występuje w większej liczbie produktów w różnych 
stężeniach w połączeniu z różnymi dodatkami.

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 258
Artykuł 4 a (nowy)

Badania na zwierzętach
W celu uniknięcia badań na zwierzętach 
badania na zwierzętach kręgowych do 
celów niniejszego rozporządzenia 
przeprowadza się tylko w ostateczności. 
Należy wspierać stosowanie badań bez 
udziału zwierząt i inteligentnych strategii 
badań oraz zabronić powielania badań na 
zwierzętach kręgowych.

Or. en

Uzasadnienie

Wspieranie inteligentnych strategii badań oraz obowiązkowe udostępnianie danych mogą 
przyczynić się znacząco do zmniejszenia liczby zwierząt wykorzystywanych do badań.


