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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1178/2007, którą złożył Mark De Ath (Wielka Brytania), w imieniu 
Amenity Forum, z 80 podpisami, w sprawie proponowanej dyrektywy UE 
dotyczącej zrównoważonego stosowania pestycydów

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża sprzeciw w związku z szeregiem poprawek złożonych przez 
Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
Parlamentu Europejskiego do projektu dyrektywy ustanawiającej ramy wspólnotowego 
działania na rzecz osiągnięcia zrównoważonego stosowania pestycydów. Zdaniem 
składającego petycję poprawki te doprowadzą do zakazu stosowania pestycydów 
we wszystkich miejscach publicznych. Składający petycję twierdzi, że w Wielkiej Brytanii 
obowiązują już surowe kontrole ustawowe dotyczące stosowania pestycydów, i uważa, że 
pestycydy pełnią ważną rolę w ochronie terenów o znaczeniu historycznym przed trwałymi 
i głęboko ukorzenionymi chwastami.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 7 kwietnia 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 lipca 2008 r.

W lipcu 2007 r. Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego 
i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego przyjęła sprawozdanie w sprawie
wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy 
wspólnotowego działania na rzecz osiągnięcia zrównoważonego stosowania pestycydów. 
W sprawozdaniu tym Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego 
i Bezpieczeństwa Żywności przyjęła stanowisko popierające całkowity zakaz stosowania

Adlib Express Watermark



PE411.988 2/2 CM\738844PL.doc

PL

pestycydów na obszarach wykorzystywanych przez ogół społeczeństwa lub grupy wrażliwe.

Celem niniejszej petycji jest przekonanie posłów do Parlamentu Europejskiego do głosowania 
przeciw tej poprawce w trakcie głosowania na sesji plenarnej w październiku 2007 r. Służby 
Komisji otrzymały tę petycję w maju 2008 r.

Komisja jest świadoma, iż całkowity zakaz stosowania pestycydów na wszystkich obszarach 
może nie być wykonalny w każdym przypadku, ponieważ nie zawsze dostępne są możliwe do 
zrealizowania rozwiązania alternatywne.

W swoim wniosku Komisja zaproponowała zatem zakazanie bądź ograniczenie stosowania 
pestycydów do niezbędnego minimum na obszarach wykorzystywanych przez ogół 
społeczeństwa lub grupy wrażliwe, a w stanowisku dotyczącym poprawek PE zgłoszonych 
w pierwszym czytaniu nie uznała poprawki 75 za możliwą do przyjęcia.

Parlament Europejski nie poddał poprawki 75 pod głosowanie na sesji plenarnej
w dniu 23 października 2007 r. Całkowitego zakazu stosowania pestycydów nie 
zaproponowała też Rada w swoim wspólnym stanowisku.
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