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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.



PR\657645PL.doc 3/29 PE 386.502v01-00

PL

SPIS TREŚCI

Strona

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO................5

UZASADNIENIE ................................................................................................................27



PE 386.502v01-00 4/29 PR\657645PL.doc

PL



PR\657645PL.doc 5/29 PE 386.502v01-00

PL

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz osiągnięcia zrównoważonego 
stosowania pestycydów
(COM(2006)0373 – C6-0246/2006 – 2006/0132(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2006)0373)1,

– uwzględniając art. 251 oraz art. 175 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został 
przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0246/2006),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oraz Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A6-0000/2007),

1. zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Tytuł

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy 
wspólnotowego działania na rzecz 
osiągnięcia zrównoważonego stosowania 
pestycydów

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania na rzecz 
osiągnięcia zrównoważonego stosowania 
środków ochrony roślin

Uzasadnienie

Działania, o których mowa w dyrektywie, nie odnoszą się do ogółu wszystkich pestycydów, 
  

1 Dz.U. C ... / Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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lecz jedynie do pestycydów w formie środków ochrony roślin. Określenie „pestycydy” z 
wniosku Komisji wprowadza w związku z tym w błąd i powinno być zastąpione w całym 
tekście dyrektywy słowem „środki ochrony roślin”.

Poprawka 2
Punkt 1 preambuły

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

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

Poprawka 3
Punkt 2 preambuły

(2) Środki przewidziane w niniejszej 
dyrektywie powinny mieć charakter 
uzupełniający i nie wpływać na środki 
przewidziane innymi powiązanymi 
przepisami prawnymi Wspólnoty, w 
szczególności rozporządzeniem (WE) nr 
[...] o środkach ochrony roślin, dyrektywą 
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 23 października 2000 r. 
ustanawiającą ramy wspólnotowego 
działania w dziedzinie polityki wodnej;
rozporządzeniem (WE) nr 396/2005 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 
lutego 2005 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.

(2) Środki przewidziane w niniejszej 
dyrektywie powinny mieć charakter 
uzupełniający i nie wpływać na środki 
przewidziane innymi powiązanymi 
przepisami prawnymi Wspólnoty, w 
szczególności rozporządzeniem (WE) nr 
[...] o środkach ochrony roślin, dyrektywą 
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 23 października 2000 r. 
ustanawiającą ramy wspólnotowego 
działania w dziedzinie polityki wodnej; 
rozporządzeniem (WE) nr 396/2005 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 
lutego 2005 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 
przepisami prawa żywnościowego na 
podstawie rozporządzenia (WE)
nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z 28 stycznia 2002 r. 
ustanawiającego ogólne zasady i 
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wymagania prawa żywnościowego, 
powołującego Europejski Urząd ds. 
bezpieczeństwa żywności oraz 
ustanawiającego procedury w zakresie 
bezpieczeństwa żywności.

Uzasadnienie

Uzupełnienie ma na celu uwzględnienie istotnej dziedziny prawa żywnościowego. 

Poprawka 4
Punkt 3 preambuły

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

(3) W celu ułatwienia wprowadzania 
niniejszej dyrektywy państwa 
członkowskie powinny zastosować 
krajowe plany działania mające na celu 
ustalenie celów zmierzających do 
zmniejszenia zagrożeń, które mogą 
powstać dla zdrowia człowieka i 
środowiska w związku ze stosowaniem 
środków ochrony roślin. Krajowe plany 
działania mogą być skoordynowane z 
planami wdrożenia zgodnymi z innymi 
przepisami prawnymi Wspólnoty i 
posłużyć do zgrupowania celów, jakie 
mają zostać osiągnięte zgodnie z innymi 
przepisami prawnymi Wspólnoty 
odnoszącymi się do środków ochrony 
roślin.

Uzasadnienie

Celem dyrektywy i krajowych planów działania powinno być dalsze zmniejszanie zagrożeń. 
Wymóg ochrony roślin bez stosowania chemicznych środków ochrony roślin nie jest w chwili 
obecnej realny ani trafny. Celem powinno być ekologiczne i odpowiedzialne pod względem 
ekonomicznym wykorzystanie wszystkich opcji działań i procedur ochrony roślin 
umożliwiających wdrożenie decyzji uzasadnionych co do lokalizacji i sytuacji - zgodnie z 
koncepcją trwałego rolnictwa.

Poprawka 5
Punkt 6 preambuły

(6) Pożądane jest, by państwa 
członkowskie stworzyły systemy szkolenia 

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

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

Uzasadnienie

Należy określić działania w zakresie kształcenia i szkolenia dystrybutorów, doradców i 
profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Fachowa wiedza użytkowników i 
sprzedawców jest niezbędna do zgodnego z przeznaczeniem i właściwego stosowania środków 
ochrony roślin.

Poprawka 6
Punkt 7 preambuły

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

(7) Ze względu na korzyści i ewentualne 
zagrożenia wynikające ze stosowania 
środków ochrony roślin opinia publiczna 
powinna być lepiej informowana o 
zaletach i wadach, korzyściach i 
zagrożeniach oraz o odpowiedzialnym 
stosowaniu środków ochrony roślin, a 
także o roli, jaką odgrywają one w 
rolnictwie i produkcji żywności.

Uzasadnienie

Informowanie opinii publicznej powinno być obiektywne i obejmować zagrożenia i korzyści 
wynikające ze stosowania środków ochrony roślin oraz przyczyniać się do odpowiedzialnego 
stosowania środków ochrony roślin.
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Poprawka 7
Punkt 10 preambuły

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

(10) Opryski środkami ochrony roślin z 
powietrza potencjalnie mogą mieć 
znaczący, negatywny wpływ na zdrowie 
ludzkie i na środowisko naturalne, w 
szczególności wskutek przenoszenia 
aerozoli. Z uwagi na powyższe, opryski z 
powietrza powinny podlegać procedurze 
uzyskiwania oficjalnych zezwoleń, aby w 
ten sposób zapewnić, że będą dokonywane 
tylko wtedy, gdy będą przynosić wyraźne 
korzyści i pożytki dla środowiska 
naturalnego w porównaniu do innych 
technologii lub w przypadku braku 
wykonalnych metod alternatywnych.

Uzasadnienie

Opryski z powietrza są nieodzowne jako technologia stosowania środków w konkretnych 
sytuacjach, przy określonym położeniu i uprawach (wysokość upraw, miejsca ataku 
szkodników, epidemie). Celem musi być wprowadzenie niebiurokratycznych i wykonalnych 
dla administracji przepisów dotyczących oprysków z powietrza. Zwłaszcza w sytuacjach
kryzysowych konieczna jest szybka reakcja na nagłe ataki szkodników.

Poprawka 8
Punkt 11 preambuły

(11) Środowisko wodne jest szczególnie 
wrażliwe na pestycydy. Stąd konieczność 
zwrócenia szczególnej uwagi na to, aby 
unikać zanieczyszczeń wód 
powierzchniowych i wód podziemnych 
przez podejmowanie odpowiednich 
środków, takich jak ustalanie stref 
buforowych lub sadzenie żywopłotów 
wzdłuż cieków wodnych tak, aby 
ograniczyć narażenie wód na przenoszenie 
aerozoli. Wymiary stref buforowych 
powinny zależeć w szczególności od 
charakterystyki gleby, klimatu, rozmiaru 
cieku wodnego, jak również 
charakterystyki rolniczej danych obszarów.
Stosowanie pestycydów na obszarach, z 
których pobiera się wodę pitną, na szlakach 
transportowych lub wzdłuż nich, jak np. w 

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

pitną, na szlakach transportowych lub 
wzdłuż nich, jak np. w przypadku linii 
kolejowych, na powierzchniach 
zamkniętych lub wysoce 
przepuszczalnych, może prowadzić do 
większego zagrożenia skażeniem 
środowiska wodnego. Na takich obszarach 
stosowanie środków ochrony roślin należy 
zatem ograniczyć w możliwie 
największym stopniu lub, o ile to 
stosowne, wyeliminować.

Poprawka 9
Punkt 12 preambuły

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

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

Uzasadnienie

Obszary chronione w ramach programu Natura 2000, które zajmują obecnie ponad 15 proc. 
powierzchni lądowej Wspólnoty, obejmują wiele terenów wykorzystywanych w rolnictwie lub 
leśnictwie, na których stosowanie środków ochrony roślin nie jest sprzeczne z celami 
ochronnymi. Mimo to, zasadne jest przypomnienie poprzez stosowną wzmiankę o prawnych 
instrumentach ochrony przyrody.
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Poprawka 10
Punkt 13 preambuły

(13) Zwłaszcza przy obchodzeniu się z 
pestycydami, w tym przy rozcieńczaniu i 
mieszaniu chemikaliów oraz czyszczeniu 
sprzętu do stosowania pestycydów po 
użyciu, a także podczas utylizacji 
pozostałości w zbiorniku, pustych 
opakowań i niewykorzystanych 
pestycydów może łatwo dojść do 
niepożądanego narażenia ludzi i 
środowiska naturalnego. Wskazane jest 
zatem określenie szczególnych środków 
regulujących te działania jako środków 
uzupełniających środki przewidziane w art. 
4 i 8 dyrektywy 2006/12/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 
2006 w sprawie odpadów i art. 2 i 5 
dyrektywy Rady 91/689/EWG z dnia 12 
grudnia 1991 r. w sprawie odpadów 
niebezpiecznych. Takie szczególne środki 
powinny również obejmować 
użytkowników nieprofesjonalnych, 
ponieważ bardzo prawdopodobne jest, że 
ta grupa użytkowników będzie 
niewłaściwie obchodzić się z pestycydami 
wskutek braku wiedzy.

(13) Zwłaszcza przy niewłaściwym
obchodzeniu się ze środkami ochrony 
roślin, w tym przy rozcieńczaniu i 
mieszaniu chemikaliów oraz czyszczeniu 
sprzętu do stosowania pestycydów po 
użyciu, a także podczas utylizacji 
pozostałości w zbiorniku, pustych 
opakowań i niewykorzystanych środków 
ochrony roślin może łatwo dojść do 
niepożądanego narażenia ludzi i 
środowiska naturalnego. Wskazane jest 
zatem określenie szczególnych środków 
regulujących te działania jako środków 
uzupełniających środki przewidziane w art. 
4 i 8 dyrektywy 2006/12/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 
2006 w sprawie odpadów i art. 2 i 5 
dyrektywy Rady 91/689/EWG z dnia 12 
grudnia 1991 r. w sprawie odpadów 
niebezpiecznych. Takie szczególne środki 
powinny również obejmować 
użytkowników nieprofesjonalnych, 
ponieważ bardzo prawdopodobne jest, że 
ta grupa użytkowników będzie 
niewłaściwie obchodzić się z pestycydami 
wskutek braku wiedzy.

Poprawka 11
Punkt 19 preambuły

(19) Środki niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy powinny zostać 
przyjęte zgodnie z decyzją Rady 
1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. 
ustanawiającą warunki wykonywania 
uprawnień wykonawczych przyznanych 
Komisji1,

(nie dotyczy wersji polskiej)

1 Dz. U. L 184 z 17.07. 1999, str. 23. 1 Dz. U. L 184 z 17.07. 1999, str. 23. zmienionej 
decyzją 2006/512/WE (Dz. U. L 200 z 22.7.2006, 
str. 11)
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Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna w celu dostosowania tekstu do przepisów nowej decyzji w sprawie 
komitologii.

Poprawka 12
Artykuł 2 ustęp 1

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

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

Uzasadnienie

Działania, o których mowa w dyrektywie, nie odnoszą się do ogółu wszystkich pestycydów, 
lecz jedynie do pestycydów w formie środków ochrony roślin. Określenie „pestycydy” z 
wniosku Komisji wprowadza w związku z tym w błąd i powinno być zastąpione w całym 
tekście dyrektywy słowem „środki ochrony roślin”.

Poprawka 13
Artykuł 4 tytuł oraz ustępy 1 i 2

Krajowe plany działania w celu 
zmniejszenia zagrożeń i zależności od 

pestycydów

Krajowe plany działania w celu 
zmniejszenia zagrożeń przy stosowaniu 

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

(1) Państwa członkowskie przyjmują 
krajowe plany działania, które mają na 
celu zmniejszenie zagrożeń powstających 
dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz 
środowiska w związku ze stosowaniem 
środków ochrony roślin. Krajowe plany 
działania mogą obejmować ponadto plany 
regionalne w celu szczególnego 
uwzględnienia uwarunkowań lokalnych.

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

Podczas opracowywania i przeglądu 
krajowych planów działania państwa 
członkowskie odpowiednio uwzględniają 

- wpływ społeczny, gospodarczy i wpływ 
na środowisko naturalne planowanych 
środków, 
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- wymogi wydajnej ochrony roślin,
- planowanie przewidziane na mocy 
innych przepisów wspólnotowych 
dotyczących stosowania środków ochrony 
roślin, np. plany działań zgodnie z 
dyrektywą 2000/60/WE.

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

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

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

Krajowe plany działania poddaje się 
przeglądowi przynajmniej co pięć lat, a 
wszelkie zmiany w krajowych planach 
działania są bezzwłocznie zgłaszane 
Komisji. Komisja tworzy portal
internetowy, w którym informuje opinię 
publiczną o krajowych planach działania, 
ewentualnych zmianach i istotnych 
rezultatach osiągniętych w ich realizacji.

Uzasadnienie

Z powodu różnych lokalnych uwarunkowań w kontekście stosowania środków ochrony roślin 
konieczne jest także uwzględnienie planów regionalnych. Istotnym elementem krajowych 
planów działania jest uczestnictwo opinii publicznej. Dlatego zasadne jest udostępnienie 
planów, wprowadzanych w nich zmian i rezultatów ich realizacji za pośrednictwem portalu 
internetowego.

Poprawka 14
Artykuł 5

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

(1) Państwa członkowskie zapewnią dostęp 
do odpowiedniego kształcenia lub
szkolenia w zakresie zrównoważonego 
stosowania środków ochrony roślin dla 
wszystkich użytkowników 
profesjonalnych, dystrybutorów i 
doradców.

Wiedza na temat właściwego stosowania 
środków ochrony roślin musi stanowić 
element kształcenia wszystkich 
użytkowników profesjonalnych. 

Szkolenia są zaprojektowane tak, by 
zapewniały zdobycie wystarczającej 

Kształcenie lub szkolenia są 
zaprojektowane tak, by zapewniały 
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wiedzy na tematy wymienione w 
załączniku I.

zdobycie wystarczającej wiedzy na tematy 
wymienione w załączniku I.

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

(2) W ciągu dwóch lat od daty, o której 
mowa w art. 20 ust. 1, państwa 
członkowskie tworzą system oceny.
Odpowiednie certyfikaty potwierdzają 
zdobycie wyczerpującej wiedzy w zakresie 
ujętym w załączniku I. System określa 
warunki przyznawania certyfikatów, okres 
ważności oraz warunki cofnięcia 
certyfikatu.

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

(3) Komisja może, zgodnie z procedurą 
regulacyjną z kontrolą, przewidzianą w 
art. 18 ust. 2, zmienić załącznik I 
dostosowując go do postępu naukowego i 
technicznego.

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny przyczyniać się do realizacji podstawowych wymogów 
niniejszej dyrektywy również poprzez odpowiednie oferty kształcenia i szkoleń. W przypadku 
osób z odpowiednim wstępnym zakresem wiedzy wystarczy pogłębienie wiedzy w zakresie 
pojedynczych aspektów.

Poprawka 15
Artykuł 6

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

(1) Państwa członkowskie dbają o to, aby 
dystrybutorzy sprzedający środki ochrony 
roślin zatrudniali co najmniej jedną osobę, 
posiadającą certyfikat, o którym mowa w 
art. 5 ust. 2, która będzie obecna i dostępna 
miejscu sprzedaży w celu dostarczenia 
klientom informacji na temat stosowania 
środków ochrony roślin. Certyfikat jest 
ważny maksymalnie 7 lat.

(2) Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne kroki celem zapewnienia, że 
sprzedaż pestycydów, które nie zostały 
zatwierdzone do nieprofesjonalnego 
stosowania, jest ograniczona do 
użytkowników profesjonalnych 
posiadających certyfikaty wymienione w 
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art. 5 ust. 2.
(3) Państwa członkowskie wymagają od 
dystrybutorów wprowadzających do 
obrotu pestycydy przeznaczone do 
stosowania nieprofesjonalnego 
dostarczenia informacji ogólnych 
dotyczących zagrożeń związanych ze 
stosowaniem pestycydów, w szczególności 
informacji dotyczących niebezpieczeństw, 
narażenia, właściwego składowania 
pestycydów, postępowania z nimi i 
stosowania, jak również utylizacji.

(3) Państwa członkowskie wymagają od 
dystrybutorów środków ochrony roślin w 
przypadku sprzedaży dostarczania 
informacji ogólnych dotyczących 
właściwego stosowania środków ochrony 
roślin, w szczególności informacji 
dotyczących możliwych zagrożeń,
narażenia, właściwego składowania 
środków ochrony roślin, postępowania z 
nimi i stosowania, jak również utylizacji. 
Obowiązuje to również w odniesieniu do 
sprzedaży przez Internet.
Jeżeli nabywca posiada certyfikat, o 
którym mowa w art. 5 ust. 2, to jego 
okazanie wystarcza, aby nabyć środki 
ochrony roślin.

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

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

Uzasadnienie

Dystrybutorzy sprzedający środki ochrony roślin muszą w dostateczny sposób zadbać o to, 
aby w przypadku sprzedaży klient został odpowiednio poinformowany o właściwym 
stosowaniu środków ochrony roślin, możliwych zagrożeniach, właściwym składowaniu, 
postępowaniu z nimi i stosowaniu, jak również utylizacji.

Poprawka 16
Artykuł 7

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

Państwa członkowskie wspierają i 
ułatwiają realizację programów 
informacyjnych i dostępność informacji 
dotyczących odpowiedzialnego stosowania 
środków ochrony roślin, w szczególności 
dotyczących ich roli w rolnictwie i 
produkcji żywności, korzyści i zagrożeń 
oraz możliwych skutków dla zdrowia i 
środowiska naturalnego oraz 
alternatywnych środków niechemicznych

Uzasadnienie

Programy informacyjne powinny być obiektywne i obejmować zalety i wady stosowania 



PE 386.502v01-00 16/29 PR\657645PL.doc

PL

środków ochrony roślin.

Poprawka 17
Artykuł 8 ustęp 1 akapit drugi a (nowy)

Przerwa między kontrolami wynosi nie 
więcej niż cztery lata.

Poprawka 18
Artykuł 8 ustęp 5

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

(5) Komisja może, zgodnie z procedurą 
regulacyjną z kontrolą, o której mowa w 
art. 18 ust. 2, zmienić załącznik II 
dostosowując go do postępu naukowego i 
technicznego.

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna w celu dostosowania tekstu do przepisów nowej decyzji w sprawie 
komitologii.

Poprawka 19
Artykuł 9

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

(1) Państwa członkowskie przyjmują 
przepisy dotyczące oprysków środkami 
ochrony roślin z powietrza. 

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

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

Ustanawiają przy tym przynajmniej 
następujące kryteria:

(3) Państwa członkowskie wyznaczają 
organy odpowiedzialne za przyznawanie 
odstępstw i powiadamiają o nich Komisję.
(4) Odstępstwo jest przyznawane tylko 
wówczas, gdy spełnione są następujące 
warunki:
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(a) musi wystąpić brak wykonalnych 
metod alternatywnych, lub muszą wystąpić 
wyraźne korzyści pod względem 
ograniczenia wpływu na zdrowie i 
środowisko naturalne w porównaniu do 
naziemnego stosowania pestycydów;

a) musi wystąpić brak wykonalnych metod 
alternatywnych, lub muszą wystąpić 
korzyści, np. pod względem ograniczenia 
wpływu na zdrowie i środowisko 
naturalne, w porównaniu do naziemnego 
stosowania środków ochrony roślin;

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

(b) można stosować jedynie środki 
ochrony roślin nieobjęte zakazem
stosowania w opryskach z powietrza; przy 
uwzględnieniu możliwego wpływu 
stosowania środków ochrony roślin na 
zdrowie człowieka i środowisko, a także 
dostępności wykonalnych metod 
alternatywnych.

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

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

ca) W przypadku korzystania ze 
śmigłowców belki opryskujące 
śmigłowców muszą być wyposażone w 
dysze rozpylające, w celu ograniczenia 
znoszenia. 

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

(2) Profesjonalny użytkownik 
zamierzający stosować pestycydy w formie 
oprysku z powietrza składa do właściwego 
organu wniosek wraz z danymi 
wykazującymi, że spełnione są warunki
wymienione w ust. 1.

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

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

(6) Właściwe organy rejestrują przyznane 
odstępstwa.

(3) Właściwe organy rejestrują opryski z 
powietrza.

(Ust. 5 tekstu Komisji to w poprawce Parlamentu ust. 2 akapit pierwszy; ostatni akapit ust. 4 
wniosku Komisji to w poprawce ust. 2 akapit drugi.)

Uzasadnienie

Opryski z powietrza są nieodzowne jako technologia stosowania środków w konkretnych 
sytuacjach, przy określonym położeniu i uprawach (wysokość upraw, miejsca występowania 
szkodników, epidemie). Celem musi być wprowadzenie niebiurokratycznych i wykonalnych 
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dla administracji przepisów dotyczących oprysków z powietrza. Zwłaszcza w sytuacjach
kryzysowych konieczna jest szybka reakcja na nagłe ataki szkodników.

Poprawka 20
Artykuł 10

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

(1) Państwa członkowskie dbają o to, aby 
w przypadku stosowania środków ochrony 
roślin w pobliżu akwenów wodnych, 
preferowane były:

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

a) produkty, które nie mają szkodliwego 
wpływu na środowisko wodne; 

(b) najskuteczniejsze techniki stosowania, 
obejmujące użycie urządzeń 
antyznoszeniowych.

(b) najskuteczniejsze techniki stosowania, 
obejmujące użycie urządzeń 
antyznoszeniowych.

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

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

(2) Podejmując stosowne środki państwa 
członkowskie zapewniają ujęcie w 
krajowych planach działania środków 
mających na celu ochronę cieków 
wodnych oraz w szczególności stref 
ochronnych utworzonych zgodnie z art. 7 
ust. 3 dyrektywy 2000/60/WE w celu 
pobierania wody pitnej; przy 
uwzględnieniu zagrożeń skażeniem w 
wyniku znoszenia lub spływania środków 
ochrony roślin oraz charakterystyki 
danego obszaru.

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

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

(4) Państwa członkowskie zapewniają 
możliwie największe ograniczenie lub 
całkowite wyeliminowanie stosowania 
pestycydów na drogach lub wzdłuż nich, 
wzdłuż linii kolejowych, na 
powierzchniach bardzo przepuszczalnych 
lub innej infrastrukturze znajdującej się w 
pobliżu wód powierzchniowych lub 
gruntowych, oraz na zamkniętych 
powierzchniach, na których występuje 

(4) Podejmując stosowne środki państwa 
członkowskie zapewniają możliwie 
największe ograniczenie lub całkowite 
wykluczenie zagrożenia związanego ze
przedostawaniem się środków ochrony 
roślin do wód powierzchniowych lub 
kanalizacji w przypadku ich stosowania na 
drogach lub wzdłuż nich, wzdłuż linii 
kolejowych, na powierzchniach bardzo 
przepuszczalnych lub innej infrastrukturze 
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duże zagrożenie ich przedostania się do 
wód powierzchniowych lub instalacji 
kanalizacyjnych.

znajdującej się w pobliżu wód
powierzchniowych lub gruntowych, oraz 
na zamkniętych powierzchniach, na 
których występuje duże zagrożenie ich 
przedostania się do wód 
powierzchniowych lub instalacji 
kanalizacyjnych..

Uzasadnienie
W Ramowej Dyrektywie Wodnej ujęto podstawowe przepisy i środki w celu ochrony 
środowiska wodnego. Przy wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej należy jednak zachować 
szczególną uwagę w odniesieniu do stosowania środków ochrony roślin. 
W związku z tym krajowe plany działania muszą jednoznacznie i wyraźnie określać, co należy 
brać pod uwagę przy stosowaniu środków ochrony roślin, również w zakresie rozpylania, 
odstępów (stref buforowych) i składowania w pobliżu cieków wodnych i wodnych stref 
ochronnych.

Poprawka 21
Artykuł 11 ustęp 2

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

Działania, o których mowa w lit. a) i b) 
opierają się na wynikach odpowiednich 
ocen ryzyka.

Poprawka 22
Artykuł 13

Zintegrowane zarządzanie szkodnikami Dobra praktyka w zakresie ochrony upraw 
i zintegrowanego zarządzania szkodnikami

(1) Państwa członkowskie podejmują 
wszystkie niezbędne środki dla wspierania 
rolnictwa stosującego niskie dawki 
pestycydów, w tym zintegrowanego 
zarządzania szkodnikami, oraz dla 
zapewnienia, aby profesjonalni 
użytkownicy pestycydów zaczęli stosować 
wszystkie dostępne środki ochrony upraw 
w sposób bardziej przyjazny dla 
środowiska naturalnego, w miarę 
możliwości dając pierwszeństwo środkom 
alternatywnym o niskim zagrożeniu lub 
tym produktom, spośród produktów 
dostępnych do walki z danym 
szkodnikiem, których wpływ na zdrowie 

(1) Państwa członkowskie zapewniają 
stosowanie przez wszystkich 
profesjonalnych użytkowników ogólnych 
kryteriów dobrych praktyk w zakresie 
ochrony upraw, opisanych w 
załączniku III.
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ludzkie i środowisko naturalne jest 
minimalny.
(2) Państwa członkowskie ustanawiają lub 
wspierają ustanowienie wszelkich 
niezbędnych warunków dla wdrożenia
zintegrowanego zarządzania szkodnikami.

(2) Państwa członkowskie podejmują 
wszystkie niezbędne środki do wspierania 
rolnictwa stosującego niskie dawki 
pestycydów, w tym zintegrowanego 
zarządzania szkodnikami.

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

(3) Państwa członkowskie tworzą lub 
wspierają tworzenie niezbędnych 
warunków dla wdrożenia zintegrowanego 
zarządzania szkodnikami.

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

(4) Państwa członkowskie zapewniają 
stosowanie ogólnych kryteriów modelu 
zintegrowanego zarządzania szkodnikami, 
o których mowa w załączniku IV.

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

(5) Zmian załącznika III i IV dokonuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną z 
kontrolą, przewidzianą w art. 18 ust. 2.

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

(6) Państwa członkowskie stosują 
stosowne bodźce, aby zachęcić 
profesjonalnych użytkowników do 
stosowania wytycznych w zakresie
zintegrowanego zarządzania szkodnikami, 
obowiązujących dla poszczególnych upraw 
lub sektorów. Takie wytyczne mogą być 
sporządzane również przez organizacje 
użytkowników profesjonalnych. Stosownie 
do art. 4 państwa członkowskie 
uwzględniają właściwe wytyczne w 
krajowych planach działania. 

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

(7) Do dnia 30 czerwca 2013 r. państwa 
członkowskie składają Komisji 
sprawozdanie dotyczące wdrożenia ust. 1 
do 4, a w szczególności dotyczące tego, czy 
wprowadzono w życie niezbędne warunki 



PR\657645PL.doc 21/29 PE 386.502v01-00

PL

nr […]. dla wdrożenia zintegrowanego 
zarządzania szkodnikami.

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

Uzasadnienie

Powstają jednolite dla UE kryteria dobrych praktyk w zakresie ochrony upraw i 
zintegrowanego zarządzania szkodnikami. Odpowiednie kryteria sprecyzowano w załączniku 
III i IV, co ma ułatwić wdrażanie na szczeblu krajowym. Dostosowanie do bieżącego stanu 
wiedzy i techniki następuje w oparciu o postanowienia nowej decyzji w sprawie komitologii.

Poprawka 23
Artykuł 14 ustęp 1

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

(1) Komisja opracowuje, zgodnie z 
procedurą regulacyjna z kontrolą, o której 
mowa w art. 18 ust. 2, zharmonizowane 
wskaźniki zagrożenia. Do chwili przyjęcia 
tych wskaźników państwa członkowskie 
mogą nadal stosować istniejące wskaźniki 
krajowe lub przyjąć inne odpowiednie 
wskaźniki.

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna w celu dostosowania tekstu do przepisów nowej decyzji w sprawie 
komitologii.

Poprawka 24
Artykuł 15

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

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

Jednolity przegląd jest pożądany w celu ustalenia trendów.

Poprawka 25
Artykuł 18 ustępy 2 i 3

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

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

(3) W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 
1999/468/WE przy uwzględnieniu 
przepisów jej art. 8.
Okres przewidziany w art. 5 ust. 6 decyzji 
1999/468/WE wynosi trzy miesiące.

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna w celu dostosowania tekstu do przepisów nowej decyzji w sprawie 
komitologii.

Poprawka 26
Załącznik I, tytuł i wprowadzenie

Programy szkoleń Programy kształcenia lub szkoleń 
Programy szkoleń i kształcenia powinny 
być opracowane tak, by zapewnić 
uczestnikom wystarczającą wiedzę na 
następujące tematy:

Programy kształcenia lub szkoleń powinny 
być opracowane tak, by zapewnić 
uczestnikom wystarczającą wiedzę na 
następujące tematy:

Uzasadnienie

Poprawka dostosowująca załącznik I do wymogów art. 5 (por. poprawka do art. 5).

Poprawka 27
Załącznik II a (nowy)

Załącznik IIa
Kryteria dobrych praktyk w zakresie 
ochrony upraw 
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(1) Środki zapobiegawcze
- określanie systemów upraw, typów
upraw, zmianowania upraw i 
przygotowania gleby oraz okresu siewu i 
sadzenia na podstawie lokalizacji i 
uwarunkowań w taki sposób, by nie 
wspierać rozwoju szkodników;
- wybór w pierwszej kolejności odmian, 
cechujących się tolerancją i odpornością 
na istotne, typowe dla usytuowania 
szkodniki;
(2) Ocena skali inwazji
- korzystanie z usług doradczych przy 
podejmowaniu decyzji o odpowiednich 
działaniach z zakresu ochrony upraw;.
- obserwowanie rozwoju i stanu roślin, 
populacji roślin i produktów roślinnych; 
ocena inwazji szkodników według 
konieczności podjęcia działań z zakresu 
ochrony upraw;
(3) Stosowanie środków ochrony roślin
- stosowanie środków ochrony roślin, w 
przypadku gdy nie są dostępne inne 
wykonalne działania ochrony upraw;
- stosowanie zgodnie z instrukcją 
wyłącznie właściwych środków ochrony 
roślin, dopuszczonych w miejscu 
stosowania;
- przestrzeganie szczególnych środków 
bezpieczeństwa przy wytwarzaniu 
preparatu w celu ochrony użytkowników, 
osób trzecich i ekosystemu;
- posiadanie przez profesjonalnych
użytkowników certyfikatu, o którym mowa 
w art. 5;
- wykorzystywanie wyłącznie 
odpowiedniego i sprawnego sprzętu, 
poddawanego kontroli zgodnie z art. 8;
- ścisłe zapobieganie znoszeniu;
- wylewanie resztek cieczy roboczej i 
płynów czyszczących w specjalnych 
miejscach w odpowiednim rozcieńczeniu. 
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Wylewanie do odpływów na podwórzach 
lub do kanalizacji narusza zasady dobrych 
praktyk.

Uzasadnienie

W załączniku II a (nowy) należy wymienić w związku z art. 13 (por. poprawka do art. 13) 
ogólne kryteria dobrych praktyk dla profesjonalnych użytkowników.

Poprawka 28
Załącznik II b (nowy)

Załącznik IIb
Ogólne kryteria zintegrowanego 
zarządzania szkodnikami
(1) Środki zapobiegawcze w celu ochrony 
przed szkodnikami obejmują:
- odpowiednie zmianowanie upraw;
- wykorzystanie dostosowanych 
technologii i praktyk uprawowych (np. w 
zakresie przygotowywania gleby pod siew, 
terminu i gęstości wysiewu, nasadzeń, 
konserwacji gruntu i siewu 
bezpośredniego, środków higieny, ścinki 
drzew);
- uprawa odpornych/tolerancyjnych 
odmian i stosowanie certyfikowanych 
nasion i sadzonek;
- umiarkowane nawożenie, melioracja i 
nawadnianie/deszczowanie zgodnie z 
dobrymi praktykami;
- zapobieganie rozprzestrzenianiu się 
szkodników przy użyciu sprzętu rolniczego 
(np. przez regularne oczyszczanie);
- ochrona i wspieranie ważnych 
organizmów pożytecznych, np. poprzez 
dostosowane działania z zakresu ochrony 
upraw lub wykorzystanie infrastruktury 
ekologicznej w miejscach upraw lub poza 
nimi.
(2) Monitoring populacji roślinnych 
przeprowadzany jest zawsze, kiedy to 
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możliwe, przy zastosowaniu odpowiednich 
metod i praktyk. Należą do nich 
potwierdzone naukowo, wykonalne 
systemy prognozowania, ostrzegania i 
diagnozowania oraz korzystanie z 
profesjonalnego doradztwa.
(3) W oparciu o monitoring populacji 
roślinnych profesjonalny użytkownik 
decyduje, czy i kiedy należy przeprowadzić 
działania z zakresu ochrony upraw. 
Ważnymi elementami w procesie 
decyzyjnym są - tam, gdzie są dostępne i 
wykonalne - potwierdzone naukowo 
poziomy eliminacji szkody. Takie 
regionalne poziomy eliminacji szkody 
uwzględnia się przed zastosowaniem 
środka ochrony roślin.
(4) Biologiczne, fizyczne i inne 
niechemiczne procesy mają pierwszeństwo 
przed chemicznymi środkami ochrony 
roślin wtedy, gdy można oczekiwać, iż 
skutecznie zwalczą szkodniki i gdy 
uwzględniono skutki ekonomiczne.
(5) Środek ochrony roślin, przewidziany 
do zastosowania, musi być w najwyższym 
możliwym stopniu dostosowany do cech 
organizmu docelowego i mieć minimalne 
skutki uboczne dla użytkowników, 
organizmów pobocznych oraz środowiska.
(6) Profesjonalny użytkownik stosując 
środki ochrony roślin i przy innych 
operacjach kieruje się zasadą niezbędnego 
minimum, np. ograniczając dawkę 
stosowanych środków i ich stosowanie lub 
ograniczając działania do części obszaru; 
przy uwzględnieniu, czy zostanie 
osiągnięty zamierzony rezultat w postaci 
eliminacji szkodników i czy nie dojdzie do 
wzrostu odporności u organizmów 
docelowych.
(7) W sytuacji znanego ryzyka wzrostu 
odporności na środki ochrony roślin, co 
zmusza do częstszego stosowania środków 
lub zwiększenia dawek, wykorzystuje się 
istniejące strategie zapobiegania 
odporności, mając na uwadze utrzymanie 
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skuteczności środków ochrony roślin. 
Wlicza się w to w szczególności interakcję 
z substancjami czynnymi różnych 
mechanizmów.
(8) Na podstawie dokumentacji na temat 
stosowania środków ochrony roślin i 
monitoringu populacji roślinnej 
profesjonalni użytkownicy sprawdzają 
rezultaty swoich działań w zakresie 
zwalczania szkodników.

Uzasadnienie

W załączniku II b (nowy) należy wymienić w związku z art. 13 ust. 4 (por. poprawka do 
art. 13) kryteria koncepcji zintegrowanego zarządzania szkodnikami.
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UZASADNIENIE

Tło

Przyjmując szósty plan działania w zakresie środowiska naturalnego Parlament Europejski i 
Rada uznały, że należy kontynuować zmniejszanie wpływu środków ochrony roślin na 
zdrowie człowieka i środowisko. Podkreśliły konieczność stosowania pestycydów w sposób 
przyjazny dla środowiska i opowiedziały się za dwutorowym podejściem:
- całkowite wdrożenie i stosowny przegląd obowiązujących ram prawnych,

- rozwój strategii tematycznej w zakresie zrównoważonego stosowania pestycydów.
W swoim komunikacie „Strategia tematyczna w sprawie zrównoważonego stosowania 
pestycydów” (COM(2006)372) Komisja przedstawiła różne działania, w oparciu o które 
strategia ta ma zostać wprowadzona w życie. Niniejszy wniosek w sprawie dyrektywy ma 
pomóc w realizacji strategii tematycznej i stworzeniu planu działania w zakresie 
zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin.

Zakres stosowania

Sprawozdawczyni uważa, że tytuł przedstawionego wniosku w sprawie dyrektywy jest 
niezrozumiały. Jak Komisja sama przyznaje, celem wniosku jest wprowadzenie uregulowań 
w odniesieniu do szczególnej grupy pestycydów, tj. pestycydów w postaci środków ochrony 
roślin. W związku z tym w całym tekście dyrektywy należy zastąpić słowo „pestycydy” 
określeniem „środki ochrony roślin”. Powinno to zostać sprecyzowane w całym tekście 
dyrektywy. Ewentualne rozszerzenie zakresu stosowania w późniejszym terminie nie będzie 
w związku z tym wykluczone, ale będzie wymagało zasięgnięcia opinii Parlamentu 
Europejskiego. 

Cele

Stosownie do postanowień szóstego programu działań w zakresie środowiska naturalnego 
oraz strategii tematycznej w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów celem 
dyrektywy musi być, wg sprawozdawczymi, w pierwszej kolejności ograniczenie zagrożeń i 
skutków związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin dla środowiska i zdrowia 
człowieka. Odpowiednie działania muszą być jednak proporcjonalne. W tym kontekście 
należy uwzględnić również korzyści, które mogą wynikać ze stosowania środków ochrony 
roślin, np. w zakresie jakości produkcji i maksymalizacji zysków.

Krajowe plany działania

Sprawozdawczyni podziela opinię Komisji, że działanie na rzecz ograniczania zagrożeń 
związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin w ramach krajowych planów działania 
powinno być w pierwszej kolejności zadaniem państw członkowskich. Tylko w ten sposób 
można we właściwy sposób uwzględnić różne lokalne uwarunkowania i sytuacje.
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Wiedza i informacja

Zdaniem sprawozdawczyni profesjonalni użytkownicy, dystrybutorzy i doradcy powinny 
doskonalić swoją wiedzę na temat właściwego stosowania środków ochrony roślin poprzez 
odpowiednie działania w zakresie kształcenia i szkolenia. Opinia publiczna powinna być w 
odpowiednich programach stosownie informowana o możliwościach właściwego stosowania 
środków ochrony roślin.

Przepisy techniczne

Sprzęt do rozprowadzania pestycydów powinien być poddawany regularnym przeglądom 
technicznym. Zdaniem sprawozdawczyni określenie zasad dotyczących oprysków z powietrza 
należy do państw członkowskich, które ustanawiają w tym celu ściśle określone kryteria. 

Środowisko wodne

W Ramowej Dyrektywie Wodnej ujęto podstawowe przepisy i środki w celu ochrony 
środowiska wodnego. Przy wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej należy jednak zachować 
szczególną uwagę w odniesieniu do stosowania środków ochrony roślin. W związku z tym 
krajowe plany działania muszą jednoznacznie i wyraźnie określać, co należy brać pod uwagę 
przy stosowaniu środków ochrony roślin, również w zakresie rozpylania, odstępów (stref 
buforowych) i składowania w pobliżu cieków wodnych i wodnych stref ochronnych. 

Dobre praktyki ochrony upraw i zintegrowane zarządzanie szkodnikami

Sprawozdawczyni uważa, że także w przyszłości konieczny będzie dalszy celowy rozwój 
ochrony upraw. Dlatego też nadal niezbędne są dwa poziomy: dobre praktyki w zakresie 
ochrony upraw i zintegrowane zarządzanie szkodnikami. Kryteria ujęte w załączniku III i IV 
przedstawiają ramy, w których mieszczą się dobre praktyki ochrony upraw i zintegrowane 
zarządzanie szkodnikami w Unii Europejskiej. 
Dobre praktyki ochrony upraw powinny odzwierciedlać główne wymogi, które musi spełnić 
każdy, kto realizuje działania w zakresie ochrony upraw.
Przy uwzględnieniu regionalnych uwarunkowań (np. związanych z rolnictwem, pogodą i 
ekosystemem) państwa członkowskie lub organizacje zawodowe określają na podstawie 
ogólnych kryteriów zintegrowanego zarządzenia szkodnikami wytyczne dotyczące 
zintegrowanego zarządzenia szkodnikami dla poszczególnych upraw i sektorów. 
Zintegrowane zarządzanie szkodnikami jest modelem ochrony upraw w Unii Europejskiej i 
tym samym kołem zamachowym innowacji w zakresie ochrony upraw. Zintegrowane 
zarządzenie szkodnikami może obejmować ponadto działania, które zakładają większe ryzyko 
ekonomiczne w celu ograniczenia stosowania środków ochrony roślin i zmniejszenia 
zagrożeń związanych z ich stosowaniem. Stosowanie tych wytycznych jest dobrowolne i 
może być promowane w oparciu o specjalne zachęty.
Co pewien czas należy sprawdzić, czy ogólne kryteria dobrych praktyk w zakresie ochrony 
upraw i ogólne kryteria zintegrowanego zarządzania szkodnikami wymagają dostosowania do 
stanu wiedzy i techniki oraz ogólnego postępu. Odpowiednie dostosowania winny być 
dokonywane z zastosowaniem procedury komitologii. Ważną podstawą do dyskusji na temat 
załączników będą sprawozdania państw członkowskich.
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Poprzez dwutorowość podejścia zapewnia się ciągłą możliwość zwiększania działań na rzecz 
środowiska i w razie potrzeby otrzymywania rekompensaty za nie. Z drugiej strony dobre 
praktyki będą stanowiły bodziec do postępowania zgodnie z modelem zintegrowanego 
zarządzania szkodnikami. 


