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PR_COD_2am

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
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów PE by odrzucić 
wspólne stanowisko lub wprowadzić do niego poprawki

*** 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 PE by odrzucić 
wspólne stanowisko lub wprowadzić do niego poprawki

***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. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na 
rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów
(06124/2008 – C6-0323/2008 – 2006/0132(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wspólne stanowisko Rady (6124/2008 – C6-0000/2008),

– uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu1 dotyczące wniosku Komisji 
przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006)0373),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 traktatu WE,

– uwzględniając art. 62 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-
0000/2008),

1. zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach;

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

Poprawka 1

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 1

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Niniejsza dyrektywa ustala ramy dla 
osiągnięcia zrównoważonego stosowania 
pestycydów poprzez zmniejszenie 
zagrożenia związanego ze stosowaniem 
pestycydów i wpływu ich stosowania na 
zdrowie ludzi i na środowisko, a także 
poprzez zachęcanie do stosowania 
integrowanej ochrony roślin oraz 
alternatywnych podejść i technik.

Niniejsza dyrektywa ustala ramy dla 
osiągnięcia zrównoważonego stosowania 
pestycydów poprzez, zgodnie z zasadą 
ostrożności, zmniejszenie zagrożenia 
związanego ze stosowaniem pestycydów 
i wpływu ich stosowania na zdrowie ludzi 
i na środowisko, a także poprzez 
zachęcanie do stosowania integrowanej 
ochrony roślin oraz alternatywnych 
i niechemicznych podejść i technik.

                                               
1 Teksty przyjęte, 23.10.2007, P6_TA(2007)0444.



PE412.105v02-00 6/12 PR\744498PL.doc

PL

(przywrócenie poprawki 18 z pierwszego czytania)

Or. de

Poprawka 2

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 3

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

3) „doradca” oznacza każdą osobę, która 
w kontekście pracy zawodowej lub usługi 
komercyjnej udziela porad związanych 
z ochroną roślin oraz bezpiecznym 
stosowaniem pestycydów, w tym, kiedy 
właściwe, osoby samozatrudnione 
świadczące prywatne usługi doradcze oraz 
pracowników służb publicznych 
świadczących takie usługi, agentów 
handlowych, producentów żywności oraz 
sprzedawców detalicznych;

3) „doradca” oznacza każdą osobę, która 
posiada wykształcenie i jest przeszkolona 
na poziomie określonym przez państwa 
członkowskie i która w kontekście pracy 
zawodowej lub usługi komercyjnej udziela 
porad związanych z ochroną roślin oraz 
bezpiecznym stosowaniem pestycydów, 
w tym, kiedy właściwe, osoby 
samozatrudnione świadczące prywatne 
usługi doradcze oraz pracowników służb 
publicznych świadczących takie usługi, 
agentów handlowych, producentów 
żywności oraz sprzedawców detalicznych;

Or. de

(przywrócenie poprawki 24 z pierwszego czytania)

Poprawka 3

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 3 - ustęp 7 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

7a. „niechemiczne metody ochrony roślin 
oraz ochrony przed szkodnikami 
i zarządzania uprawami” oznaczają 
stosowanie technik kontroli i ochrony 
przed szkodnikami niewykorzystujących 
właściwości chemicznych; niechemiczne 
metody ochrony roślin oraz ochrony przed 
szkodnikami i zarządzania uprawami 
obejmują rotację upraw, kontrolę fizyczną 
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i mechaniczną, a także ochronę poprzez 
wprowadzanie naturalnych wrogów;

Or. de

(przywrócenie poprawki 27 z pierwszego czytania)

Poprawka 4

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 4 - ustępy 1 i 2

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. Państwa członkowskie przyjmują 
krajowe plany działania służące ustalaniu 
celów, środków i harmonogramów, aby 
zmniejszać zagrożenia związane ze 
stosowaniem pestycydów i wpływ ich 
stosowania na zdrowie ludzi i na 
środowisko oraz wspierać rozwój 
i stosowanie integrowanej ochrony roślin 
oraz alternatywnych podejść lub technik 
w celu zmniejszenia zależności od 
stosowania pestycydów.

1. Państwa członkowskie przyjmują 
krajowe plany działania służące ustalaniu 
celów, środków i harmonogramów, aby 
zmniejszać zagrożenia związane ze 
stosowaniem pestycydów i wpływ ich 
stosowania na zdrowie ludzi i na 
środowisko oraz wspierać rozwój 
i stosowanie integrowanej ochrony roślin 
oraz alternatywnych podejść lub technik 
w celu zmniejszenia zależności od 
stosowania pestycydów.

Podczas opracowywania i przeglądu 
krajowych planów działania państwa 
członkowskie uwzględniają wpływ 
planowanych środków na wymiary: 
społeczny, gospodarczy, środowiskowy 
i zdrowotny. Państwa członkowskie 
opisują w swoich krajowych planach 
działania, w jaki sposób będą wdrażały 
środki zgodnie z art. 5–14, by osiągnąć 
cele, o których mowa w akapicie 
pierwszym niniejszego ustępu.

Podczas opracowywania i przeglądu 
krajowych planów działania państwa 
członkowskie uwzględniają wpływ 
planowanych środków na wymiary: 
społeczny, gospodarczy, środowiskowy 
i zdrowotny. Państwa członkowskie 
opisują w swoich krajowych planach 
działania, w jaki sposób będą wdrażały 
środki zgodnie z art. 5–14, by osiągnąć 
cele, o których mowa w akapicie 
pierwszym niniejszego ustępu. Krajowe 
plany działania uwzględniają planowanie 
przewidziane na mocy innych przepisów 
wspólnotowych dotyczących stosowania 
środków ochrony roślin, np. plany działań 
zgodnie z dyrektywą 2000/60/WE.

2. Do dnia ….* państwa członkowskie 
przekazują krajowe plany działania do 
wiadomości Komisji i innych państw 
członkowskich.

2. Do dnia ….* państwa członkowskie 
przekazują krajowe plany działania do 
wiadomości Komisji i innych państw 
członkowskich.
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Krajowe plany działania poddaje się 
przeglądowi przynajmniej co pięć lat, 
a wszelkie istotne zmiany w krajowych 
planach działania są bezzwłocznie 
zgłaszane Komisji.

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

Or. de

(przywrócenie poprawek 38 i 42 z pierwszego czytania)

Poprawka 5

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 5 - ustęp 1 - akapit pierwszy

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewnią dostęp 
do odpowiednich szkoleń dla wszystkich 
użytkowników profesjonalnych, 
dystrybutorów i doradców. Dotyczy to 
zarówno szkoleń początkowych, jak 
i uzupełniających, mających na celu 
odpowiednio nabycie i aktualizację 
wiedzy.

1. Państwa członkowskie zapewnią dostęp 
do odpowiednich niezależnie 
organizowanych szkoleń dla wszystkich 
użytkowników profesjonalnych, 
dystrybutorów i doradców. Dotyczy to 
zarówno szkoleń początkowych, jak 
i uzupełniających, mających na celu 
odpowiednio nabycie i aktualizację 
wiedzy. W tym celu ustala się minimalne 
wymogi obowiązujące w całej UE.

Or. de

(przywrócenie poprawki 48 z pierwszego czytania)

Poprawka 6

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 6 - ustęp 1

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. Państwa członkowskie gwarantują, że 
przynajmniej ci dystrybutorzy, którzy
sprzedają pestycydy użytkownikom 
profesjonalnym, zatrudniają wystarczającą 
liczbę pracowników posiadających 
certyfikat, o którym mowa w art. 5 ust. 2.

1. Państwa członkowskie gwarantują, że 
dystrybutorzy zatrudniają wystarczającą 
liczbę pracowników posiadających 
certyfikat, o którym mowa w art. 5 ust. 2.
Osoby te są dostępne podczas sprzedaży 
w celu dostarczenia klientom 
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Osoby te są dostępne podczas sprzedaży 
w celu dostarczenia klientom 
odpowiednich informacji w zakresie 
stosowania pestycydów i instrukcji 
bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi i dla 
środowiska dotyczących danych 
produktów.

odpowiednich informacji w zakresie 
stosowania pestycydów i instrukcji 
bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi i dla 
środowiska dotyczących danych 
produktów.

Or. de

(częściowe przywrócenie poprawki 54 z pierwszego czytania)

Poprawka 7

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 7

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Państwa członkowskie podejmują środki 
mające na celu informowanie ogółu 
społeczeństwa oraz wspieranie i ułatwianie 
działań zmierzających do podnoszenia 
świadomości oraz do tego, by ogół 
społeczeństwa miał dostęp do dokładnych 
i wyważonych informacji o pestycydach, 
w szczególności do informacji dotyczących 
zagrożeń dla zdrowia ludzi, dla 
organizmów niebędących celem 
zwalczania i dla środowiska oraz 
stosowania alternatywnych środków 
niechemicznych.

Państwa członkowskie podejmują środki 
mające na celu informowanie ogółu 
społeczeństwa oraz wspieranie i ułatwianie 
działań zmierzających do podnoszenia 
świadomości oraz do tego, by ogół 
społeczeństwa miał dostęp do dokładnych 
i wyważonych informacji o pestycydach, 
w szczególności do informacji dotyczących 
korzyści i zagrożeń dla zdrowia ludzi, dla 
organizmów niebędących celem 
zwalczania i dla środowiska oraz 
stosowania alternatywnych środków 
niechemicznych.

Państwa członkowskie ustanawiają 
obowiązkowe systemy gromadzenia 
informacji o przypadkach ostrych 
i przewlekłych zatruć pestycydami, 
szczególnie wśród osób stosujących 
pestycydy, pracowników i mieszkańców.

Or. de

(przywrócenie poprawki 59 akapit drugi z pierwszego czytania)
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Poprawka 8

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 12 – ustęp 1 – wprowadzenie

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. Państwa członkowskie przyjmują 
wszelkie niezbędne środki w celu 
zagwarantowania, że poniższe czynności 
użytkowników profesjonalnych 
i, w stosownych przypadkach, 
dystrybutorów nie stwarzają zagrożenia dla 
zdrowia ludzi lub dla środowiska:

1. Państwa członkowskie przyjmują 
w ramach krajowych planów działania na 
podstawie odpowiednich ocen zagrożenia
wszelkie niezbędne środki w celu 
zagwarantowania, że poniższe czynności 
użytkowników profesjonalnych 
i, w stosownych przypadkach, 
dystrybutorów nie stwarzają zagrożenia dla 
zdrowia ludzi lub dla środowiska:

Or. de

(przywrócenie poprawki 78 akapit pierwszy z pierwszego czytania)

Poprawka 9

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 14 - ustęp 4 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

4a. Gromadzenie danych nie może 
nakładać na wspólnotowych rolników 
i producentów wina żadnych dodatkowych 
obowiązków dokumentacyjnych ani 
niepotrzebnych wymogów w zakresie 
udostępniania informacji.

Or. de

(przywrócenie poprawki 99 z pierwszego czytania)
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Poprawka 10

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 16 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 16 a
Wymiana informacji i najlepszych praktyk
Komisja tworzy platformę wymiany 
informacji i najlepszych praktyk 
w dziedzinie zrównoważonego stosowania 
pestycydów i zintegrowanej ochrony przed 
szkodnikami.

Or. de

(przywrócenie poprawki 102 z pierwszego czytania)

Poprawka 11

Wspólne stanowisko Rady
Załącznik I - ustęp 3

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

3. Podstawowa wiedza z zakresu strategii 
i technik integrowanej ochrony roślin, 
strategii i technik integrowanej produkcji, 
zasad rolnictwa ekologicznego, informacje 
na temat ogólnych zasad i wytycznych 
w zakresie integrowanej ochrony roślin dla 
poszczególnych upraw i sektorów.

3. Podstawowa wiedza z zakresu strategii 
i technik integrowanej ochrony roślin, 
strategii i technik integrowanej produkcji, 
zasad rolnictwa ekologicznego, metody 
biologicznego zwalczania szkodników, 
informacje na temat ogólnych zasad 
i wytycznych w zakresie integrowanej 
ochrony roślin dla poszczególnych upraw 
i sektorów.

Or. de

(częściowe przywrócenie poprawki 111 z pierwszego czytania)
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Poprawka 12

Wspólne stanowisko Rady
Załącznik I - ustęp 5 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

5a. Podejścia oparte na zagrożeniach, 
uwzględniające lokalne zmienne zlewni, 
takie jak klimat, rodzaj gleby i upraw, 
nachylenie terenu. 

Or. de

(częściowe przywrócenie poprawki 119 z pierwszego czytania)
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