
e) Stosowany pestycyd powinien być jak najbardziej adekwatny do celu i mieć jak najmniejsze skutki
uboczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego, jak na przykład ekstrakty z roślin i drzew
bądź mineralne substancje zapobiegające rozrostowi grzybów.

f) Profesjonalni użytkownicy powinni stosować pestycydy i inne formy interwencji na niezbędnym
poziomie, na przykład ograniczając dozowanie, częstotliwość stosowania lub wprowadzając częściowe
stosowanie, pamiętając, że poziom zagrożenia dla wegetacji musi pozostać dopuszczalny i że nie mogą
zwiększyć ryzyka rozwoju odporności w populacji organizmów szkodliwych.

g) Jeżeli znane jest zagrożenie uodpornienia się na środki ochrony roślin, a poziom organizmów szkodli-
wych wymaga ponownego zastosowania do upraw, należy realizować dostępne strategie przeciwod-
pornościowe w celu utrzymania skuteczności tych środków. Może to obejmować stosowanie wielu
pestycydów w różny sposób.

h) Profesjonalni użytkownicy powinni prowadzić rejestry wszystkich stosowanych pestycydów
w odniesieniu do poszczególnych pól. W oparciu o te rejestry stosowania pestycydów
i monitorowanie organizmów szkodliwych profesjonalni użytkownicy powinni sprawdzić skuteczność
zastosowanych środków ochrony roślin.

P6_TA(2007)0445

Wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wniosku
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wprowadzania do

obrotu środków ochrony roślin (COM(2006)0388 — C6-0245/2006 —2006/0136 (COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
(COM(2006)0388),

— uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 37 ust. 2 i art. 152 ust. 4 lit. b) traktatu WE, zgodnie z którymi
wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0245/2006),

— uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

— uwzględniając art. 51 i 35 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego
i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisji
Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(A6-0359/2007),
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1. zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie 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.

P6_TC1-COD(2006)0136

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 23 października
2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady

w sprawie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art.▐ 152 ust. 4 lit. b)
i art. 175 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

uwzględniając opinię Komitetu Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. w sprawie wprowadzania do obrotu środków
ochrony roślin (3) przewiduje zasady dotyczące środków ochrony roślin i substancji czynnych zawar-
tych w tych środkach.

(2) We wnioskach sprawozdania z postępu prac (4) przedstawionego przez Komisję zgodnie z dyrektywą
91/414/EWG, Parlament Europejski i Rada zwróciły się do Komisji z prośbą o przegląd dyrektywy
i wskazały szereg zagadnień, którymi powinna zająć się Komisja.

(3) W świetle doświadczeń zdobytych w trakcie stosowania dyrektywy 91/414/EWG oraz najnowszych
osiągnięć naukowych i technicznych, należy zastąpić dyrektywę 91/414/EWG.

(4) Dla uproszczenia, niniejsze rozporządzenie powinno także uchylać dyrektywę Rady 79/117/EWG z dnia
21 grudnia 1978 r. zakazującą wprowadzania do obrotu i stosowania środków ochrony roślin zawie-
rających niektóre substancje czynne (5). Jednak w niniejszym rozporządzeniu powinny zostać utrzy-
mane główne zasady dyrektywy 79/117/EWG.
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