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Dnia 24 września 2008 r. Rada, działając na podstawie art. 95 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europej
ską, postanowiła zasięgnąć opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie

wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie maszyn do stosowania pestycydów, zmienia
jącej dyrektywę 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn

Sekcja Jednolitego Rynku, Produkcji i Konsumpcji, której powierzono przygotowanie prac Komitetu w tej spra
wie, przyjęła swoją opinię 6 stycznia 2009 r. Sprawozdawcą był Ludvík JÍROVEC.

Na 450. sesji plenarnej w dniach 14–15 stycznia 2009 r. (posiedzenie z 14 stycznia) Europejski Komitet Eko
nomiczno-Społeczny 192 głosami — 3 osoby wstrzymały się od głosu — przyjął następującą opinię:

1.  Wnioski i zalecenia

1.1     Komitet zasadniczo w  pełni zgadza się z  dokumentem 
przedłożonym przez Komisję. 

1.2     Komitet z  zadowoleniem przyjmuje zmiany oznaczające 
lepszą ochronę zdrowia, większe bezpieczeństwo oraz mniejsze 
oddziaływanie na środowisko naturalne przy wykorzystywaniu 
maszyn do stosowania pestycydów na szczeblu całej Wspólnoty 
czy EOG. 

1.3     Ewentualne zastrzeżenia dotyczą pewnych niejasności, jeśli 
chodzi o wpływ na zatrudnienie w państwach, które jeszcze nie 
wprowadziły wymogów dyrektywy do przepisów krajowych. 

2.  Wstęp

2.1     W decyzji ustanawiającej szósty wspólnotowy program 
działań w  zakresie środowiska naturalnego Parlament Europej
ski i Rada uznały konieczność dalszego zmniejszenia wpływu pe
stycydów na zdrowie człowieka i na środowisko naturalne. 

2.2     Komisja Europejska przyjęła strategię tematyczną, a  także 
przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europej
skiego  i  Rady ustanawiającej ramy wspólnotowego działania 
w celu skupienia się na głównych aspektach legislacyjnych zwią
zanych z  jej wdrożeniem (zwanej dalej „dyrektywą ramową”). 
Strategia tematyczna wyznacza pięć podstawowych celów:

— ograniczenie do minimum zagrożeń dla zdrowia  i  środowi
ska naturalnego wynikających ze stosowania pestycydów; 

— poprawa kontroli stosowania i dystrybucji pestycydów; 

— zastąpienie najbardziej niebezpiecznych pestycydów przez 
bezpieczniejsze środki alternatywne; 

— zachęcanie do stosowania niskich dawek lub prowadzenia 
upraw wolnych od pestycydów; 

— stworzenie przejrzystego systemu sprawozdawczości  i  mo
nitorowania postępu.

2.3     Proponowana dyrektywa ramowa wprowadza wymóg usta
nowienia przez państwa członkowskie systemu regularnej kon
serwacji  i  kontroli stosowanego sprzętu, zgodnie z  pierwszym 
celem strategii tematycznej. 

3.  Kontekst ogólny

3.1     Celem wniosku jest dopilnowanie, aby nowe maszyny do 
stosowania pestycydów nie stwarzały niepotrzebnego zagrożenia 
dla środowiska. We wniosku wprowadzone zostały dodatkowe 
niezbędne wymogi w  zakresie ochrony środowiska, które nowy 
sprzęt musi spełnić przed wprowadzeniem do obrotu lub odda
niem do użytku na terytorium Wspólnoty. 

3.2     Niezbędnym warunkiem wstępnym zagwarantowania wy
sokiego poziomu ochrony przy jednoczesnym zapewnieniu swo
bodnego przepływu tego rodzaju produktów we Wspólnocie jest 
harmonizacja wymogów. 

3.3     Proponowana dyrektywa uchyli dyrektywę 98/37/WE i za
cznie obowiązywać od dnia 29 grudnia 2009 r.

3.4     Wniosek jest w pełni zgodny z celami szóstego wspólnoto
wego programu działań w zakresie środowiska naturalnego, stra
tegią Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju, 
strategią lizbońską oraz strategią tematyczną w sprawie zrówno
ważonego stosowania pestycydów. 

3.5     Wniosek jest zgodny z  porozumieniem międzyinstytucjo
nalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa. 
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3.6     Wniosek nawiązuje do komunikatu Komisji z lipca 2002 r.
„W stronę strategii tematycznej w sprawie zrównoważonego sto
sowania pestycydów”, który Europejski Komitet Ekonomiczno-
Społeczny przyjął pozytywnie.

3.7     Wniosek stanowi reakcję na ocenę skutków dokonaną w ra
mach końcowych konsultacji, które potwierdziły konieczność 
ustanowienia w  odniesieniu do nowych maszyn do stosowania 
pestycydów wymogów w  zakresie ochrony środowiska, które 
maszyny te muszą spełniać przed wprowadzeniem do obrotu lub 
oddaniem do użytku. 

3.8     Zgodnie z  oceną skutków dyrektywa rozwiązuje kwestie 
kontroli  i  certyfikacji, które dokładniej określa, i  jako docelowe 
rozwiązanie podaje wprowadzenie obowiązkowego systemu 
certyfikacji dla nowego sprzętu do stosowania pestycydów na 
szczeblu wspólnotowym. 

3.9     Zewnętrzny konsultant  (BiPRO) przeanalizował możliwe 
skutki i oczekuje, że harmonizacja przyniesie ogólne podwyższe
nie standardów ochrony środowiska w  odniesieniu do nowych 
maszyn. Wzrost kosztów będzie nierównomiernie rozłożony, po
nieważ niektórzy producenci już teraz spełniają przepisy i wymo
gi systemów certyfikacji. Zaletą harmonizacji jest jednak 
zapewnienie uczciwej konkurencji na rynku wewnętrznym. 

4.  Aspekty prawne

4.1     Wniosek wprowadza nowe wymogi w  zakresie ochrony 
środowiska. Dodatkowe zasadnicze wymagania stanowią obo
wiązkowe przepisy, których celem jest dopilnowanie, aby pro
dukty nie stwarzały niepotrzebnego zagrożenia dla środowiska. 

4.2     Podstawę prawną stanowi art. 95 Traktatu WE, który okreś
la zasady ustanowienia rynku wewnętrznego. Omawiana dyrek
tywa zapewnia swobodny przepływ maszyn objętych jej 
zakresem. 

4.3     Zasada pomocniczości ma zastosowanie, o ile wniosek nie 
podlega wyłącznym kompetencjom Wspólnoty. 

4.4     Niektóre państwa członkowskie wprowadziły już obowiąz
kowe wymogi w  zakresie ochrony środowiska oraz procedury 
oceny zgodności w odniesieniu do sprzętu do stosowania pesty
cydów. Pozostałe państwa przedstawiły projekty przepisów. 
Pozostawienie możliwości określenia wymogów w  ramach 
dobrowolnego systemu certyfikacji doprowadziłoby do zwiększe
nia rozbieżności między krajowymi przepisami  i  procedurami. 
Powodowałoby to niepotrzebne koszty dla przemysłu oraz sta
nowiło przeszkodę dla swobodnego przepływu towarów we 
Wspólnocie. 

4.5     Harmonizacja wymogów jest jedynym sposobem osiągnię
cia przyjętego celu przy jednoczesnym zapewnieniu równoważ
nego poziomu ochrony w całej Wspólnocie, uczciwej konkurencji 

między producentami oraz swobodnego przepływu towarów na 
rynku wewnętrznym. 

4.6     Wniosek jest zgodny z zasadą pomocniczości. 

4.7     Wniosek nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiąg
nięcia wytyczonego celu, i w związku z tym jest zgodny z zasadą 
proporcjonalności określoną w art. 5 Traktatu. 

4.8     Proponowana dyrektywa oznacza ograniczenie do mini
mum ciężaru administracyjnego dla producentów maszyn do sto
sowania pestycydów. 

4.9     Zastosowanie formy dyrektywy jest zgodne z  porozumie
niem międzyinstytucjonalnym w  sprawie lepszego stanowienia 
prawa. 

4.10     Wniosek nie ma wpływu finansowego na budżet 
Wspólnoty. 

4.11     Państwa członkowskie mają obowiązek przedstawienia 
tekstu przepisów prawa krajowego transponujących dyrektywę 
oraz tabeli korelacji pomiędzy tymi przepisami a dyrektywą. 

4.12     Proponowany akt prawny ma znaczenie dla 
EOG  i  w  związku z  tym zakres jego stosowania powinien obej
mować Europejski Obszar Gospodarczy. 

5.  Wyjaśnienia

5.1     Wymogi w zakresie ochrony środowiska ograniczają się do 
maszyn do stosowania pestycydów oraz do zagrożeń dla środo
wiska objętych zakresem nowych zasadniczych wymagań, które 
proponuje się wprowadzić w załączniku I do dyrektywy. 

5.2     We wniosku uzupełnia się definicję „zasadniczych wyma
gań w  zakresie ochrony zdrowia  i  bezpieczeństwa”, co pozwoli 
uniknąć konieczności zmiany odniesień do zasadniczych wyma
gań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w dyrektywie.

5.3     Zmiany w art. 4 ust. 1, art. 9 ust. 3 oraz art. 11 ust. 1 do
tyczą realizacji celu ochrony środowiska. 

5.4     Uwzględnia się obowiązek producentów maszyn do stoso
wania pestycydów dotyczący przeprowadzenia oceny ryzyka 
szkodliwego wpływu na środowisko. 

5.5     Dyrektywa zawiera definicję maszyn do stosowania pesty
cydów, do których odnoszą się jej postanowienia. 

5.6     W dyrektywie ustanawia się zasadnicze wymagania służące 
minimalizacji szkodliwego wpływu na środowisko. 

5.7     Proponowane zasadnicze wymagania zostaną potwierdzo
ne przez specyfikacje techniczne zharmonizowanych norm dla 
różnych kategorii maszyn do stosowania pestycydów. Komisja 
udzieli odpowiedniego upoważnienia europejskim organizacjom 
normalizacyjnym. 

Bruksela, 14 stycznia 2009 r.
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