Ankieta dla MŚP na potrzeby badania
wspierającego ocenę REFIT prawodawstwa
UE w zakresie środków ochrony roślin
i pozostałości pestycydów
Celem niniejszej ankiety jest zebranie opinii mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP) na temat prawodawstwa UE w zakresie pestycydów (rozporządzenie (WE)
nr 1107/2009) oraz pozostałości pestycydów (rozporządzenie (WE) nr 396/2005).
W szczególności ma ona na celu zebranie informacji na temat funkcjonowania obowiązujących
przepisów dotyczących zatwierdzania substancji czynnych, udzielania zezwoleń na pestycydy oraz
ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów. Wyniki konsultacji są
kluczowe dla określenia wpływu obowiązujących przepisów na MŚP i zostaną wykorzystane do
oceny, w jakim zakresie obecne przepisy spełniają swoje zadanie, oraz do przygotowania
odpowiednich rozwiązań politycznych, w tym potencjalnych przyszłych zmian w przepisach.
Podane informacje będą traktowane jako poufne. Respondenci nie będą identyfikowani jako
autorzy poszczególnych odpowiedzi.
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CZĘŚĆ I – Informacje o respondencie
1. Do jakiej kategorii zaklasyfikowałbyś swoje przedsiębiorstwo? Jeśli firma odpowiada więcej
niż jednej kategorii, proszę zaznaczyć wszystkie stosowne pola.
Działalność rolna
Producent środków ochrony roślin lub substancji czynnych
Producent środków produkcji rolnej (innych niż pasze / środki ochrony roślin / substancje czynne)
Przetwórca/wytwórca produktów paszowych
Przetwórca/wytwórca produktów spożywczych
Sprzedawca hurtowy produktów spożywczych/paszowych (w tym na przywóz/wywóz)
Sprzedawca detaliczny (przedsiębiorstwo wyspecjalizowane lub niewyspecjalizowane działające
głównie w obszarze sektora spożywczego/paszowego)
Firma cateringowa/restauracja
Transport/przechowywanie/pakowanie (przedsiębiorstwo wyspecjalizowane lub
niewyspecjalizowane działające głównie w obszarze sektora spożywczego/paszowego)
Inne, proszę doprecyzować:

2.

Ilu

pracowników

zatrudnia

obecnie

Twoje

przedsiębiorstwo?

Proszę

zaznaczyć

odpowiednie pole w oparciu o poniższe kryteria.
Ponad 250 pracowników
50–249 pracowników
10–49 pracowników
1–9 pracowników
Osoba samozatrudniona

3. Określ obroty Twojego przedsiębiorstwa (z ostatniego dostępnego roku), zaznaczając
odpowiednie pole:
Poniżej 2 mln EUR
Poniżej 10 mln EUR
Poniżej 50 mln EUR
Powyżej 50 mln EUR

4. Czy Twoja działalność gospodarcza obejmuje sprzedaż lub kupno na następujących rynkach?
Tak

Nie

Rynek krajowy
Rynek (rynki) innego kraju
(innych krajów) UE
Rynek (rynki) poza UE
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5. Czy rozporządzenia w sprawie pestycydów lub pozostałości pestycydów bezpośrednio dotyczą
Twojej działalności gospodarczej?
Tak, rozporządzenie w sprawie pozostałości pestycydów
Tak, rozporządzenie w sprawie pestycydów
Tak, oba te rozporządzenia
Nie
Nie wiem

CZĘŚĆ II. Rozporządzenie w sprawie pozostałości pestycydów
Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów są w pełni zharmonizowane i ustalane
na poziomie europejskim. W ustalanie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości
pestycydów w danym produkcie spożywczym zaangażowane są oceniające państwo członkowskie,
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oraz Komisja Europejska.

6. Jak dobrze znasz rozporządzenie w sprawie pozostałości pestycydów?
Nic o nim nie wiem.
Znam je w niewielkim stopniu.
Znam je dość dobrze.
Znam je bardzo dobrze.

7. Rozporządzenie w sprawie pozostałości pestycydów zawiera przepisy dotyczące ustalania,
zmiany i przeglądu najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości. Czy Twoim zdaniem
opisane procedury są:
ZdecyNie

Trochę

Nie

Raczej

dowanie

Nie

tak

tak

wiem

dotyczy

Jasno określone?
Zbyt obciążające dla Twojego
przedsiębiorstwa?
Wystarczająco elastyczne, aby
umożliwić reakcje na nieprzewidziane
sytuacje?
Opłacalne*?
Wystarczająco dostosowane do
postępu naukowo-technicznego?
*Proces jest opłacalny wtedy, gdy korzyści przewyższają koszty (zarówno w wymiarze finansowym jak
i czasowym).

Proszę określić napotkane problemy lub wskazać procesy, które mogłyby zostać uproszczone:
Maks. 400 znaków
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8. Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów w Unii Europejskiej są Twoim
zdaniem:
Zbyt niskie (Unia Europejska jest zbyt rygorystyczna)
Odpowiednie
Zbyt wysokie (Unia Europejska nie jest wystarczająco rygorystyczna)
Nie wiem / Nie dotyczy

9. Czy kiedykolwiek miałeś/miałaś trudności w spełnieniu wymogów dotyczących najwyższych
dopuszczalnych poziomów pozostałości ustalonych w UE?
Rzadko / Nigdy
Tak, czasami
Tak, często
Nie wiem / Nie dotyczy

W przypadku wyboru opcji „tak” w poprzednim pytaniu prosimy o doprecyzowanie:
Maks. 400 znaków

10. Czy aby Twoje przedsiębiorstwo spełniało wymogi rozporządzenia w sprawie pozostałości
pestycydów potrzebujesz porady lub pomocy zewnętrznego konsultanta?
Rzadko / Nigdy
Tak, czasami
Tak, często
Nie wiem / Nie dotyczy

W przypadku wyboru opcji „tak” w poprzednim pytaniu prosimy o określenie celu takiej
konsultacji:
Maks. 400 znaków
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11. Przed 2008 r. najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości były ustalane w państwach UE na
poziomie krajowym. Od 2008 r. najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości są takie same dla
wszystkich krajów UE i ustalane są na poziomie europejskim. Jaki wpływ na Twoje
przedsiębiorstwo miała ta zmiana jeśli chodzi o:

Negatywny

Brak
wpływu

Pozytywny

Nie wiem

Nie dotyczy

Poziom produkcji
przedsiębiorstwa?
Konkurencyjność
przedsiębiorstwa?
Wielkość sprzedaży
przedsiębiorstwa w UE?
Wielkość sprzedaży
przedsiębiorstwa poza UE?
Ogół zysków
przedsiębiorstwa?
Opisz krótko pozytywny lub negatywny wpływ tej zmiany na Twoje przedsiębiorstwo:
Maks. 400 znaków

CZĘŚĆ III. Rozporządzenie w sprawie pestycydów
Proces udostępniania pestycydów w kraju UE odbywa się w dwóch etapach. Pierwszym krokiem
jest zatwierdzenie na poziomie UE obecnej w danym pestycydzie substancji czynnej. Ocena ryzyka
na tym etapie dokonywana jest przez państwa członkowskie oraz Europejski Urząd ds.
Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Następnie państwa członkowskie udzielają zezwoleń na
stosowanie poszczególnych pestycydów. Dzięki systemowi strefowemu dzielącemu UE na trzy
strefy (Północ, Centrum, Południe) zezwolenia na pestycydy mogą być udzielane jednocześnie
w kilku państwach UE.

12. Jak dobrze znasz rozporządzenie w sprawie pestycydów?
Nic o nim nie wiem.
Znam je w niewielkim stopniu.
Znam je dość dobrze.
Znam je bardzo dobrze.
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13. Jak oceniasz działanie systemu zatwierdzania substancji czynnych oraz udzielania zezwoleń na
pestycydy? Proszę wyrazić swoją opinię w odniesieniu do następujących elementów:

Źle

Słabo

Dość

Bardzo

dobrze

dobrze

Nie wiem /
Nie
dotyczy

Zatwierdzanie substancji czynnych
Udzielanie zezwoleń na środki
ochrony roślin
System strefowy (podział na
Północ, Centrum i Południe)
w procesie udzielania zezwoleń na
środki ochrony roślin
Wzajemne uznawanie zezwoleń
między państwami członkowskimi
Etykietowanie pestycydów

14. W 2011 r. weszły w życie nowe przepisy regulujące kwestię pestycydów. Jaki wpływ na Twoje
przedsiębiorstwo miała ta zmiana jeśli chodzi o:

Spadek

Brak wpływu

Wzrost

Nie wiem /
Nie dotyczy

Inwestycje przedsiębiorstwa
w badania naukowe?
Poziom produkcji przedsiębiorstwa?
Konkurencyjność przedsiębiorstwa?
Wielkość sprzedaży
przedsiębiorstwa w UE?
Wielkość sprzedaży
przedsiębiorstwa poza UE?
Ogół zysków przedsiębiorstwa?
Opisz krótko pozytywny lub negatywny wpływ tej zmiany na Twoje przedsiębiorstwo:
Maks. 400 znaków

15. Czy aby Twoje przedsiębiorstwo spełniało wymogi rozporządzenia w sprawie pestycydów
potrzebujesz porady lub pomocy zewnętrznego konsultanta?
Rzadko / Nigdy
Tak, czasami
Tak, często
Nie wiem / Nie dotyczy

W przypadku wyboru opcji „tak” w poprzednim pytaniu prosimy o określenie celu takiej
konsultacji:
Maks. 400 znaków
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CZĘŚĆ IV. Twoje przedsiębiorstwo i koszty administracyjne
16. Jaką część ogółu kosztów administracyjnych Twojego przedsiębiorstwa stanowią koszty
administracyjne wynikające z rozporządzenia w sprawie pestycydów (wyrażone jako wartość
procentowa)?
Koszty

administracyjne

związane

są

z prowadzeniem

dokumentacji

oraz

wymogami

sprawozdawczymi dla producentów, dostawców, dystrybutorów, importerów i eksporterów oraz
profesjonalnych użytkowników pestycydów.
Nie
0%

1–5%

5–10%

10–15%

>15%

wiem

Koszty administracyjne wynikające
z rozporządzenia w sprawie
pestycydów

17. Czy kiedykolwiek składałeś wniosek o ustalenie najwyższego dopuszczalnego poziomu
pozostałości na poziomie UE, zatwierdzenie substancji czynnej na poziomie UE lub uzyskanie
zezwolenia na środek ochrony roślin w kraju UE? (można wybrać kilka odpowiedzi)
Tak, składałem wniosek o ustalenie najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości.
Tak, składałem wniosek o zatwierdzenie substancji czynnej na poziomie UE.
Tak, składałem wniosek o uzyskanie zezwolenia na środek ochrony roślin w jednym lub kilku
krajach UE.
Nie, ale być może zrobię to w przyszłości.
Nie, nigdy
Nie dotyczy

18. W przypadku wyboru opcji „tak” w poprzednim pytaniu prosimy o podanie całkowitego kosztu
złożenia wniosku (uwzględniając np. opłaty, przygotowanie dokumentacji czy zatrudnienie
zewnętrznego konsultanta) oraz procentowego udziału kosztów związanych ze złożeniem
wniosku w obrotach Twojego przedsiębiorstwa.

Koszty wniosku
o zatwierdzenie lub
odnowienie
zatwierdzenia
substancji czynnej

Koszty wniosku
o uzyskanie zezwolenia
na środek ochrony
roślin

Koszty wniosku
o ustalenie najwyższego
dopuszczalnego
poziomu pozostałości

€

€

€

%

%

%

19. Rozporządzenia w sprawie pestycydów oraz pozostałości pestycydów mają na celu
równoważenie różnego rodzaju interesów, np. ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska oraz
zapewnienia konkurencyjności rolnictwa w UE. Czy Twoim zdaniem rozporządzenia te
w wystarczającym stopniu uwzględniają szczególne potrzeby Twojego przedsiębiorstwa?

Nie, w ogóle
Tylko w niewielkim stopniu
Raczej tak
Zdecydowanie tak
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Nie wiem

W stosownym przypadku prosimy o podanie przykładu niewystarczającego uwzględnienia potrzeb
Twojego przedsiębiorstwa w obowiązujących przepisach.
Maks. 400 znaków

Dziękujemy za wypełnienie kwestionariusza!
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