Wskazanie obszarów prawodawstwa wymagających zmian pozwalających na osiąganie
celów Narodowej Strategii Ochrony Owadów Zapylających
Wdrożenie Narodowej Strategii Ochrony Owadów Zapylających wymaga zaprojektowania i wprowadzenia
zmian w obowiązujących aktach prawnych, tak aby ich efektem było dostarczenie podmiotom
zaangażowanym w realizację strategii narzędzi pozwalających na osiągnięcie realnej zmiany w poziomie
ochrony owadów zapylających oraz na długofalową poprawę ich dobrostanu oraz możliwość niezagrożonego
przetrwania. W konsekwencji jednym z celów operacyjnych Narodowej Strategii Ochrony Owadów
Zapylających jest zaprojektowanie i zaproponowanie zmian w obowiązujących ustawach oraz aktach
wykonawczych - rozporządzeniach, bez których to zmian nie uda się ograniczyć zagrożeń dla owadów
zapylających oraz poprawić warunków środowiska ich życia.

Poniżej zostały zdefiniowane obszary, wytypowane zagadnienie oraz wskazane akty prawne wymagające
wprowadzenia odpowiednich zmian legislacyjnych:

1. obowiązki państwa w zakresie ochrony owadów zapylających - zdefiniowanie działań, do
podejmowania których zobowiązane jest Państwo poprzez swoje organy w celu zapewnienia
warunków bytowych dla dziko żyjących owadów zapylających jako dobra ogólnonarodowego Ustawa o ochronie zwierząt;

2. status prawny owadów zapylających jako grupy oraz poszczególnych gatunków w grupie konieczność przeprowadzenia analiz prawnych oraz zaprojektowania regulacji dotyczących
możliwości objęcia całej grupy owadów zapylających, wybranych podgrup lub poszczególnych
gatunków owadów zapylających ochroną prawną w ramach istniejących mechanizmów ochrony
gatunkowej lub stworzenia osobnej kategorii ochronnej uwzględniającej specyfikę tej grupy owadów
- Ustawa o ochronie przyrody i akty wykonawcze;

3. ochrona siedlisk owadów zapylających - modyfikacja, wzmocnienie oraz skonstruowanie nowych
mechanizmów zapewniających ochronę siedlisk owadów zapylających - Ustawa o ochronie przyrody
i akty wykonawcze, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawa Prawo
ochrony środowiska, Ustawa o lasach;

4. zasady dystrybucji i stosowania środków ochrony roślin - konieczność ustalenia, modyfikacji oraz
doprecyzowania regulacji dotyczących zasad stosowania środków ochrony roślin, dobrych praktyk

stosowania środków ochrony roślin, stosowania środków ochrony roślin przez użytkowników
profesjonalnych i nieprofesjonalnych, zasad łącznego stosowania środków ochrony roślin, zasad
wprowadzenia do obrotu środków ochrony roślin, kwalifikacji i obowiązków dystrybutorów środków
ochrony roślin, obowiązków dotyczących etykiet środków ochrony roślin, zakresu i sposobów
prowadzenia kontroli realizacji obowiązków związanych z dystrybucją i stosowaniem środków
ochrony roślin - Ustawa o środkach ochrony roślin i akty wykonawcze;

5. neonikotynoidy i inne środki ochrony roślin stanowiące istotne zagrożenie dla owadów zapylających
- przeprowadzenie analiz prawnych oraz wprowadzenie ograniczeń i wyłączeń w zakresie możliwości
stosowania środków stanowiących istotne zagrożenie dla owadów zapylających;

6. integrowana produkcja roślinna - analiza i stosowna modyfikacja zasad prowadzenia integrowanej
produkcji roślinnej tak, aby wspierały metody prowadzenia produkcji zapewniające ochronę
owadów zapylających - pakiet rozporządzeń wdrażających Program rozwoju obszarów wiejskich;

7. instrumenty zachęt dla wprowadzania praktyk chroniących owady zapylające w rolnictwie - analiza
rozwiązań prawa krajowego i wspólnotowego pod kątem możliwości dostosowania istniejących
instrumentów wsparcia w rolnictwie do potrzeb związanych z ochroną owadów zapylających oraz
stosowna modyfikacja istniejących instrumentów, zaprojektowanie krajowych instrumentów zachęt
ekonomicznych do prowadzenia produkcji rolnej w sposób zapewniający ochronę owadów
zapylających - pakiet rozporządzeń wdrażających Program rozwoju obszarów wiejskich;

8. sankcje i przepisy karne - modyfikacja systemu sankcji związanych z łamaniem przepisów
chroniących owady zapylające i ich siedliska, modyfikacja i wzmocnienie systemu ścigania naruszeń
prawa w tej dziedzinie oraz usprawnienie egzekucji w przypadku stwierdzonych naruszeń prawa Ustawa o środkach ochrony roślin, Ustawa o ochronie przyrody, ustawy: Kodeks wykroczeń, Kodeks
postępowania w sprawach o wykroczenia.

