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2. Powiadomienie obejmuje ocenę tego, czy i w jaki sposób nowe informacje oznaczają, że 

dany środek ochrony roślin lub substancja czynna, jej metabolity, sejfner, synergetyk lub 

składnik obojętny przestały spełniać wymogi określone odpowiednio w art. 29 i art. 4, lub 

art. 27.

3. Bez uszczerbku dla prawa państw członkowskich do przyjmowania przejściowych 

środków ochronnych, państwo członkowskie, które jako pierwsze udzieliło zezwolenia 

w każdej ze stref ocenia otrzymane informacje i powiadamia pozostałe państwa 

członkowskie należące do tej samej strefy o wycofaniu lub zmianie zezwolenia zgodnie 

z art. 44.

Informuje ono inne państwa członkowskie i Komisję, jeśli uzna, że warunki zatwierdzenia 

substancji czynnej, sejfnera lub synergetyku zawartych w tym środku ochrony roślin, nie 

są już spełniane lub - w przypadku składnika obojętnego - jeśli uzna, że składnik ten został 

uznany za niedopuszczalny, oraz proponuje wycofanie zatwierdzenia lub zmianę jego 

warunków.

4. Posiadacz zezwolenia na wprowadzania środka ochrony roślin do obrotu zgłasza corocznie 

właściwym organom państw członkowskich, które udzieliły zezwolenia na ten środek 

ochrony roślin, wszelkie dostępne informacje dotyczące braku oczekiwanej skuteczności, 

wystąpienia odporności oraz każdego nieoczekiwanego działania na rośliny, produkty 

roślinne lub środowisko.
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Artykuł 57

Obowiązek udostępniania informacji

1. Państwa członkowskie udostępniają publicznie w formie elektronicznej informacje na 

temat środków ochrony roślin, które otrzymały zezwolenie lub zostały wycofane zgodnie 

z niniejszym rozporządzeniem, zawierające co najmniej:

a) nazwisko lub nazwę posiadacza zezwolenia oraz numer zezwolenia;

b) nazwę handlową produktu;

c) rodzaj preparatu;

d) nazwę i ilość każdej substancji czynnej, sejfnera lub synergetyku, które zawarte są 

w środku ochrony roślin;

e) klasyfikacja, zwroty dotyczące zagrożenia i bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą 

1999/45/WE i rozporządzeniem, o którym mowa w art. 65;

f) zastosowanie lub zastosowania, których dotyczy zezwolenie;

g) przyczyny wycofania zezwolenia, jeżeli są one związane z kwestiami 

bezpieczeństwa.

2. Informacje wymienione w ust. 1 są wyraźnie dostępne i aktualizowane co najmniej raz na 

trzy miesiące.

3. Zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 79 ust. 3, możliwe jest utworzenie 

systemu informacyjnego dotyczącego zezwoleń w celu ułatwienia stosowania ust. 1 i 2

niniejszego artykułu.



11119/8/08 REV 8 KAD/alb 100
DG B 2B PL

ROZDZIAŁ IV 

ADIUWANTY

Artykuł 58

Wprowadzanie do obrotu i stosowanie adiuwantów

1. Wprowadzane do obrotu oraz stosowane mogą być tylko te adiuwanty, które otrzymały

zezwolenie w danym państwie członkowskim zgodnie z warunkami określonymi

w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2.

2. Szczegółowe przepisy dotyczące wydawania zezwoleń na wprowadzanie adiuwantów, do 

obrotu, w tym odnoszące się do wymogów dotyczących danych, powiadamiania, oceny 

i procedury podejmowania decyzji, określone są w rozporządzeniu przyjmowanym

zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 79 ust. 4.

3. Zastosowanie ma art. 81 ust. 3.

ROZDZIAŁ V 
OCHRONA DANYCH I WSPÓLNE KORZYSTANIE Z DANYCH

Artykuł 59

Ochrona danych

1. Sprawozdania z testów i badań podlegają ochronie danych na warunkach ustanowionych 

w niniejszym artykule.
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Ochrona danych ma zastosowanie do sprawozdań z testów i badań, które dotyczą 

substancji czynnej, sejfnera lub synergetyku, adiuwantów i środka ochrony roślin, których 

mowa w art. 8 ust. 2, gdy przedkładane są państwu członkowskiemu przez wnioskodawcę 

ubiegającego się o zezwolenie na mocy niniejszego rozporządzenia, dalej zwanego 

„pierwszym wnioskodawcą”, pod warunkiem że wspomniane sprawozdania z testów 

i badań:

a) są niezbędne do udzielenia zezwolenia lub zmiany zezwolenia w celu dopuszczenia 

stosowania w odniesieniu do innej uprawy; oraz

b) otrzymały certyfikat zgodności z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej lub 

zasadami dobrej praktyki doświadczalnej.

Jeżeli sprawozdanie jest objęte ochroną, nie może być wykorzystywane przez państwo 

członkowskie, które je otrzymało, na rzecz innych wnioskodawców ubiegających się 

o zezwolenie na wprowadzanie środków ochrony roślin, sejfnerów, synergetyków lub 

adiuwantów do obrotu, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ust. 2 niniejszego 

artykułu, w art. 62 lub w art. 80.

Okres ochrony danych wynosi dziesięć lat od dnia udzielenia pierwszego zezwolenia 

w tym państwie członkowskim, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ust. 2 

niniejszego artykułu lub w art. 62. Okres ten zostaje przedłużony do 13 lat w przypadku 

środków ochrony roślin, których dotyczy art. 47.
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Okresy te przedłuża się o trzy miesiące w przypadku każdego przedłużenia zezwolenia na 

zastosowania małoobszarowe, określonego w art. 51 ust. 1 – z wyjątkiem przypadków, 

w których przedłużenia zezwolenia dokonano na podstawie ekstrapolacji – jeśli wniosek 

o takie zezwolenie został złożony przez posiadacza zezwolenia nie później niż pięć lat od 

daty wydania pierwszego zezwolenia w tym państwie członkowskim. Całkowity okres 

ochrony danych nie może w żadnym wypadku przekroczyć 13 lat. W przypadku środków 

ochrony roślin, których dotyczy art. 47, całkowity okres ochrony danych nie może 

w żadnym wypadku przekroczyć 15 lat. 

Takie same zasady dotyczące ochrony danych, jak w przypadku pierwszego zezwolenia,

mają zastosowanie do badań i sprawozdań z badań przedkładanych przez strony trzecie 

w celu rozszerzenia zezwolenia na zastosowania małoobszarowe, o których mowa 

w art. 51 ust. 1.

Badania objęte są ochroną także wtedy, gdy były niezbędne do przedłużenia lub przeglądu 

zezwolenia. Okres ochrony danych wynosi w tym przypadku 30 miesięcy. Akapity od 

pierwszego do czwartego są stosowane z odpowiednimi zmianami.

2. Ust. 1 nie ma zastosowania:

a) do sprawozdań z badań i testów objętych upoważnieniem do korzystania z danych

przedłożonym przez wnioskodawcę; lub

b) jeżeli wygasł okres ochrony danych przyznany dla danych sprawozdań z testów 

i badań w odniesieniu do innego środka ochrony roślin.
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3. Prawo do ochrony danych określone w ust. 1 przyznaje się wyłącznie w przypadku, gdy 

pierwszy wnioskodawca wystąpił w chwili składania dokumentacji o ochronę danych 

zawartych w sprawozdaniach z testów i badań dotyczących substancji czynnej, sejfnera lub 

synergetyku, adiuwantu i środka ochrony roślin, oraz dostarczył zainteresowanemu 

państwu członkowskiemu – w przypadku każdego sprawozdania z testów i badań -

informacje, o których mowa w art. 8 ust. 1 lit. e) oraz w art. 33 ust. 3 lit. d), a także 

potwierdzenie, że nie przyznano nigdy żadnego okresu ochrony danych dla sprawozdania 

z testów lub badań albo że nie wygasł żaden okres ochrony danych przyznany dla 

sprawozdania z testów lub badań.

Artykuł 60

Wykaz sprawozdań z testów i badań

1. Dla każdej substancji czynnej, sejfnera, synergetyku i adiuwantu państwo członkowskie 

pełniące rolę sprawozdawcy sporządza wykaz sprawozdań z testów i badań niezbędnych 

do pierwszego zatwierdzenia, zmiany warunków zatwierdzenia lub do przedłużenia

zatwierdzenia oraz udostępnia ten wykaz państwom członkowskim i Komisji.

2. Dla każdego środka ochrony roślin, w stosunku do którego państwa członkowskie wydają 

zezwolenie, sporządzają i udostępniają one każdej zainteresowanej stronie, na żądanie:

a) wykaz sprawozdań z testów i badań dotyczących substancji czynnej, sejfnera lub 

synergetyku, adiuwantu i środka ochrony roślin, niezbędnych do udzielenia 

pierwszego zezwolenia, zmiany warunków zezwolenia lub przedłużenia zezwolenia; 

oraz

b) wykaz sprawozdań z testów i badań, w odniesieniu do których wnioskodawca 

wystąpił o ochronę danych zgodnie z art. 59, i wszelkie uzasadnienia przedłożone 

zgodnie z tym artykułem.
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3. Wykazy przewidziane w ust. 1 i 2 obejmują informacje, czy wspomniane sprawozdania 

z testów i badań otrzymały certyfikat zgodności z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej 

lub zasadami dobrej praktyki doświadczalnej.

Artykuł 61

Ogólne zasady dotyczące unikania powielania badań

1. W celu unikania powielania badań wszystkie osoby zamierzające występować 

o zezwolenie dla środka ochrony roślin zapoznają się, przed przeprowadzeniem testów lub 

badań, z informacjami, o których mowa w art. 57 w celu stwierdzenia, czy i komu 

przyznano już zezwolenie dla środka ochrony roślin zawierającego tę samą substancję 

czynną, sejfner, synergetyk lub adiuwant . Właściwy organ na żądanie wnioskodawcy 

udostępnia mu wykaz sprawozdań z testów i badań przygotowanych zgodnie z art. 60

w odniesieniu do tego środka.

Potencjalny wnioskodawca przedkłada wszelkie dane dotyczące tożsamości 

i zanieczyszczeń substancji czynnej, której stosowanie proponuje. Zapytanie musi zostać 

poparte materiałem dowodowym świadczącym o tym, że potencjalny wnioskodawca 

zamierza złożyć wniosek o zezwolenie.

2. Jeżeli właściwy organ państwa członkowskiego, jest przekonany, że potencjalny 

wnioskodawca zamierza złożyć wniosek o zezwolenie, przekazuje mu nazwę i adres 

posiadacza lub posiadaczy odpowiednich wcześniejszych zezwoleń i równocześnie 

informuje posiadaczy tych zezwoleń o nazwie i adresie wnioskodawcy.
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3. Potencjalny wnioskodawca oraz posiadacz lub posiadacze odpowiednich zezwoleń 

podejmują wszelkie uzasadnione kroki w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie 

wspólnego korzystania z wszelkich sprawozdań z testów i badań chronionych na mocy 

art. 59, które są wymagane od wnioskodawcy w celu uzyskania zezwolenia na 

wprowadzenie środka ochrony roślin do obrotu.

Artykuł 62

Wspólne korzystanie z testów i badań na kręgowcach

1. Państwa członkowskie nie akceptują powtarzanych testów i badań na kręgowcach lub tych 

testów i badań, w których można byłoby racjonalnie zastosować konwencjonalne metody 

badań, o których mowa w załączniku II do dyrektywy 1999/45/WE, stanowiących poparcie

wniosków o wydanie zezwolenia. Każda osoba zamierzająca prowadzić testy i badania na 

kręgowcach podejmuje wszelkie niezbędne kroki w celu sprawdzenia, czy takie badania 

i testy nie zostały już przeprowadzone lub rozpoczęte.

2. Potencjalny wnioskodawca oraz posiadacz lub posiadacze odpowiednich zezwoleń 

dokładają wszelkich starań, by wspólnie korzystać z testów i badań na kręgowcach. Koszty 

wspólnego korzystania ze sprawozdań z badań i testów są określane w sposób 

sprawiedliwy, przejrzysty i niedyskryminujący. Na potencjalnym wnioskodawcy ciąży 

jedynie obowiązek częściowego pokrycia kosztów informacji, jakie ma przedłożyć w celu 

spełnienia wymogów dotyczących zezwolenia.
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3. Jeżeli potencjalny wnioskodawca oraz posiadacz lub posiadacze odpowiednich zezwoleń 

na wprowadzenie do obrotu środków ochrony roślin zawierających tę samą substancję 

czynną, sejfner, synergetyk lub adiuwant nie mogą osiągnąć porozumienia w sprawie 

wspólnego korzystania ze sprawozdań z testów i badań na kręgowcach, potencjalny 

wnioskodawca powiadamia o tym właściwy organ państwa członkowskiego, o którym 

mowa w art. 61 ust. 1.

Brak porozumienia przewidzianego w ust. 2 nie stanowi dla właściwego organu państwa 

członkowskiego przeszkody do wykorzystywania sprawozdań z badań i testów na 

kręgowcach w odniesieniu do wniosku potencjalnego wnioskodawcy.

4. Posiadaczowi lub posiadaczom odpowiednich zezwoleń przysługuje wobec 

potencjalnego wnioskodawcy roszczenie o równy podział poniesionych przez nich 

kosztów. Właściwy organ państwa członkowskiego może polecić zainteresowanym

stronom rozwiązanie sprawy na drodze formalnego i wiążącego arbitrażu przewidzianego 

przez prawo krajowe. Strony mogą również rozwiązać spór na drodze sądowej 

w państwach członkowskich. Decyzje arbitrażowe lub orzeczenia sądowe uwzględniają

zasady określone w ust. 2 i są wykonalne przed sądami państw członkowskich.
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ROZDZIAŁ VI 
PUBLICZNY DOSTĘP DO INFORMACJI

Artykuł 63

Poufność

1. Osoba występująca o poufne traktowanie informacji przedłożonych na mocy niniejszego 

rozporządzenia przedkłada możliwy do zweryfikowania dowód w celu wykazania, że 

ujawnienie takich informacji mogłoby zagrozić jej interesom handlowym lub ochronie jej 

prywatności i dobrego imienia.

2. Za naruszenie ochrony interesów handlowych lub prywatności i dobrego imienia 

zainteresowanych osób uważa się z reguły ujawnienie następujących informacji:

a) metody produkcji;

b) specyfikacji czystości substancji czynnej z wyjątkiem zanieczyszczeń uważanych za 

istotne pod względem toksykologicznym, ekotoksykologicznym lub 

środowiskowym;

c) wyników kontroli partii produkcyjnych substancji czynnej z uwzględnieniem 

zanieczyszczeń;

d) metod analizy zanieczyszczeń zawartych w wyprodukowanej substancji czynnej, 

z wyjątkiem metod stosowanych w przypadku zanieczyszczeń uważanych za istotne 

pod względem toksykologicznym, ekotoksykologicznym lub środowiskowym;
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e) powiązań pomiędzy producentem lub importerem i wnioskodawcą lub posiadaczem 

zezwolenia;

f) informacji o pełnym składzie środka ochrony roślin;

g) nazwisk i adresów osób zaangażowanych w prowadzenie badań na kręgowcach.

3. Niniejszy artykuł pozostaje bez uszczerbku dla dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do 

informacji dotyczących środowiska1.

ROZDZIAŁ VII 

OPAKOWANIE, ETYKIETOWANIE I REKLAMA ŚRODKÓW 

OCHRONY ROŚLIN ORAZ ADIUWANTÓW

Artykuł 64

Opakowanie i wygląd

1. Środki ochrony roślin i adiuwanty, które mogą zostać mylnie wzięte za żywność, napoje 

lub paszę, muszą być pakowane w taki sposób, by prawdopodobieństwo popełnienia 

takiego błędu było jak najmniejsze.

2. Środki ochrony roślin i adiuwanty ogólnodostępne, które mogą zostać mylnie wzięte za 

żywność, napoje lub paszę, muszą zawierać składniki zniechęcające do konsumpcji lub ją 

uniemożliwiające.

3. Artykuł 9 dyrektywy 1999/45/WE stosuje się także do środków ochrony roślin 

i adiuwantów nieobjętych tą dyrektywą.

                                               

1 Dz.U. L 41 z 14.2.2003, s . 26.
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Artykuł 65

Etykietowanie

1. Etykietowanie środków ochrony roślin obejmuje wymogi związane z klasyfikacją, 

etykietowaniem i opakowaniem, o których mowa w dyrektywie 1999/45/WE, i jest zgodne 

z wymogami określonymi w rozporządzeniu przyjętym zgodnie z procedurą regulacyjną 

połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 79 ust. 4. 

Rozporządzenie to obejmuje także standardowe zwroty informujące o szczególnym ryzyku 

i środkach ostrożności, uzupełniające zwroty przewidziane przez dyrektywę 1999/45/WE. 

Obejmuje ono tekst art. 16 oraz tekst załączników IV i V do dyrektywy 91/414/EWG ze 

wszelkimi niezbędnymi zmianami.

2. Przed wydaniem zezwolenia państwa członkowskie mogą zażądać przedłożenia 

przykładowych egzemplarzy lub makiet opakowań oraz projektów etykiet i ulotek.

3. Jeżeli państwo członkowskie uzna za niezbędne zamieszczenie dodatkowych zwrotów 

w celu ochrony zdrowia ludzi lub zwierząt lub ochrony środowiska, informuje o tym 

pozostałe państwa członkowskie i Komisję oraz przekazuje im dodatkowy zwrot lub 

zwroty oraz przyczyny postawienia takich wymogów.

Należy rozważyć włączenie wspomnianych zwrotów do rozporządzenia, o którym mowa 

w ust. 1.

W oczekiwaniu na takie włączenie, państwo członkowskie może żądać używania 

dodatkowego zwrotu lub zwrotów.
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Artykuł 66

Reklama

1. Środki ochrony roślin, które nie otrzymały zezwolenia, nie są reklamowane. Każdej 

reklamie środka ochrony roślin towarzyszą zdania „Ze środków ochrony roślin należy 

korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje 

zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.” Zdania te są czytelne 

i wyraźnie widoczne na tle całej reklamy. Słowa „środki ochrony roślin” mogą zostać 

zastąpione przez bardziej precyzyjne określenia rodzaju produktu, jak środek 

grzybobójczy, owadobójczy czy chwastobójczy.

2. Reklama nie zawiera informacji w formie tekstu lub w formie graficznej, które byłyby 

mylącew odniesieniu do możliwych zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla 

środowiska, jak określenia „niskiego ryzyka”, „nietoksyczny” czy „nieszkodliwy”.

Jedynie w przypadku środków ochrony roślin niskiego ryzyka dozwolone jest użycie 

w reklamie wyrażenia: „dozwolony jako środek ochrony roślin niskiego ryzyka zgodnie 

z rozporządzeniem (WE) nr…/2008*”. Wyrażenia tego nie można stosować jako 

twierdzenia w etykiecie środka ochrony roślin.

3. Wszystkie oświadczenia użyte w reklamie dają się uzasadnić technicznie. 

4. W reklamach nie przedstawia się wizualnie żadnych potencjalnie niebezpiecznych praktyk, 

takich jak mieszanie lub stosowanie bez stosownej odzieży ochronnej, stosowanie 

w pobliżu żywności lub stosowanie przez dzieci lub w ich pobliżu.

                                               

* Uwaga dla Dz.U.: Należy wstawić numer niniejszego rozporządzenia.
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5. Materiały reklamowe lub promocyjne zwracają uwagę na stosowne zwroty i symbole 

ostrzegawcze umieszczone w etykietach. 

ROZDZIAŁ VIII

KONTROLE

Artykuł 67

Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji

1. Producenci, dostawcy, dystrybutorzy, importerzy, eksporterzy i profesjonalni użytkownicy 

środków ochrony roślin prowadzą i przechowują dokumentację dotyczącą produkowanych, 

wwożonych, wywożonych, przechowywanych, stosowanych i wprowadzanych przez nich 

do obrotu środków ochrony roślin przez co najmniej trzy lata.

Na żądanie właściwego organu udostępniają oni odpowiednie informacje zawarte w tej 

dokumentacji. Strony trzecie, takie jak branża wody pitnej, mogą zażądać dostępu do tych 

informacji zwracając się do właściwego organu.

2. Posiadacze zezwolenia dostarczają właściwym organom w państwach członkowskich 

wszelkich danych dotyczących wielkości sprzedaży środków ochrony roślin zgodnie 

z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr .../2008 w sprawie statystyk 

dotyczących środków ochrony roślin1*.

                                               

1 Dz.U. L 
* Uwaga dla Dz.U.: Należy wstawić numer i datę rozporządzenia, o którym mowa, jak 

również odniesienie do publikacji. 
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3. Środki wykonawcze w celu zapewnienia jednolitego stosowania ust. 1 i 2 mogą zostać 

przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 79 ust. 3.

Artykuł 68

Monitorowanie i kontrole

Państwa członkowskie przeprowadzają urzędowe kontrole w celu zapewnienia zgodności 

z niniejszym rozporządzeniem. Zamykają i przekazują Komisji sprawozdanie dotyczące zakresu 

i wyników tych kontroli w ciągu sześciu miesięcy od końca roku, do którego odnoszą się 

sprawozdania.

Eksperci Komisji przeprowadzają ogólne i szczegółowe audyty w państwach członkowskich do 

celów weryfikacji urzędowych kontroli przeprowadzanych w państwach członkowskich.

Rozporządzenie przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa 

w art. 79 ust. 4, określa przepisy dotyczące kontroli, w szczególności w zakresie produkcji, 

pakowania, etykietowania, składowania, transportu, marketingu, formuły, handlu równoległego 

i stosowania środków ochrony roślin. Zawiera ono również przepisy dotyczące gromadzenia 

informacji i sprawozdawczości w zakresie podejrzeń zatruć.
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ROZDZIAŁ IX

SYTUACJE NADZWYCZAJNE

Artykuł 69

 Środki nadzwyczajne

Jeżeli jest oczywiste, że zatwierdzona substancja, sejfner, synergetyk lub składnik obojętny lub 

środek ochrony roślin, który otrzymał zezwolenie zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, może 

stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi lub zwierząt lub dla środowiska, i zagrożenia 

takiego nie można opanować w stopniu zadowalającym środkami podejmowanymi przez 

zainteresowane państwo(a) członkowskie, należy natychmiast podjąć środki mające na celu 

ograniczenie lub zakaz stosowania i/lub sprzedaży takiej substancji lub środka, zgodnie z procedurą

regulacyjną, o której mowa w art. 79 ust. 3, z inicjatywy własnej Komisji lub na wniosek państwa 

członkowskiego. Przed podjęciem takich środków Komisja bada materiał dowodowy i może 

wystąpić do Urzędu o opinię. Komisja może ustalić termin dostarczenia takiej opinii.

Artykuł 70

Środki nadzwyczajne w przypadkach wymagających natychmiastowego działania

W drodze odstępstwa od art. 69 Komisja może w przypadkach wymagających natychmiastowego

działania przyjąć tymczasowo środki nadzwyczajne po konsultacji z zainteresowanym państwem 

członkowskim lub państwami członkowskimi i poinformowaniu o tym pozostałych państw 

członkowskich.
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W możliwe najkrótszym terminie, jednak nie później niż w ciągu dziesięciu dni roboczych, środki 

te muszą zostać potwierdzone, zmienione, odwołane lub przedłużone zgodnie z procedurą

regulacyjną, o której mowa w art. 79 ust. 3.

Artykuł 71

 Inne środki nadzwyczajne

1. Jeżeli państwo członkowskie oficjalnie poinformuje Komisję o potrzebie podjęcia środków 

nadzwyczajnych, oraz jeżeli nie zostały podjęte działania zgodnie z art. 69 lub 70, państwo 

członkowskie może wprowadzić przejściowe środki ochronne. W takim przypadku 

natychmiast informuje o tym pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję.

2. W ciągu 30 dni roboczych Komisja przedstawia sprawę komitetowi, o którym mowa w art. 

79 ust. 1, zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 79 ust. 3, w celu 

przedłużenia, zmiany lub uchylenia przejściowego krajowego środka ochronnego.

3. Państwo członkowskie może utrzymać przejściowe krajowe środki ochronne do czasu 

przyjęcia środków wspólnotowych.
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ROZDZIAŁ X

PRZEPISY ADMINISTRACYJNE I FINANSOWE

Artykuł 72

Sankcje

Państwa członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące sankcji mających zastosowanie do naruszeń 

niniejszego rozporządzenia i podejmują kroki niezbędne do zapewnienia ich wykonania. 

Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Państwa członkowskie bezzwłocznie powiadamiają Komisję o tych przepisach i wszelkich 

wprowadzanych w nich zmianach.

Artykuł 73

Odpowiedzialność cywilna i karna

Udzielenie zezwolenia i wszelkie inne środki podjęte zgodnie z niniejszym rozporządzeniem 

pozostają bez uszczerbku dla ogólnej odpowiedzialności cywilnej i karnej w państwach 

członkowskich producenta oraz, w odpowiednich przypadkach, osoby odpowiedzialnej za 

wprowadzanie do obrotu lub stosowanie środka ochrony roślin.
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Artykuł 74

Opłaty i należności

1. Państwa członkowskie mogą odzyskiwać koszty związane z wszelkimi pracami 

przeprowadzanymi w ramach niniejszego rozporządzenia poprzez opłaty i należności.

2. Państwa członkowskie zapewniają, aby opłaty lub należności, o których mowa w ust. 1:

a) zostały ustanowione w sposób przejrzysty; oraz

b) odpowiadały rzeczywistym kosztom przeprowadzonych prac z wyjątkiem 

przypadków, gdy obniżenie opłat lub należności leży w interesie publicznym.

Opłaty lub należności mogą obejmować skalę opłat stałych opartych na średnich kosztach 

prac, o których mowa w ust. 1.

Artykuł 75

Organ właściwy

1. Każde państwo członkowskie wyznacza właściwy organ lub organy w celu wypełniania 

zobowiązań państw członkowskich określonych w niniejszym rozporządzeniu.

2. Każde państwo członkowskie wyznacza krajowy organ koordynujący w celu 

koordynowania i zapewnienia wszelkich niezbędnych kontaktów z wnioskodawcami, 

pozostałymi państwami członkowskimi, Komisją i Urzędem.
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3. Państwa członkowskie zapewniają, aby organy właściwe posiadały wystarczającą liczbę 

personelu o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu, tak aby sprawnie i skutecznie 

wykonywać obowiązki określone w niniejszym rozporządzeniu.

4. Każde państwo członkowskie przekazuje szczegółowe informacje dotyczące właściwego 

organu lub organów krajowych Komisji, Urzędowi i koordynującym organom krajowym 

pozostałych państw członkowskich i informuje je o wszelkich zmianach.

5. Komisja publikuje i aktualizuje na swojej stronie internetowej wykaz organów, o których 

mowa w ust. 1 i 2.

Artykuł 76

 Wydatki ponoszone przez Komisję

1. Komisja może ponosić wydatki na działania przyczyniające się do realizacji celów 

niniejszego rozporządzenia, w tym na organizację następujących działań:

a) tworzenie zharmonizowanego systemu, w tym odpowiedniej bazy danych, w celu 

zbierania i przechowywania wszelkich informacji dotyczących substancji czynnych, 

sejfnerów, synergetyków, składników obojętnych, środków ochrony roślin 

i adiuwantów oraz udostępniania takich informacji państwom członkowskim, 

producentom i innym zainteresowanym stronom;

b) prowadzenie badań niezbędnych do przygotowania i opracowania dalszych aktów 

prawnych w zakresie wprowadzania do obrotu oraz stosowania środków ochrony 

roślin i adiuwantów;
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c) prowadzenie badań niezbędnych do zharmonizowania procedur, kryteriów 

podejmowania decyzji i wymogów dotyczących danych;

d) koordynowanie, jeśli to konieczne z wykorzystaniem środków elektronicznych, 

współpracy między państwami członkowskimi, Komisją i Urzędem oraz środków 

ułatwiających podział pracy;

e) tworzenie i utrzymanie skoordynowanego elektronicznego systemu składania 

wniosków i ich oceny, mającego na celu promowanie elektronicznego systemu 

wymiany dokumentów i podziału pracy przez wnioskodawców, państwa 

członkowskie, Komisję i Urząd ;

f) opracowanie wytycznych w celu ułatwienia praktycznego wykonania niniejszego 

rozporządzenia;

g) ponoszenie wydatków związanych z kosztami podróży i diet ekspertów państw 

członkowskich w wyniku powoływania ich przez Komisję do wspomagania 

ekspertów Komisji w ramach działań kontrolnych przewidzianych w art. 68;

h) szkolenie personelu przeprowadzającego kontrole;

i) finansowanie innych środków niezbędnych do zapewnienia stosowania 

rozporządzenia przyjętych na podstawie z art. 68.

2. Środki wymagane na podstawie ust. 1 podlegają zatwierdzeniu przez władzę budżetową 

w każdym roku budżetowym.
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Artykuł 77

Wytyczne

Komisja, zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 79 ust. 2, może przyjąć lub zmienić 

wytyczne techniczne lub inne wytyczne w celu wykonania niniejszego rozporządzenia. Komisja 

może zwrócić się do Urzędu o przygotowanie lub wzięcie udziału w przygotowywaniu takich 

wytycznych.

Artykuł 78

Zmiany i środki wykonawcze

1. Następujące środki mające na celu zmianę innych niż istotne elementów niniejszego 

rozporządzenia, między innymi poprzez dodanie nowych elementów, przyjmuje się 

zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 79 ust. 4:

a) zmiany do załączników uwzględniające aktualną wiedzę naukową i techniczną;

b) uwzględniające aktualną wiedzę naukową i techniczną zmiany rozporządzeń 

w sprawie wymogów dotyczących danych w odniesieniu do substancji czynnych 

i środków ochrony roślin, o których to wymogach mowa w art. 8 ust. 1 lit. b) i c);

c) uwzględniające aktualną wiedzę naukową i techniczną zmiany rozporządzenia 

w sprawie jednolitych zasad dokonywania oceny i udzielania zezwoleń na 

wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin, o których mowa w art. 29 ust. 6;
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d) rozporządzenie odraczające wygaśnięcie okresu zatwierdzenia, o którym mowa 

w art. 17 akapit drugi;

e) rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących danych odnoszących się do 

sejfnerów i synergetyków, o których mowa w art. 25 ust. 3;

f) rozporządzenie ustanawiające program prac dla sejfnerów i synergetyków, o którym 

mowa w art. 26;

g) włączanie składników obojętnych do załącznika III zgodnie z art. 27 ust.2;

h) przedłużenie okresu stosowania niniejszego rozporządzenia do zezwoleń 

tymczasowych, o którym mowa w art. 30 ust. 3;

i) wymogi dotyczące informacji w odniesieniu do handlu równoległego, o których

mowa w art. 52 ust. 4;

j) szczegółowe przepisy dotyczące adiuwantów, o których mowa w art. 58 ust. 2;

k) rozporządzenie zawierające wymogi dotyczące etykietowania środków ochrony 

roślin, o których mowa w art. 65 ust. 1; 

l) rozporządzenie w sprawie kontroli, o których mowa w art. 68 akapit trzeci.

2. Wszelkie inne środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia mogą zostać 

przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 79 ust. 3.
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3. Zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 79 ust. 2, przyjmuje się 

rozporządzenie zawierające wykaz substancji czynnych włączonych do załącznika I do 

dyrektywy 91/414/EWG. Substancje te uznaje się za zatwierdzone zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem.

Artykuł 79

Procedura Komitetu

1. Komisję wspiera Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt 

ustanowiony przez art. 58 rozporządzenia (WE) nr 178/2002.

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu zastosowanie mają art. 3 i 7 decyzji 

1999/468/WE, z uwzględnieniem art. 8 tej decyzji.

3. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu zastosowanie mają art. 5 i 7 decyzji 

1999/468/WE, z uwzględnieniem art. 8 tej decyzji.

Okres przewidziany w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

4. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 i art. 7 decyzji 

1999/468/WE, z uwzględnieniem art. 8 tej decyzji.

5. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 i 5 lit. b) oraz 

art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem art. 8 tej decyzji.
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Terminy określone w art. 5a ust. 3 lit. c) oraz ust. 4 lit. b) i e) decyzji 1999/468/WE 

wynoszą odpowiednio dwa miesiące, miesiąc i dwa miesiące.

Rozdział XI 

Przepisy przejściowe i końcowe

Artykuł 80

 Środki przejściowe

1. Dyrektywa 91/414/EWG stosuje się w dalszym ciągu, w odniesieniu do procedury 

i warunków zatwierdzania:

a) do substancji czynnych, dla których przyjęto decyzję zgodnie z art. 6 ust. 3 

dyrektywy 91/414/EWG przed….*; lub

b) do substancji czynnych wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (WE) 

nr 737/20071., lub

c) do substancji czynnych, w odniesieniu do których kompletność dokumentacji została 

potwierdzona zgodnie z art. 16 rozporządzenia (WE) nr 33/20082, lub

d) do substancji czynnych, w odniesieniu do których kompletność dokumentacji została 

potwierdzona zgodnie z art. 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 33/2008 przed ….*

                                               

* Uwaga dla Dz.U.: 18 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
1 Dz.U. L 169 z 29.6.2003, s. 10.
2 Dz.U. L 15 z 18.1.2008, s . 5.
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Na podstawie badania przeprowadzonego na podstawie dyrektywy 91/414/EWG, zostaje 

przyjęte rozporządzenie w sprawie zatwierdzenia takiej substancji zgodnie z art. 13 ust. 2 

niniejszego rozporządzenia. W odniesieniu do substancji aktywnych, o których mowa 

w lit. b) niniejszego ustępu, zatwierdzenie takie nie jest traktowane jako przedłużenie

zatwierdzenia, o którym mowa w art. 14 niniejszego rozporządzenia.

2. Art. 13 ust. 1–4 oraz załączniki II i III do dyrektywy 91/414/EWG stosuje się w dalszym 

ciągu w odniesieniu do substancji czynnych włączonych do załącznika I do tej dyrektywy 

oraz do substancji czynnych zatwierdzonych zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu:

a) przez okres pięciu lat od daty ich włączenia lub zatwierdzenia, dla substancji 

czynnych objętych art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG;

b) przez okres dziesięciu lat od daty ich włączenia lub zatwierdzenia, dla substancji 

czynnych, które nie znajdowały się w obrocie w dniu 26 lipca 1993 r.;

c) przez okres pięciu lat od daty przedłużenia włączenia lub przedłużenia

zatwierdzenia, dla substancji czynnych, których włączenie do załącznika I do 

dyrektywy 91/414/EWG wygasa….*. Przepis ten stosuje się wyłącznie do danych 

niezbędnych do przedłużenia zatwierdzenia, oraz które otrzymały certyfikat 

zgodności z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej do tego dnia.

                                               

* Uwaga dla Dz.U.: 24 miesiące od daty publikacji niniejszego rozporządzenia.
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3. Jeżeli art. 13 dyrektywy 91/414/EWG stosuje się na podstwaie ust. 1 lub ust. 2 niniejszego 

artykułu, podlega on wszelkim szczególnym przepisom dotyczącym dyrektywy

91/414/EWG określonym w Akcie Przystąpienia, poprzez który państwo członkowskie 

przystąpiło do Wspólnoty.

4. W przypadku substancji czynnych, dla których pierwsze zatwierdzenie wygasa nie później 

niż….*, wniosek przewidziany w art. 14 jest składany przez producenta substancji czynnej 

w jednym z państw członkowskich, z kopią dla innych państw członkowskich, Komisji 

i Urzędu, nie później niż dwa lata przed wygaśnięciem pierwszego zatwierdzenia.

5. Decyzje dotyczące wniosków o zezwolenie na wprowadzanie środków ochrony roślin do 

obrotu:

a) na podstawie art. 4 dyrektywy 91/414/EWG, które są nadal rozpatrywane 

w państwach członkowskich, lub

b) które mają zostać zmienione lub wycofane po włączeniu załącznika I do dyrektywy 

91/414/EWG lub po zatwierdzeniu zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu,

w dniu …..**są podejmowane zgodnie z obowiązującym w tym dniu prawem krajowym.

Po podjęciu tej decyzji stosuje się niniejsze rozporządzenie.

6. Produkty etykietowane zgodnie z art. 16 dyrektywy 91/414/EWG mogą być w dalszym 

ciągu wprowadzane do obrotu do….***.

                                               

* Uwaga dla Dz.U.: 36 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
** Uwaga dla Dz.U.: 18 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
*** Uwaga dla Dz.U.: 66 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
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7. Do dnia….* Komisja ustala wykaz substancji włączonych do załącznika I do dyrektywy 

91/414/EWG, które spełniają kryteria określone w załączniku II pkt 4 do niniejszego 

rozporządzenia i w odniesieniu do których mają zastosowanie przepisy art. 50 niniejszego 

rozporządzenia.

Artykuł 81

Odstępstwo dotyczące sejfnerów, synergetyków,

 składników obojętnych i adiuwantów

1. W drodze odstępstwa od art. 28 ust. 1, państwo członkowskie może, w okresie pięciu lat 

od przyjęcia programu, o którym mowa w art. 26, udzielić zezwolenia na wprowadzenie do 

obrotu na swoim terytorium środków ochrony roślin zawierających sejfnery i synergetyki, 

które nie zostały zatwierdzone, jeżeli są objęte tym programem.

2. W drodze odstępstwa od art. 27 i bez uszczerbku dla prawa wspólnotowego, państwa 

członkowskie mogą stosować krajowe przepisy dotyczące składników obojętnych 

nieobjętych załącznikiem III do dnia…..*

Jeśli po ….*państwo członkowskie ma uzasadnione podstawy, aby uważać, że składnik 

obojętny nieobjęty załącznikiem III może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi 

lub zwierząt lub dla środowiska, może czasowo zakazać lub ograniczyć stosowanie danego 

składnika obojętnego na swoim terytorium. Informuje o tym natychmiast pozostałe 

państwa członkowskie i Komisję oraz podaje powody swej decyzji. Zastosowanie ma 

art. 71.

                                               

* Uwaga dla Dz.U. 78 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
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3. W drodze odstępstwa od art. 58 ust. 1 do czasu przyjęcia szczegółowych przepisów, 

o których mowa w art. 58 ust. 2, państwa członkowskie mogą stosować przepisy krajowe 

dotyczące udzielania zezwoleń na wprowadzanie adiuwantów do obrotu.

Artykuł 82

Klauzula przeglądu

Do dnia….*. Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w sprawie 

funkcjonowania systemu wzajemnego uznawania zezwoleń, a w szczególności w sprawie 

stosowania przez państwa członkowskie przepisów, o których mowa w art. 36 ust. 3 i w art. 50

ust. 1a, podziału Wspólnoty na trzy strefy oraz w sprawie stosowania kryteriów zatwierdzania 

substancji czynnych, sejfnerów i synergetyków określonych w załączniku II oraz wpływu 

powyższego na zróżnicowanie i konkurencyjność rolnictwa oraz na zdrowie ludzi i na środowisko. 

Wraz ze sprawozdaniem – w razie konieczności – mogą być przedkładane odpowiednie wnioski 

legislacyjne, które mają na celu zmianę tych przepisów.

Artykuł 83

Uchylenie

Bez uszczerbku dla art. 80 dyrektyw 79/117/EWG i 91/414/EWG zmienionych aktami prawnymi 

wymienionymi w załączniku V zostają uchylone ze skutkiem od dnia….**, bez uszczerbku dla

zobowiązań państw członkowskich w odniesieniu do terminów transpozycji do prawa krajowego 

oraz stosowania dyrektyw wymienionych w tym załączniku.

                                               

* Uwaga dla Dz.U.: 60 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
** Uwaga dla Dz.U.:18 miesięcy od daty wejścia w zycie niniejszego rozporządzenia.
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Odesłania do uchylonych dyrektyw traktuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia. 

W szczególności odesłania znajdujące się w innych wspólnotowych aktach prawnych, takich jak 

rozporządzenie (WE) nr 1782/2003, do art. 3 dyrektywy 91/414/EWG traktuje się jako odesłania do 

art. 55 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 84

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej.

Do dnia…..*, Komisja przyjmuje:

a) rozporządzenie zawierające wykaz substancji czynnych zatwierdzonych w momencie

przyjęcia niniejszego rozporządzenia;

b) rozporządzenie w sprawie wymogów dotyczących danych dla substancji czynnych, 

o których mowa w art. 8 ust. 1 lit. b);

c) rozporządzenie w sprawie wymogów dotyczących danych dla środków ochrony roślin, 

o których mowa w art. 8 ust. 1 lit. c);

d) rozporządzenie w sprawie jednolitych zasad dokonywania oceny ryzyka dla środków 

ochrony roślin, o których mowa w art. 36;

                                               

* Uwaga dla Dz.U.: 18 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
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e) rozporządzenie zawierające wymogi dotyczące etykietowania środków ochrony roślin, 

o których mowa w art. 62 ust. 1.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się…*

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach 

członkowskich

Sporządzono w Brukseli, 

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący

                                               

* Uwaga dla Dz.U.: 18 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
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ZAŁĄCZNIK I

Definicja stref do celów udzielania zezwoleń na wprowadzanie do obrotu 

środków ochrony roślin, o których mowa w art. 3 ust. 15.

Strefa A – Północ

Do tej strefy należą następujące państwa członkowskie:

Dania, Estonia, Łotwa, Litwa, Finlandia, Szwecja

Strefa B – Centrum

Do tej strefy należą następujące państwa członkowskie:

Belgia, Republika Czeska, Niemcy, Irlandia, Luksemburg, Węgry, Niderlandy, Austria, Polska, 

Rumunia, Słowenia, Słowacja, Zjednoczone Królestwo

Strefa C – Południe

Do tej strefy należą następujące państwa członkowskie:

Bułgaria, Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Cypr, Malta, Portugalia
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ZAŁĄCZNIK II

Procedura i kryteria zatwierdzania substancji czynnych, sejfnerów i synergetyków 

zgodnie z rozdziałem II

1. Ocena

1.1. Podczas procesu oceny i podejmowania decyzji przewidzianego w art. 4–21,

państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy oraz Urząd współpracują 

z wnioskodawcami w celu szybkiego rozstrzygnięcia wszelkich kwestii związanych 

z dokumentacją lub w celu określenia na wczesnym etapie wszelkich dalszych 

wyjaśnień lub dodatkowych badań niezbędnych do oceny dokumentacji, w tym 

informacji niezbędnych do wyeliminowania konieczności ograniczeń 

w zatwierdzeniu, lub w celu dokonania zmian w proponowanych warunkach 

stosowania środka ochrony roślin lub zmiany jego charakteru lub składu aby spełnić

wszelkie wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu.

1.2. Ocena dokonana przez Urząd i państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy 

musi opierać się na zasadach naukowych i być dokonana z wykorzystaniem porad 

ekspertów.

1.3. Podczas procesu oceny i podejmowania decyzji przewidzianego w art. 4–21, państwa 

członkowskie i Urząd uwzględniają wszelkie dalsze wytyczne opracowane w ramach 

Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt do celów 

udoskonalenia – w stosownych przypadkach – ocen ryzyka.
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2. Ogólne kryteria podejmowania decyzji

2.1. Warunki art. 4 uznaje się za spełnione tylko wtedy, gdy na podstawie dostarczonej 

dokumentacji można oczekiwać, że w co najmniej jednym państwie członkowskim 

możliwe będzie udzielenie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu przynajmniej 

jednego środka ochrony roślin zawierającego daną substancję czynną i że będzie ono 

obejmowało przynajmniej jedno reprezentatywne zastosowanie tej substancji.

2.2. Przedłożenie dalszych informacji

Zatwierdzenie substancji czynnej, sejfnera lub synergetyku jest z reguły możliwe 

tylko wtedy, gdy zostanie złożona pełna dokumentacja.

W wyjątkowych przypadkach substancja czynna, sejfner lub synergetyk mogą zostać 

zatwierdzone nawet wówczas, gdy nadal konieczne jest przedłożenie pewnych 

informacji, jeżeli:

a) wymogi dotyczące danych zostały zmienione lub doprecyzowane po złożeniu 

dokumentacji; lub

b) informacje te mają charakter potwierdzający, a ich złożenie jest wymagane dla 

pewności podejmowanej decyzji.

2.3. Ograniczenia zatwierdzenia

Jeżeli jest to konieczne, zatwierdzenie może podlegać warunkom i ograniczeniom, 

o których mowa w art. 6.
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Jeżeli państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy uznaje, że w dostarczonej 

dokumentacji brakuje pewnych danych, co powoduje, że substancja czynna mogłaby 

zostać zatwierdzona tylko z ograniczeniami, kontaktuje się z wnioskodawcą na 

wczesnym etapie, aby uzyskać więcej informacji, które mogłyby pozwolić na 

usunięcie tych ograniczeń.

3. Kryteria zatwierdzania substancji czynnej

3.1. Dokumentacja

Dokumentacja złożona zgodnie z art. 7 ust. 1 zawiera informacje niezbędne do 

ustalenia, w stosownych przypadkach, dopuszczalnego dziennego spożycia (ADI), 

dopuszczalnego poziomu narażenia operatora (AOEL) i ostrej dawki referencyjnej 

(ARfD).

W przypadku gdy substancja czynna, sejfner lub synergetyk, których jedno lub kilka 

reprezentatywnych zastosowań obejmuje stosowanie na roślinach, z których 

wytwarza się żywność lub pasze, lub pośrednio prowadzi do powstania pozostałości 

w żywności lub paszach, dokumentacja złożona zgodnie z art. 7 ust. 1 zawiera 

informacje niezbędne do przeprowadzenia oceny ryzyka oraz do celów 

wykonawczych.

Dokumentacja w szczególności:

a) umożliwia określenie pozostałości potencjalnie niebezpiecznych;

b) pozwala w sposób wiarygodny prognozować pozostałości w żywności i paszy, 

także w kolejnych uprawach;

c) pozwala w sposób wiarygodny prognozować, w stosownych przypadkach, 

odpowiedni poziom pozostałości odzwierciedlający skutki przetwarzania i/lub 

mieszania;
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d) umożliwia określenie i oznaczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu 

pozostałości z wykorzystaniem odpowiednich metod powszechnie 

stosowanych dla artykułu oraz, w odpowiednich przypadkach, dla produktów 

pochodzenia zwierzęcego, jeżeli artykuł lub jego części są podawane 

zwierzętom;

e) umożliwia, w stosownych przypadkach, określenie współczynników stężenia 

lub rozcieńczenia wskutek przetwarzania lub mieszania;

Dokumentacja złożona zgodnie z art. 7 ust. 1 musi być wystarczająca, by umożliwić, 

w stosownych przypadkach, ocenę losu i dystrybucji substancji czynnej 

w środowisku oraz jej wpływu na gatunki niebędące celem działania.

3.2. Skuteczność

Substancję czynną samą lub związaną z sejfnerem lub synergetykiem zatwierdza się 

wyłącznie wtedy , gdy dla jednego lub kilku reprezentatywnych zastosowań 

ustalono, że dany środek ochrony roślin – w wyniku stosowania zgodnego z dobrą 

praktyką ochrony roślin oraz przy uwzględnieniu realistycznych warunków 

stosowania – jest wystarczająco skuteczny. Wymóg ten jest oceniany zgodnie 

z jednolitymi zasadami dokonywania oceny i udzielania zezwoleń na wprowadzanie 

do obrotu środków ochrony roślin, o których mowa w art. 29 ust. 6.
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3.3. Istotność metabolitów

W stosownych przypadkach, przedłożona dokumentacja jest wystarczająca do 

ustalenia toksykologicznej, ekotoksykologicznej lub środowiskowej istotności 

metabolitów.

3.4. Skład substancji czynnej, sejfnera lub synergetyku

3.4.1.Specyfikacja określa minimalny stopień czystości, tożsamość i maksymalną 

zawartość zanieczyszczeń oraz – w stosownych przypadkach –

izomerów/diastereoizomerów i dodatków, oraz zawartość zanieczyszczeń 

o charakterze toksykologicznym, ekotoksykologicznym lub środowiskowym 

w dopuszczalnych granicach.

3.4.2.Specyfikacja jest zgodna z odpowiednią specyfikacją Organizacji Żywnościi 

Rolnictwa w danych przypadkach, o ile taka specyfikacja istnieje. Jeżeli jednak 

jest to konieczne z przyczyn związanych z ochroną zdrowia ludzi lub zwierząt 

lub ochroną środowiska, mogą zostać przyjęte bardziej rygorystyczne 

specyfikacje.

3.5. Metody analizy

3.5.1.Metody analizy wyprodukowanej substancji czynnej, sejfnera lub synergetyku 

oraz metody oznaczania zanieczyszczeń o charakterze toksykologicznym, 

ekotoksykologicznym lub środowiskowym lub takich, które występują 

w ilościach większych niż 1 g/kg w wyprodukowanej substancji czynnej, 

sejfnerze lub synergetyku zostały uprzednio walidowane oraz wykazano ich 

wystarczającą szczegółowość, właściwą kalibrację, wystarczającą dokładność 

i precyzję.
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3.5.2.Metody analizy pozostałości substancji czynnej i właściwych metabolitów 

w matrycach roślinnych, zwierzęcych i środowiskowych oraz wodzie pitnej, 

odpowiednio, zostały uprzednio walidowane oraz wykazano, że są one 

wystarczająco czułe w odniesieniu do poziomów zagrożenia.

3.5.3.Ocena została przeprowadzona zgodnie z jednolitymi zasadami dokonywania 

oceny i udzielania zezwoleń na wprowadzanie do obrotu środków ochrony 

roślin, o których mowa w art. 29 ust. 6.

3.6. Wpływ na zdrowie ludzi

3.6.1.W stosownych przypadkach określa się ADI, AOEL i ARfD. Podczas 

określania takich wartości należy zapewnić odpowiedni margines 

bezpieczeństwa wynoszący przynajmniej 100, uwzględniający rodzaj 

i dotkliwość skutków oraz wrażliwość szczególnych grup ludności.

3.6.2.Substancję czynną, sejfner lub synergetyk zatwierdza się wyłącznie wtedy, gdy 

w oparciu o ocenę testów genotoksyczności wyższego rzędu 

przeprowadzonych zgodnie z wymogami dotyczącymi danych dla substancji 

czynnych, sejfnerów lub synergetyków oraz w oparciu o inne dostępne dane 

i informacje – w tym przegląd literatury naukowej – ocenione przez Urząd, nie 

zostały sklasyfikowane lub nie muszą być sklasyfikowane, zgodnie 

z przepisami dyrektywy 67/548/EWG, jako mutagen kategorii 1 lub 2.



11119/8/08 REV 8 KAD/alb 7
ZAŁĄCZNIK II DG B 2B PL

3.6.3.Substancję czynną, sejfner lub synergetyk zatwierdza się wyłącznie wtedy, gdy 

w oparciu o ocenę testów właściwości rakotwórczych przeprowadzonych 

zgodnie z wymogami dotyczącymi danych dla substancji czynnych, sejfnerów 

lub synergetyków oraz w oparciu o inne dostępne dane i informacje - w tym 

przeglądem literatury naukowej - ocenionymi przez Urząd, nie zostały 

sklasyfikowane lub nie muszą być sklasyfikowane, zgodnie z przepisami 

dyrektywy 67/548/EWG, jako substancja rakotwórcza kategorii 1 lub 2, chyba 

że narażenie ludzi na tę substancję czynną, sejfner lub synergetyk w środku 

ochrony roślin w realistycznych proponowanych warunkach stosowania jest 

nieistotne, tzn. dany produkt jest stosowany w systemach zamkniętych lub 

w innych warunkach wyłączających kontakt z ludźmi oraz jeżeli pozostałości 

substancji czynnej, sejfnera lub synergetyku w żywności lub paszach nie 

przekraczają wartości wzorcowej określonej zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. b) 

rozporządzenia (WE) nr 396/2005. 
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3.6.4.Substancję czynną, sejfner lub synergetyk zatwierdza się wyłącznie wtedy, gdy 

w oparciu o ocenę testów toksyczności reprodukcyjnej przeprowadzonych 

zgodnie z wymogami dotyczącymi danych dla substancji czynnych, sejfnerów 

lub synergetyków oraz w oparciu o inne dostępne dane i informacje - w tym 

przegląd literatury naukowej - ocenione przez Urząd, nie zostały 

klasyfikowane lub nie muszą być sklasyfikowane, zgodnie z przepisami 

dyrektywy 67/548/EWG, jako szkodliwe na rozrodczość kategorii 1 lub 2, 

chyba że narażenie ludzi na tę substancję czynną, sejfner lub synergetyk 

w środku ochrony roślin w realistycznych proponowanych warunkach 

stosowania jest nieistotne, tzn. dany produkt jest stosowany w systemach 

zamkniętych lub w innych warunkach wyłączających kontakt z ludźmi oraz 

jeżeli pozostałości substancji czynnej, sejfnera lub synergetyku w żywności lub 

paszach nie przekraczają wartości wzorcowej określonej zgodnie z art. 18 ust. 

1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 396/2005. 

3.6.5.Substancję czynną, sejfner lub synergetyk zatwierdza się wyłącznie wtedy, gdy 

w oparciu o ocenę wytycznych dotyczących testów, uzgodnionych na poziomie 

Wspólnoty lub międzynarodowym oraz w oparciu o inne dostępne dane 

i informacje - w tym przegląd literatury naukowej - ocenione przez Urząd, nie 

zostały uznane za substancję oddziaływującą na układ endokrynny, która może 

mieć niepożądany wpływ na ludzi, chyba że narażenie ludzi na tę substancję 

czynną, sejfner lub synergetyk w środku ochrony roślin w realistycznych 

proponowanych warunkach stosowania jest nieistotne, tzn. dany produkt jest 

stosowany w systemach zamkniętych lub w innych warunkach wyłączających 

kontakt z ludźmi oraz jeżeli pozostałości substancji czynnej, sejfnera lub 

synergetyku w żywności lub paszach nie przekraczają wartości wzorcowej 

określonej zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 396/2005. 
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3.7. Los i zachowanie substancji w środowisku

3.7.1.Substancję czynną, sejfner lub synergetyk zatwierdza się wyłącznie wtedy, gdy 

nie uznano ich za trwałe zanieczyszczenie organiczne (POP).

Substancja spełniająca wszystkie trzy kryteria w sekcjach poniżej jest POP.

3.7.1.1. Trwałość:

Substancja czynna, sejfner lub synergetyk spełnia kryterium trwałości 

jeżeli istnieją dowody, że okres jej degradacji 50 % (DT50) w wodzie 

jest dłuższy niż dwa miesiące, lub jej DT50 w glebie jest dłuższy niż 

sześć miesięcy, lub jeżeli jej DT50 w dennych osadach jest dłuższy niż 

sześć miesięcy.

3.7.1.2 Bioakumulacja:

– Substancja czynna, sejfner lub synergetyk spełnia kryterium 

biokumulacji jeżeli:

– istnieją dowody, że współczynnik jej biokoncentracji lub 

bioakumulacji w gatunkach organizmów wodnych jest większy niż 

5000 lub, w razie braku takich danych, że współczynnik podziału 

n-oktanol/woda (log Ko/w) jest większy niż 5; lub

– istnieją dowody, że substancja czynna, sejfner lub synergetyk 

stwarzają inne powody do obaw, takie jak wysoka bioakumulacja 

w organizmach niebędących celem działania, wysoka toksyczność 

lub ekotoksyczność.
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3.7.1.3. Możliwość przemieszczania się w środowisku na duże odległości:

Substancja czynna, sejfner lub synergetyk spełnia kryterium możliwego 

przemieszczania się w środowisku na duże odległości jeżeli:

– zmierzone poziomy substancji czynnej, sejfnera lub synergetyku 

w miejscach oddalonych od źródła emisji stanowią potencjalny 

powód do obaw; lub

– dane monitoringowe wskazują, że przemieszczanie się 

w środowisku substancji czynnej, sejfnera lub synergetyku na duże 

odległości z możliwością przeniesienia do środowiska 

przyjmującego może zachodzić za pośrednictwem powietrza, wody 

lub gatunków migrujących; lub

– właściwości substancji czynnej, sejfnera lub synergetyku dotyczące 

ich zachowania się w środowisku i/lub wyniki modelowania, które 

wskazują, że substancja czynna, sejfner lub synergetyk mają 

możliwość przemieszczania się w środowisku na duże odległości, 

poprzez powietrze, wodę lub gatunki migrujące, i możliwe jest jej 

przenoszenie się do miejsc odległych od żródła jej emisji. 

W przypadku substancji czynnej, sejfnera lub synergetyku, których 

przenoszenie w powietrzu jest znaczne, DT50 w powietrzu 

powinien być dłuższy niż dwa dni.

3.7.2.Substancję czynną, sejfner lub synergetyk zatwierdza się wyłącznie wtedy, gdy 

nie uznano ich za substancję trwałą, wykazującą zdolność do bioakumulacji 

i toksyczną (PBT).

Substancja spełniająca wszystkie trzy kryteria przedstawione w poniższych 

sekcjach jest substancją PBT.
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3.7.2.1. Trwałość

Substancja czynna, sejfner lub synergetyk spełniają kryterium trwałości, 

jeżeli:

– okres półtrwania w wodzie morskiej jest dłuższy niż 60 dni; lub

– okres półtrwania w wodzie słodkiej lub estuaryjnej jest dłuższy niż 

40 dni; lub

– okres półtrwania w dennych osadach morskich jest dłuższy niż 180 

dni; lub

– okres półtrwania w dennych osadach wód słodkich lub 

estuaryjnych jest dłuższy niż 120 dni; lub

– okres półtrwania w glebie jest dłuższy niż 120 dni.

Ocena trwałości w środowisku jest oparta na dostępnych danych 

dotyczących czasu półtrwania zebranych w odpowiednich warunkach,

opisanych przez wnioskodawcę.

3.7.2.2. Bioakumulacja

Substancja czynna, sejfner lub synergetyk spełniają kryterium zdolności 

do bioakumulacji, jeżeli współczynnik biokoncentracji jest wyższy niż 

2 000.

Ocena zdolności do bioakumulacji opiera się na danych pochodzących 

z pomiarów biokoncentracji w gatunkach organizmów wodnych. Można

użyć zarówno danych dla gatunków słodkowodnych jak i morskich.
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3.7.2.3. Toksyczność

Substancja czynna, sejfner lub synergetyk spełniają kryterium 

toksyczności, jeżeli:

– stężenie, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmian 

u gatunków morskich i słodkowodnych jest mniejsze niż 0,01 mg/l; 

lub

– substancja jest sklasyfikowana jako rakotwórcza (kategorii 1 lub 

2), mutagenna (kategorii 1 lub 2) lub szkodliwa na rozrodczość

(kategorii 1, 2 lub 3); lub

– istnieją inne dowody na toksyczność chroniczną oznaczoną 

w klasyfikacji: T, R48 lub Xn, R48 zgodnie z dyrektywą 

67/548/EWG.

3.7.3.Substancję czynną, sejfner lub synergetyk zatwierdza się wyłącznie wtedy, gdy nie 

uznano ich za substancję bardzo trwałą oraz wykazującą dużą zdolność do 

bioakumulacji (vPvB).

Substancja spełniająca oba kryteria przedstawione w poniższych sekcjach jest 

substancją vPvB.
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3.7.3.1. Trwałość

Substancja czynna, sejfner lub synergetyk spełniają kryterium dużej 

trwałości, jeżeli:

okres półtrwania w wodzie morskiej, słodkiej lub estuaryjnej jest 

dłuższy niż 60 dni; lub

okres półtrwania w dennych osadach w wód morskich, słodkich lub 

jest dłuższy niż 180 dni; lub

okres półtrwania w glebie jest dłuższy niż 180 dni.

3.7.3.2. Bioakumulacja

Substancja czynna, sejfner lub synergetyk spełniają kryterium bardzo 

dużej zdolności do bioakumulacji, jeżeli współczynnik biokoncentracji 

jest wyższy niż 5 000.
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3.8. Ekotoksyczność

3.8.1.Substancję czynną, sejfner lub synergetyk zatwierdza się wyłącznie wtedy , 

gdy ocena ryzyka wykaże, że ryzyko jest dopuszczalne według kryteriów 

ustanowionych w jednolitych zasadach dokonywania oceny i udzielania 

zezwoleń na wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin, o których 

mowa w art. 29 ust. 6, w realistycznych proponowanych warunkach

stosowania środka ochrony roślin zawierająceg substancję czynną, sejfner lub 

synergetyk. Ocena musi uwzględniać dotkliwość skutków, niepewność danych 

oraz liczbę grup organizmów, na które substancja czynna, sejfner lub 

synergetyk mogą wywierać niekorzystny wpływ podczas zamierzonego 

stosowania.

3.8.2.Substancję czynną, sejfner lub synergetyk zatwierdza się wyłącznie wtedy , 

gdy w oparciu o ocenę wytycznych dotyczących testów uzgodnionych na 

poziomie Wspólnoty lub międzynarodowym nie uznano ich za substancję 

oddziaływującą na układ endoktrynny wywołując działania niepożądane 

u organizmów niebędących celem działania, chyba że narażenie organizmów 

niebędących celem działania na działanie tej substancji czynnej w środku 

ochrony roślin w realistycznych proponowanych warunkach stosowania jest 

nieistotne.

3.9. Oznaczanie pozostałości

Substancję czynną, sejfner lub synergetyk zatwierdza się wyłącznie wtedy, gdy – w 

stosownych przypadkach – można oznaczyć pozostałości do celów oceny ryzyka i do 

celów wykonawczych.
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3.10. Los i zachowanie w wodach gruntowych

Substancję czynną zatwierdza się wyłącznie wtedy, gdy dla jednego lub kilku 

zastosowań reprezentatywnych uznano, że w następstwie stosowania środka ochrony 

roślin zgodnego z realistycznymi warunkami stosowania, przewidywane stężenie 

substancji czynnej lub metabolitów, produktów rozkładu lub reakcji w wodach 

gruntowych jest zgodne z reprezentatywnymi kryteriami zawartymi w jednolitych 

zasadach dokonywania oceny i udzielania zezwoleń na wprowadazanie do obrotu 

środków ochrony roślin, o których mowa w art. 29 ust. 6.

4. Substancja kwalifikująca się do zastąpienia

Substancję czynną zatwierdza się jako substancję nadającą się do zastąpienia zgodnie 

z art. 24, gdy jest spełniony którykolwiek z poniższych warunków:

– jej poziom ADI, ARfD lub AOEL jest znacząco niższy niż poziomy dla większości 

zatwierdzonych substancji czynnych w ramach grup substancji/kategorii 

zastosowania;

– spełnia dwa z kryteriów uznania za substancję PBT;

– istnieją powody do obaw związane z charakterem najcięższych skutków (takich jak: 

neurotoksyczność rozwojowa lub immunotoksyczność) które, w połączeniu ze 

wzorcami zastosowanie/narażenie, składają się na sytuacje zastosowania, które mogą 

nadal budzić obawy, np. wysokie potencjalne ryzyko dla wód gruntowych; nawet 

przy bardzo restrykcyjnych metodach zarządzania ryzykiem (takich jak szeroki 

zakres wyposażenia w środki ochrony osobistej, czy bardzo duże strefy buforowe);
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– zawiera znaczącą ilość izomerów nieaktywnych,

– została lub ma zostać sklasyfikowana – zgodnie z przepisami dyrektywy 

67/548/EWG – jako substancja rakotwórcza kategorii 1 lub 2, w przypadku gdy nie 

została wykluczona zgodnie z kryteriami określonymi w pkt 3.6.3,

– została lub ma zostać sklasyfikowana – zgodnie z przepisami dyrektywy 

67/548/EWG – jako substancja szkodliwa na rozrodczość kategorii 1 lub 2, 

w przypadku gdy nie została wykluczona zgodnie z kryteriami określonymi

w pkt 3.6.4,

– jeśli na podstawie oceny dokonanej przez Wspólnotę lub uzgodnionych 

międzynarodowych wytycznych dotyczących badań lub innych dostępnych danych 

lub informacji ocenionych przez Urząd, uważana jest za substancję oddziaływującą 

na układ endokrynny w stopniu, który może powodować wystąpienie niepożądanych 

skutków u ludzi, w przypadku gdy substancja nie została wykluczona zgodnie 

z kryteriami określonymi w pkt 3.6.5.

5. Substancje czynne niskiego ryzyka

Substancji czynnej nie uważa się za substancję czynną niskiego ryzyka, jeżeli zgodnie 

z dyrektywą 67/548/EWG została ona sklasyfikowana lub ma zostać sklasyfikowana jako 

należąca przynajmniej do jednej z następujących kategorii: 

– rakotwórcza,

– mutagenna,

– szkodliwa na rozrodczość,
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– uczulająca,

– bardzo toksyczna lub toksyczna,

– wybuchowa,

– żrąca.

Substancji czynnej nie uważa się za substancję czynną niskiego ryzyka, jeżeli:

– jest trwała (okres półtrwania w glebie jest dłuższy niż 60 dni); lub

– współczynnik biokoncentracji przekracza 100; lub

– uznaje się, że wpływa na układ endokrynny.
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ZAŁĄCZNIK III

Wykaz składników obojętnych, które nie mogą wchodzić w skład środków ochrony roślin, 

o których mowa w art. 27
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ZAŁĄCZNIK IV

Ocena porównawcza zgodnie z art. 50

1. Warunki oceny porównawczej

W przypadku rozważania odmowy lub wycofania zezwolenia na środek ochrony roślin na 

rzecz alternatywnego środka ochrony roślin lub niechemicznej metody kontroli lub 

zapobiegania, zwanego dalej „zastępowaniem”, alternatywy środek ochrony roślin musi, 

w świetle wiedzy naukowej i technicznej, wykazywać znacząco niższe ryzyko dla zdrowia 

lub środowiska. Przeprowadza się ocenę środka alternatywnego, aby wykazać, czy środek 

ten może czy też nie może być wykorzystywany z podobnym skutkiem na organizmie 

docelowym i bez znaczących ekonomicznych czy praktycznych niedogodności dla 

użytkownika.

Dalsze warunki odmowy lub wycofania zezwolenia są następujące:

a) zastąpienie stosuje się jedynie wówczas, gdy inne metody lub chemiczna 

różnorodność substancji czynnych jest wystarczająca, by zminimalizować nabywanie 

odporności przez organizm będący celem działania; oraz

b) zastąpienie stosuje się jedynie w przypadku środków ochrony roślin, jeżeli ich 

stosowanie wiąże się ze znacząco wyższym poziomem ryzyka dla zdrowia ludzi lub 

środowiska; oraz

c) zastąpienie stosuje się dopiero po umożliwieniu, w niezbędnych przypadkach, 

nabycia doświadczenia ze stosowania w praktyce, jeżeli nie jest ono jeszcze 

dostępne.
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2. Znacząca różnica ryzyka

Znacząca różnica ryzyka jest określana indywidualnie dla każdego przypadku przez 

właściwe organy. Brane są pod uwagę właściwości substancji czynnej oraz możliwość 

narażenia różnych podgrup populacji (użytkownicy profesjonalni i nieprofesjonalni, osoby 

postronne, pracownicy, mieszkańcy, specyficzne grupy szczególnie narażone lub 

konsumenci) bezpośrednio lub pośrednio za pośrednictwem żywności, paszy, wody pitnej 

lub środowiska. Brane są również pod uwagę rygorystyczność nałożonych ograniczeń 

stosowania i zalecane wyposażenie ochrony osobistej.

W przypadku środowiska, w odpowiednich przypadkach, wartość 10 dla stosunku 

toksyczności do narażenia (TER) dla różnych środków ochrony roślin jest uważana za 

znaczącą różnicę ryzyka.

3. Znaczące niedogodności praktyczne lub ekonomiczne

Znacząca niedogodność praktyczna albo ekonomiczna dla użytkownika jest określana jako 

poważne, dające się wyrazić ilościowo zakłócenie sposobu pracy lub działalności 

przedsiębiorstwa prowadzące do niemożności sprawowania wystarczającej kontroli nad 

organizmem będącym celem działania. Taką istotną niedogodnością może być, na 

przykład, brak urządzeń technicznych do stosowania alternatywnego środka ochrony roślin 

lub jest to ekonomicznie nieopłacalne.

Jeżeli ocena porównawcza wskazuje, że ograniczenia i/lubzakazy stosowania środka ochrony roślin 

mogą spowodować taką niedogodność, uwzględnia się to w procesie podejmowania decyzji. 

Sytuacja taka jest uzasadniana.
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ZAŁĄCZNIK V

Uchylone dyrektywy i ich kolejne zmiany, o których mowa w art. 83.

A. Dyrektywa 91/414/EWG

Akty prawne zmieniające dyrektywę 

91/414/EWG

Termin transpozycji

Dyrektywa 93/71/EWG 3 sierpnia 1994 r.

Dyrektywa 94/37/WE 31 lipca 1995 r.

Dyrektywa 94/79/WE 31 stycznia 1996 r.

Dyrektywa 95/35/WE 30 czerwca 1996 r.

Dyrektywa 95/36/WE 30 kwietnia 1996 r.

Dyrektywa 96/12/WE 31 marca 1997 r.

Dyrektywa 96/46/WE 30 kwietnia 1997 r.

Dyrektywa 96/68/WE 30 listopada 1997 r.

Dyrektywa 97/57/WE 1 października 1997 r.

Dyrektywa 2000/80/WE 1 lipca 2002 r.

Dyrektywa 2001/21/WE 1 lipca 2002 r.
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Dyrektywa 2001/28/WE 1 sierpnia 2001 r.

Dyrektywa 2001/36/WE 1 maja 2002 r.

Dyrektywa 2001/47/WE 31 grudnia 2001 r.

Dyrektywa 2001/49/WE 31 grudnia 2001 r.

Dyrektywa 2001/87/WE 31 marca 2002 r.

Dyrektywa 2001/99/WE 1 stycznia 2003 r.

Dyrektywa 2001/103/WE 1 kwietnia 2003 r.

Dyrektywa 2002/18/WE 30 czerwca 2003 r.

Dyrektywa 2002/37/WE 31 sierpnia 2003 r.

Dyrektywa 2002/48/WE 31 grudnia 2002 r.

Dyrektywa 2002/64/WE 31 marca 2003 r.

Dyrektywa 2002/81/WE 30 czerwca 2003 r.

Dyrektywa 2003/5/WE 30 kwietnia 2004 r.

Dyrektywa 2003/23/WE 31 grudnia 2003 r.

Dyrektywa 2003/31/WE 30 czerwca 2004 r.

Dyrektywa 2003/39/WE 30 września 2004 r.

Dyrektywa 2003/68/WE 31 marca 2004 r.
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Dyrektywa 2003/70/WE 30 listopada 2004 r.

Dyrektywa 2003/79/WE 30 czerwca 2004 r.

Dyrektywa 2003/81/WE 31 stycznia 2005 r.

Dyrektywa 2003/82/WE 30 lipca 2004 r.

Dyrektywa 2003/84/WE 30 czerwca 2004 r.

Dyrektywa 2003/112/WE 30 kwietnia 2005 r.

Dyrektywa 2003/119/WE 30 września 2004 r.

Rozporządzenie (WE) nr 806/2003 -

Dyrektywa 2004/20/WE 31 lipca 2005 r.

Dyrektywa 2004/30/WE 30 listopada 2004 r.

Dyrektywa 2004/58/WE 31 sierpnia 2005 r.

Dyrektywa 2004/60/WE 28 lutego 2005 r.

Dyrektywa 2004/62/WE 31 marca 2005 r.

Dyrektywa 2004/66/WE 1 maja 2004 r.

Dyrektywa 2004/71/WE 31 marca 2005 r.

Dyrektywa 2004/99/WE 30 czerwca 2005 r.

Dyrektywa 2005/2/WE 30 września 2005 r.
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Dyrektywa 2005/3/WE 30 września 2005 r.

Dyrektywa 2005/25/WE 28 maja 2006 r.

Dyrektywa 2005/34/WE 30 listopada 2005 r.

Dyrektywa 2005/53/WE 31 sierpnia 2006 r.

Dyrektywa 2005/54/WE 31 sierpnia 2006 r.

Dyrektywa 2005/57/WE 31 października 2006 r.

Dyrektywa 2005/58/WE 31 maja 2006 r.

Dyrektywa 2005/72/WE 31 grudnia 2006 r.

Dyrektywa 2006/5/WE 31 marca 2007 r.

Dyrektywa 2006/6/WE 31 marca 2007 r.

Dyrektywa 2006/10/WE 30 września 2006 r.

Dyrektywa 2006/16/WE 31 stycznia 2007 r.

Dyrektywa 2006/19/WE 30 września 2006 r.

Dyrektywa 2006/39/WE 31 lipca 2007 r.

Dyrektywa 2006/41/WE 31 stycznia 2007 r.

Dyrektywa 2006/45/WE 18 września 2006 r.

Dyrektywa 2006/64/WE 31 października 2007 r.

Dyrektywa 2006/74/WE 30 listopada 2007 r.

Dyrektywa 2006/75/WE 31 marca 2007 r.

Dyrektywa 2006/85/WE 31 stycznia 2008 r.

Dyrektywa 2006/104/WE 1 stycznia 2007 r.
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Dyrektywa 2006/131/WE 30 czerwca 2007 r.

Dyrektywa 2006/132/WE 30 czerwca 2007 r.

Dyrektywa 2006/133/WE 30 czerwca 2007 r.

Dyrektywa 2006/134/WE 30 czerwca 2007 r.

Dyrektywa 2006/135/WE 30 czerwca 2007 r.

Dyrektywa 2006/136/WE 30 czerwca 2007 r.

Dyrektywa 2007/5/WE 31 marca 2008 r.

Dyrektywa 2007/6/WE 31 lipca 2007 r.

Dyrektywa 2007/21/WE 12 grudnia 2007 r.

Dyrektywa 2007/25/WE 31 marca 2008 r.

Dyrektywa 2007/31/WE 1 września 2007 r.

Dyrektywa 2007/50/WE 31 maja 2008 r.

Dyrektywa 2007/52/WE 31 marca 2008 r.

Dyrektywa 2007/76/WE 30 kwietnia 2009 r.

Dyrektywa 2008/41/WE 30 kwietnia 2009 r.

Dyrektywa 2008/31/WE 30 czerwca 2009 r.

Dyrektywa 2007/45/WE 8 sierpnia 2008 r.

Dyrektywa 2008/66/WE 30 czerwca 2009 r.
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B. Dyrektywa 79/117/EWG

Akty prawne zmieniające dyrektywę 

79/117/EWG

Termin transpozycji

Dyrektywa 83/131/EWG 1 października 1984 r.

Dyrektywa 85/298/EWG 1 stycznia 1986 r.

Dyrektywa 86/214/EWG -

Dyrektywa 86/355/EWG 1 lipca 1987 r.

Dyrektywa 87/181/EWG 1 stycznia 1988 r. i 1 stycznia 1989 r.

Dyrektywa 87/477/EWG 1 stycznia 1988 r.

Dyrektywa 89/365/EWG 31 grudnia 1989 r.

Dyrektywa 90/335/EWG 1 stycznia 1991 r.

Dyrektywa 90/533/EWG 31 grudnia 1990 r. i 30 września 1990 r.

Dyrektywa 91/118/EWG 31 marca 1992 r.

Rozporządzenie (WE) nr 807/2003 -

Rozporządzenie (WE) nr 850/2004 -

_______________________
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I. WPROWDZENIE

1. W dniu 19 lipca 2006 r. Komisja przedłożyła Radzie wniosek w sprawie rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wprowadzania do obrotu środków 

ochrony roślin1. Wniosek ten oparty jest na art. 37 ust. 2 oraz art. 152 ust. 4 lit. b) 

Traktatu.

2. Parlament Europejski przyjął opinię w pierwszym czytaniu w dniu 23 października 

2007 r.2 Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Komitet Regionów przedstawiły swoje 

opinie w dniach, odpowiednio, 14 marca i 1 lutego 2007 r.

3. W dniu 15 września 2008 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko zgodnie z art. 251 

Traktatu.

II. CELE

Przedmiotowy wniosek zastępuje dyrektywę 91/414/EWG i ma na celu osiągnięcie:
- większej ochrony ludzi, zwierząt i środowiska w kontekście zezwoleń na dopuszczanie 

do obrotu i wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin;
- lepszego zharmonizowania i dostępności środków ochrony roślin; oraz
- zaktualizowania i uproszczenia procedur zatwierdzania substancji czynnych oraz 

udzielania zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu.

Jego główne elementy dotyczą w szczególności:
- zatwierdzania na szczeblu UE substancji czynnych na podstawie wykazu jaśniejszych i 

ściślejszych kryteriów, które wykluczą z obrotu substancje stanowiące bardzo wysokie 
zagrożenie;

- systemu wzajemnego uznawania zezwoleń pomiędzy państwami członkowskimi 
należącymi do tej samej strefy; terytorium UE jest podzielone na trzy strefy o 
podobnych cechach rolnictwa, klimatu i środowiska;

- procedury dotyczącej substancji i środków ochrony roślin niskiego ryzyka; 

- zdefiniowania roli Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA); oraz

- przepisów umożliwiających unikanie zbędnych badań na zwierzętach. 

Rada wprowadziła nowe przepisy dotyczące handlu równoległego, zaprawiania nasion oraz 
ustanowienia tymczasowych zezwoleń krajowych. 

                                               
1 Zmieniony wniosek przedłożono w dniu 11 marca 2008 r.
2 Dok. 14184/07.
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III. ANALIZA WSPÓLNEGO STANOWISKA

1. UWAGI OGÓLNE

Rada uwzględniła w pełni następujące poprawki: 41, 59, 67, 79, 81, 96, 124, 153, 155, 

157, 159, 195, 196, 197, 212, 213, 226, 286 oraz 301.

Rada uwzględniła również w części lub co do zasady poprawki: 5, 6, 10, 11, 14, 18, 22, 

29, 31, 32, 33, 34, 39, 43, 45, 46, 54, 62, 64, 66, 77, 78, 80, 82, 84, 87, 89, 95, 97, 109, 

121, 122, 126, 130, 134, 136, 141, 143, 149, 163, 169, 175, 176, 177, 180, 181, 183, 

185, 188, 189, 190, 201, 206, 248, 251, 296, 300 oraz 305.

Poprawki: 1, 2, 3, 8, 15–17, 23, 28, 30, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 47–48, 52, 55, 58, 68–69, 

70–71, 73–74, 83, 85–86, 88, 91, 101, 103–106, 110–111, 113, 117–118, 120, 127–129, 

132, 135, 137–139, 142, 144, 146–148, 150, 152, 154,158, 161–162, 164–166, 168, 

171, 173, 179, 191–192, 194, 198, 202, 204–205, 207–208, 211, 214, 216, 219, 221–

222, 226, 228–230, 232, 235–242, 245–246, 249–250, 253, 255, 267, 276, 287, 293, 

295, 299, 303 oraz 304 nie zostały uwzględnione we wspólnym stanowisku – Rada 

podzieliła opinię Komisji.
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Poprawki: 7, 9, 11, 20–21, 24–26, 36, 49–51, 53, 56, 57, 75–76, 92–94, 98–100, 107–

108, 114–116, 119, 131, 133, 140, 145, 156, 160, 167, 170, 184, 199, 203, 215, 217, 

218, 220, 224–225, 244, 252, 274 oraz 297, które zostały zaakceptowane w pełni lub 

częściowo przez Komisję, nie zostały włączone do wspólnego stanowiska – poglądy 

Rady nie były zbieżne z poglądami Komisji.

Niektóre poprawki, takie jak: 281 (tymczasowe zezwolenia), 90 (okres przedłużenia dla 

zatwierdzania substancji czynnych), 198 (ochrona danych w przypadku badań 

koniecznych dla przedłużenia lub przeglądu zezwolenia), 210 (poufność nazwisk 

i adresów osób zajmujących się badaniami na kręgowcach) oraz 223 (zwrot kosztów 

przez państwa członkowskie) – zostały całkowicie lub częściowo uwzględnione we 

wspólnym stanowisku, chociaż początkowo nie zostały zaakceptowane przez Komisję. 

We wspólnym stanowisku zawarte są również inne zmiany, nieprzewidziane przez 

Parlament Europejski, które uwzględniają pewną liczbę postulatów zgłoszonych przez 

państwa członkowskie w trakcie negocjacji. Wprowadzono również pewne zmiany 

formalne i edycyjne, aby zdefiniować zakres stosowania niektórych przepisów, uściślić 

brzmienie rozporządzenia i zagwarantować pewność prawną lub zwiększyć spójność

z innymi aktami wspólnotowymi.

Komisja zaakceptowała wspólne stanowisko uzgodnione przez Radę.
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2. UWAGI SZCZEGÓŁOWE

a) Przepisy zawarte w pierwotnym wniosku

 Podstawa prawna

Rada uważa, że ponieważ głównym celem rozporządzenia jest troska o skuteczne 

funkcjonowanie rynku wewnętrznego środków ochrony roślin, artykuł 95 stanowi 

prawidłową podstawę prawną. Rada postanowiła jednak, czyniąc gest wobec Komisji, 

przyjąć podwójną podstawę prawną obejmującą art. 37 ust. 2.

 Definicje

Rada przyjęła poprawki, które odpowiednio precyzowały tekst definicji lub które były 

niezbędne, gdyż do tekstu wprowadzono nowe przepisy (np. poprawki 41, 45, 46).

W niektórych przypadkach Rada wolała jednak umieścić nowe definicje w artykułach 

zawierających przepisy dotyczące tych dziedzin (np. definicje handlu równoległego, 

identycznych środków ochrony roślin, państwa członkowskiego pełniącego rolę 

sprawozdawcy lub niskiego ryzyka). Rada skreśliła zawartą we wniosku Komisji 

definicję zintegrowanej ochrony przed szkodnikami; zamiast tego wprowadziła 

w art. 52 nawiązanie do dyrektywy o zrównoważonym stosowaniu pestycydów. Rada 

nie mogła uwzględnić poprawki 53, gdyż była zdania, że priorytet dla metod 

niechemicznych nie jest niezbędnym elementem dobrej praktyki ochrony roślin.

Rada wprowadziła również szereg dodatkowych definicji, takich jak: „posiadacz 

zezwolenia”, „użytkownik profesjonalny”, „zastosowanie małoobszarowe”, „szklarnia”, 

„zabiegi pozbiorcze”, „różnorodność biologiczna”, „właściwy organ”, „reklama”, 

„istotny metabolit” oraz „zanieczyszczenie”. Skreśliła definicje „zwierząt” oraz 

„zintegrowanej ochrony przed szkodnikami”.
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 Zatwierdzanie substancji czynnych

W art. 4a Rada wprowadziła podejście sekwencyjne do oceny kryteriów określonych 
w załączniku II, zgodnie z którym przed przeanalizowaniem pozostałych kryteriów 
należy najpierw sprawdzić punkty 3.6.2 –3.6.4 oraz punkt 3.7 tego załącznika.
Rada – podobnie jak Parlament – jest zdecydowanie przekonana, że należy ująć
w formie wykazu ścisłe kryteria zatwierdzania substancji czynnych, aby chronić 
zdrowie ludzi i środowisko.
W załączniku II pkt 3.6 Rada wprowadziła precyzyjną definicję niewielkiego narażenia 
na substancje rakotwórcze, substancje oddziaływujące na układ endokrynny lub 
szkodliwe na rozrodczość i ustaliła, że czynne substancje kategorii pierwszej lub drugiej 
powodujące mutacje komórek powinny być zakazane nawet jeżeli kontakt człowieka 
z tymi substancjami jest niewielki. Niemniej jednak uznała za konieczne wprowadzenie, 
w wyjątkowych przypadkach, ograniczonej czasowo klauzuli derogacyjnej dla tych 
substancji, które są niezbędne dla ochrony upraw, nawet jeżeli nie spełniają 
przedmiotowych kryteriów. 
Rada nie zgodziła się z poglądem Parlamentu Europejskiego, że czynne substancje 
o właściwościach neurotoksycznych i immunotoksycznych powinny zostać wyłączone, 
ale przyznała, że można je uważać za kwalifikujące się do zastąpienia. 

Podobnie jak Parlament Rada sprzeciwiła się nieograniczonemu przedłużaniu 
zatwierdzania substancji czynnych, co proponowała Komisja; jednak w odróżnieniu od 
Parlamentu, który w poprawce 90 wystąpił o maksymalny okres 10 lat, Rada ustaliła go 
na lat 15. 

 Procedury

Rada starała się o dalsze uproszczenie procedur zatwierdzania substancji czynnych oraz 
udzielania zezwoleń na środki ochrony roślin. Zwróciła szczególną uwagę na skrócenie 
ostatecznych terminów i na precyzyjniejsze zdefiniowanie roli poszczególnych 
zainteresowanych podmiotów (państwa członkowskie, Komisja, Europejski Urząd 
ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)). Rada zaakceptowała w związku z tym w pełni 
lub częściowo szereg idących w tym kierunku poprawek Parlamentu Europejskiego, 
a także odrzuciła inne – jak część poprawki 141, które mogłyby spowodować 
niepotrzebne opóźnienia lub też nie pozostawić wystarczającej ilości czasu na 
odpowiednie zakończenie niektórych etapów przedmiotowych procedur (np. poprawka 
86).
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 Substancje czynne niskiego ryzyka

Rada, podobnie jak Parlament, uważała, że wskazane jest dalsze sprecyzowanie pojęcia 

„niskie ryzyko”; jednak zamiast dodawać definicję w art. 3 lub zamieszczać dodatkowe 

wyjaśnienia w art. 22, jak proponował Parlament Europejski (poprawki 43 i 301), 

wprowadziła bardziej szczegółowe kryteria w załączniku II. 

Jeżeli chodzi o ochronę danych dotyczących środków ochrony roślin niskiego ryzyka, 

Rada ustaliła okres ochrony maksymalnie na 13 lat, zamiast 15 jak proponował 

Parlament Europejski (poprawka 287). W przypadku zezwolenia dotyczącego środka 

ochrony roślin niskiego ryzyka w kontekście małoobszarowym okres ochrony danych 

może zostać przedłużony do 15 lat. 

 Substancje kwalifikujące się do zastąpienia

Rada sprecyzowała również kryteria dla substancji czynnych, które będzie można 

określić jako kwalifikujące się do zastąpienia. Rada uważała, że należy przedłużyć 

okres ważności zatwierdzenia z siedmiu do dziesięciu lat; dlatego też nie zaakceptowała 

poprawki 106.

Rada nie mogła uznać poprawek: 170, 171, 173, a także pełnej treści poprawek 251 

i 253, które rozszerzają ocenę porównawczą na wszystkie środki ochrony roślin.

Przeredagowano jednak treść art. 48, aby zapewnić państwom członkowskim 

możliwość niewydawania, w wyjątkowych przypadkach, zezwolenia lub ograniczenia 

stosowania środka ochrony roślin, który nie zawiera substancji kwalifikującej się do 

zastąpienia lub substancji niskiego ryzyka, jeżeli istnieje metoda niechemiczna. 
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 Wzajemne uznawanie zezwoleń

Rada nie mogła przyjąć poprawek, które dotyczyły zezwolenia strefowego oraz 

wzajemnego uznawania zezwoleń (w szczególności poprawek 15, 19, 52, 137, 138, 139, 

147, 148, 152, 166 oraz 230). Rada potwierdziła jednak podział na strefy zezwoleń 

zaproponowany przez Komisję oraz system obowiązkowego wzajemnego uznawania 

zezwoleń; zdaniem Rady jest to dobry sposób, aby zapewnić zmniejszenie obciążeń 

administracyjnych oraz to, by europejscy rolnicy mogli szybciej korzystać ze środków 

ochrony roślin i by były one dla nich szerzej dostępne. Rada rozszerzyła ten system na 

środki ochrony roślin w kontekście małoobszarowym oraz uczyniła go jeszcze bardziej 

elastycznym (np. uznawanie zezwoleń między państwami członkowskimi, które należą 

do różnych stref, lub możliwość, aby o zezwolenie ubiegała się organizacja zawodowa). 

Rada wprowadziła przepisy umożliwiające państwom członkowskim nakładanie 

dodatkowych środków ograniczających ryzyko dotyczących ich terytorium oraz, 

w wyjątkowych wypadkach, nieuznawanie zezwoleń przyznanych w innym państwie 

członkowskim, aby chronić zdrowie ludzi lub zwierząt, lub środowisko. Rada 

wprowadziła również klauzulę przeglądu, zgodnie z którą Komisja ma sporządzić 

sprawozdanie w ciągu pięciu lat od wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia.

 Tymczasowe zezwolenia krajowe (artykuł 29a)

Państwa członkowskie postanowiły jako środek przejściowy przywrócić tymczasowe 

zezwolenia, ponieważ obawiały się, że nastąpią opóźnienia w wydawaniu zezwoleń na 

środki ochrony roślin. Uważały, że nowy system należy najpierw przetestować, aby 

sprawdzić, czy terminy mogą być dotrzymywane. Tymczasowe zezwolenia krajowe 

będą przyznawane tylko na ograniczony czas (trzy lata) i po spełnieniu określonych 

warunków. Poglądy Rady i Parlamentu na te kwestię są w znacznym stopniu zbliżone 

(poprawka 281).
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 Badania na zwierzętach

Rada odnotowała, że Parlament Europejski jest szczególnie zainteresowany 

uniknięciem lub zminimalizowaniem badań na zwierzętach (poprawki: 6, 9, 23, 24, 55, 

66, 75, 92, 108, 130, 208 oraz 225) i tam, gdzie to możliwe, uwzględniła to w tekście 

wspólnego stanowiska. 

 Procedura komitetowa

Rada zmodyfikowała wniosek Komisji, aby dostosować go do nowej decyzji 

2006/512/WE w sprawie procedury komitetowej zmieniającej decyzję 1999/468/WE 

i wprowadzającej nową procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą. Rada zatwierdziła 

poprawkę 109 i część poprawki 141, lecz nie uwzględniła poprawek: 93, 94, 99, 100, 

119, 120, 142, 158, 184, 219, 224, 226, 227. W niektórych przypadkach Rada nie mogła 

zatwierdzić procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą, jeżeli środki, które miano 

przedsięwziąć, odnosiły się wyłącznie do realizacji. Rada uważała, że w przypadkach 

dotyczących prostego przenoszenia wymogów już zawartych w załącznikach do 

dyrektywy 91/414/WE do nowego rozporządzenia lub przyjmowania niewiążących 

wytycznych, odpowiedniejsza jest procedura komitetu doradczego.

Jeżeli chodzi o poprawki 108, 221 oraz 225, Rada nie zgodziła się z proponowaną 

procedurą (art. 251 Traktatu). Uważała, że najodpowiedniejszą procedurą komitetową 

byłaby „procedura regulacyjna połączona z kontrolą”, ponieważ rozporządzenia, które 

mają zostać przyjęte w następstwie przepisów określonych w tych artykułach, uzupełnią 

dokument podstawowy przez dodanie do niego nowych elementów innych niż istotne. 

b) Nowe przepisy zawarte we wspólnym stanowisku

Po dyskusjach w Radzie do tekstu wspólnego stanowiska zostały dodane przepisy 

dotyczące następujących zagadnień:
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 Zaprawiane nasiona (art. 47a)

Zdaniem delegacji niezbędne jest dodanie przepisów w tym zakresie, aby zapewnić 

ochronę swobody przemieszczania się w UE nasion zaprawianych środkami ochrony 

roślin, chyba że takie nasiona stanowiłyby poważne zagrożenie zdrowia ludzi lub 

zwierząt lub zagrożenie środowiska. 

 Handel równoległy

Na prawie jednogłośną prośbę państw członkowskich Rada dodała przepisy dotyczące 

handlu równoległego. Rada włączyła w związku z tym poprawkę 286 oraz dostosowała 

przepisy dotyczące handlu równoległego do najnowszej praktyki sądowej. Wprowadziła 

również wymóg oficjalnych kontroli w tej dziedzinie.

 Adiuwanty

Rada wprowadziła przepisy umożliwiające określenie w następstwie procedury 

komitetowej szczegółowych zasad dotyczących zezwoleń na adiuwanty. 

IV. PODSUMOWANIE

Rada uważa, że jej wspólne stanowisko jest wyważonym i realistycznym rozwiązaniem 

pewnej liczby problemów podjętych we wniosku Komisji i spodziewa się konstruktywnej 

dyskusji z Parlamentem Europejskim, prowadzącej do praktycznego porozumienia w sprawie 

tego rozporządzenia.

____________________
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OŚWIADCZENIE KOMISJI

„Komisja uznaje, że procedura, która umożliwia ewentualne zatwierdzenie substancji czynnej 

na maksymalny okres 5 lat, nawet jeśli nie spełnia ona wymienionych kryteriów, jest 

odstępstwem od standardowej procedury zatwierdzania substancji czynnych. Komisja 

podkreśla, że odstępstwo miałoby zastosowanie jedynie w przypadkach, gdy zostałby 

przedstawiony materiał dowodowy wykazujący, że nie istnieją żadne inne dostępne środki 

zwalczania poważnego zagrożenia dla zdrowia roślin. Decyzja o zatwierdzeniu zostanie 

podjęta z zastosowaniem procedury komitologii, zatem włączając wszystkie państwa 

członkowskie w ocenę nie tylko dokumentacji na temat substancji czynnej, ale również na 

temat dokumentacji wykazującej, że nie ma żadnej alternatywy. Zatwierdzenie, które może 

zostać zaproponowane będzie podlegało surowym warunkom, w tym środkom 

ograniczającym ryzyko, które byłyby częścią decyzji o zatwierdzeniu i miały na celu 

ograniczenie narażenia ludzi i środowiska.”
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OŚWIADCZENIE KOMISJI

„Komisja wyraża żal z powodu usunięcia art. 152 ust. 4 lit. b) Traktatu jako podstawy 

prawnej wniosku. Wśród głównych celów wniosku jest osiągnięcie wysokiego poziomu 

zdrowia ludzi i zwierząt oraz ochrona środowiska. 

Aby umożliwić kontynuację procesu legislacyjnego, z myślą o terminowym przyjęciu 

postulowanego rozporządzenia, Komisja zgadza się ze wspólnym stanowiskiem Rady, 

zakładając, że zawartość osiągniętego kompromisu realizuje, ogólnie rzecz biorąc, cele 

wniosku. 

Jeżeli Parlament Europejski podczas drugiego czytania wprowadziłby ponownie art. 152 jako 

jedną z podstaw prawnych wniosku, Komisja zastrzega sobie prawo przyjęcia stosownej 

poprawki.”

OŚWIADCZENIE WĘGIER

System strefowy i wzajemne uznawanie

„Udzielanie zezwoleń na środki oraz wzajemne uznawanie połączone z postulowanym systemem 

trzystrefowym są nieodpowiednie. Wbrew zasadzie pomocniczości obecny tekst nie daje koniecznej 

i wystarczającej gwarancji prawnej uwzględnienia w tej procedurze uwarunkowań lokalnych. Jest 

to niezgodne z art. 4 ust. 3a i 3c przedmiotowego wniosku. Warunki pogodowe, odmiany, zasięg 

występowania szkodników i chorób, praktyki stosowane w rolnictwie oraz dawki pestycydów są tak 

odmienne zwłaszcza w strefie B (centrum), że system ten nie zapewni rozwoju bezpiecznych 

i efektywnych programów zarządzania, w których wykorzystuje się najmniejsze konieczne ilości 

środków agrochemicznych. 

Kryteria zatwierdzania dla substancji czynnych

Jeżeli chodzi o kryteria zatwierdzania dla substancji czynnych, potrzebne są dalsze oceny, ponieważ 

wyniki dostępnych badań skutków są bardzo rozbieżne, a ich wnioski – kontrowersyjne. 

Zdaniem Węgier zastosowanie postulowanych nowych kryteriów zmniejszyłoby liczbę środków 

ochrony roślin dostępnych na rynku, a tym samym zwiększyłoby zagrożenie ze strony szkodników 

i zagrożenie związane ze wzrostem odporności, ryzyko poniesienia znacznych strat plonów oraz 

wzrostu kosztów produkcji. W konsekwencji UE byłaby zmuszona zwiększyć przywóz z państw 

trzecich, w których nie można zagwarantować spełnienia standardów obowiązujących w UE.
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Aby zmniejszyć ewentualny niekorzystny wpływ na uprawę roślin, a jednocześnie utrzymać wysoki 

poziom ochrony zdrowia ludzi, właściwsze byłoby zastosowanie podejścia opartego na ryzyku 

podczas ustalania kryteriów zatwierdzania substancji czynnych.

W związku ze zmianami klimatu i w warunkach wolnego handlu coraz szybsze jest pojawianie się 

i wprowadzanie szkodników powodujących szkody odczuwalne dla gospodarki. Utrzymywanie 

właściwego poziomu ochrony roślin jest zatem w pełni uzasadnione.

Węgry uznają znaczenie zharmonizowanego i wyważonego systemu udzielania zezwoleń 

i wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin oraz dostrzegają stałą potrzebę podnoszenia 

standardów zdrowia konsumentów. Węgry z wielkim uznaniem przyjmują działania podjęte przez 

prezydencję słoweńską, zmierzające do wypracowania porozumienia politycznego w sprawie 

omawianego wniosku i w rezultacie do osiągnięcia wspólnego stanowiska Rady. Węgry zgadzają 

się z ogólnymi celami wniosku, nie są jednak w stanie poprzeć niektórych z postulowanych 

środków służących osiągnięciu tych celów, wobec czego wstrzymują się od głosu.”

OŚWIADCZENIE IRLANDII

Irlandia jest ogólnie zdania, że niniejsze rozporządzenie jest postępowe, wyważone i dobrze 

skonstruowane, a także popiera większość przepisów w nim zawartych. Zauważamy jednak, że 

kilka ważnych kwestii stanowi powód do niepokoju.

1. Irlandia jest zaniepokojona szczególnie faktem, że stosowaniu „opartych na rodzaju zagrożenia 

wartości odcięcia” jako podstawy podejmowania decyzji w sprawie zatwierdzenia pomija 

zasadę oceny ryzyka i jest przekonana, że w rozporządzeniu tym nie wykorzystano możliwości 

uwzględnienia zasady oceny ryzyka.

2. Irlandia zgadza się co do tego, że należy właściwie kontrolować stosowanie w środkach 

ochrony roślin substancji, które podlegają kryteriom zatwierdzania, o których mowa w pkt 3.6 

załącznika II. Zauważamy, że niektóre substancje, które mogą nie spełnić kryteriów 

zatwierdzania proponowanych w pkt 3.6 załącznika II do niniejszego rozporządzenia, mają 

kluczowe znaczenie dla ochrony upraw w Irlandii, a także że ich wycofanie może spowodować 

znaczne straty w uprawie roślin i w gospodarce, nie gwarantując istotnych ograniczeń 

w narażeniu operatorów, osób postronnych, konsumentów oraz środowiska na działanie tego 

typu substancji.
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3. Irlandia wyraża zaniepokojenie, że wycofanie substancji, które nie spełnią kryteriów 
zatwierdzenia, ograniczy zakres dostępnych środków chemicznych pozwalających na 
uniknięcie tworzenia się oporności, która ma istotny negatywny wpływ na ochronę upraw; 
może także zwiększyc narażenie ludzi i zwierząt na działanie mykotoksyn. Irlandia odnotowuje 
ponadto, że w oświadczeniu Komisji w sprawie art. 4 ust. 7 znajdującym się w dokumencie 
10835/1/08 podkreśla się, że odstępstwo to dotyczy wyłącznie kontrolowania „poważnego 
zagrożenia dla zdrowia roślin” i nie przewiduje kontrolowania poważnego zagrożenia dla 
zdrowia publicznego, takiego jakie stwarza narażenie na działanie mykotoksyn.

4. Irlandia jest zaniepokojona brakiem szczegółowej aktualnej oceny skutków regulacji na obecne 
brzmienie tekstów dotyczących konkurencyjności i trwałości rolnictwa europejskiego.

Irlandia – pomimo faktu, że popiera większość przepisów znajdujących się w projekcie 
rozporządzenia oraz uwzględniajac, że przedstawione powyżej obawy mogą zostać poruszone przez 
Parlament w drugim czytaniu – nie może poprzeć przedmiotowego wniosku.

OŚWIADCZENIE ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA

Zjednoczone Królestwo popiera ramy naukowe, które jeszcze bardziej ograniczają ryzyko dla 
zdrowia ludzi i dla środowiska, popierając jednocześnie ekonomiczną produkcję upraw oraz 
zwalczanie szkodników, chwastów i chorób. Zjednoczone Królestwo z zadowoleniem przyjmuje 
skrupulatną pracę wykonaną przez prezydencję słoweńską na bazie prac przeprowadzonych przez 
wcześniejsze prezydencje, w której w większości aspektów znaleziono racjonalną równowagę 
między tymi priorytetami. Ze szczególnym zadowoleniem Zjednoczone Królestwo przyjmuje 
postęp w zakresie zezwoleń strefowych, które – jesteśmy przekonani – pozwolą na osiągnięcie 
w praktyce celu, jakim jest lepsza harmonizacja.

Zjednoczone Królestwo zgadza się, że należy odpowiednio kontrolować stosowanie w środkach 
ochrony roślin substancji, które ingerują w gospodarkę hormonalną i mogą powodować u ludzi 
działania niepożądane. Zjednoczone Królestwo zauważa jednak, że konsumenci są narażeni na 
kontakt z substancjami, które ingerują w gospodarkę hormonalną, pochodzącymi z różnych źródeł, 
w tym z produktów farmaceutycznych i środków spożywczych, takich jak mięso i rośliny 
strączkowe.

Pewne substancje, które mogą nie spełnić kryteriów zatwierdzenia zaproponowanych w załączniku 
II do przedmiotowego rozporządzenia, mają kluczowe znaczenie dla ochrony upraw 
w Zjednoczonym Królestwie oraz – jesteśmy przekonani – w innych rejonach Unii Europejskiej. 
Zjednoczone Królestwo docenia wysiłki prezydencji słoweńskiej, która starała się uwzględnić te 
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obawy w tekście kompromisowym. Zjednoczone Królestwo jednak nadal obawia się, że w dalszym 
ciągu nie jest dostępna właściwa ocena potencjalnego oddziaływania tych wniosków na rolnictwo 
w Unii Europejskiej, ani wynikających z nich korzyści dla konsumentów. Zjednoczone Królestwo 
nieustannie podkreślało, jakie znaczenie ma zrozumienie oddziaływania tych środków, zanim 
podpisze się pod takim rozporządzeniem, i przeprowadziło ocenę w odniesieniu do Zjednoczonego 
Królestwa. Bez takiej oceny dla UE jako całości UE ryzykuje podjęcie środków, które miały by 
istotny niekorzystny wpływ na ochronę upraw, ale nie zapewniałyby istotnych korzyści 
zdrowotnych dla konsumentów. W związku z tym Zjednoczone Królestwo na tym etapie nie może, 
niestety, poprzeć przedmiotowego wniosku.

____________
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KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

na mocy art. 251 ust. 2 akapit drugi Traktatu WE 
 

dotyczący 
 

wspólnego stanowiska Rady w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin 

1. PRZEBIEG PROCEDURY 

Data przekazania wniosku PE i Radzie 
(dokument COM(2006)0388 wersja ostateczna - 2006/0136 
(COD): 

19 lipca 2006 r. 

Data wydania opinii przez Europejski Komitet Ekonomiczno-
Społeczny: 

31 maja 2007 r. 

Data wydania opinii przez Komitet Regionów: 13 lutego 2007 r. 

Data wydania opinii przez Parlament Europejski, pierwsze 
czytanie: 

23 października 
2007 r. 

Data przekazania zmienionego wniosku: 

Data porozumienia politycznego: 

11 marca 2008 r. 

23 czerwca 2008 
r. 

Data przyjęcia wspólnego stanowiska: 15 września 2008 
r. 

2. PRZEDMIOT WNIOSKU KOMISJI 

Rozporządzenie, którego dotyczy wniosek, zastąpi obowiązujące prawodawstwo z 
zakresu wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (dyrektywa Rady 
91/414/EWG), dokonując kompleksowego przeglądu procedur dotyczących oceny 
bezpieczeństwa substancji czynnych i środków ochrony roślin. W rozporządzeniu 
zostanie jednak zachowana przewidziana w dyrektywie dwuetapowa procedura: 

– zatwierdzanie substancji czynnych na poziomie UE, 

– udzielanie zezwoleń na środki ochrony roślin, zawierających zatwierdzone 
substancje, przez państwa członkowskie. 

Celem uproszczenia regulacji proponowane rozporządzenie uchyli również 
dyrektywę Rady 79/117/EWG zakazującą wprowadzania do obrotu i stosowania 
środków ochrony roślin zawierających niektóre substancje czynne. Nadrzędnym 
celem wniosku jest utrzymanie wysokiego poziomu ochrony ludzi, zwierząt i 
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środowiska; zmniejszenie obciążeń administracyjnych związanych z obecnymi 
procedurami zatwierdzania i udzielania zezwoleń oraz osiągnięcie większego 
poziomu harmonizacji. 

Niniejszy wniosek powinien być traktowany jako część pakietu, na który składa się 
także strategia tematyczna dotycząca zrównoważonego stosowania pestycydów, 
wniosek dotyczący dyrektywy ramowej, wypełniającej lukę w prawie w kwestii 
etapu stosowania pestycydów oraz wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie 
gromadzenia danych statystycznych dotyczących wprowadzania do obrotu oraz 
stosowania środków ochrony roślin. 

3. UWAGI DOTYCZĄCE WSPÓLNEGO STANOWISKA 

3.1. Uwaga ogólna 

Komisja popiera wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 15 września 2008 
r. Jest ono zgodne z celami i podejściem przyjętym w pierwotnym wniosku Komisji 
oraz odzwierciedla zasadnicze elementy licznych poprawek zaproponowanych przez 
Parlament Europejski. 

3.2. Poprawki zgłoszone przez Parlament Europejski w pierwszym czytaniu  

Poprawki przyjęte przez Komisję i zgodne ze wspólnym stanowiskiem: 

Poprawki Parlamentu Europejskiego 5, 14 i 18 uzupełniają treść motywów 8, 17 i 21 
i zostały częściowo uwzględnione. Motyw 8 wprowadza zabezpieczenie 
konkurencyjności rolnictwa europejskiego. Do motywu 17 włączono odniesienie do 
substancji czynnych nadających się do zastąpienia. Motyw 21 nakazuje uwzględniać 
grupy szczególnie narażone w ocenie każdego szkodliwego wpływu na zdrowie 
człowieka lub zwierząt. 

Poprawka 96 do art. 20 dotycząca natychmiastowej likwidacji środka ochrony roślin 
w przypadkach wymagających pilnego działania została w całości uwzględniona. 

Poprawka 159 jako taka została uwzględniona we wspólnym stanowisku i w 
zmienionym wniosku Komisji. W art. 43 dotyczącym wycofania lub zmiany 
zezwolenia na środek ochrony roślin, poprawka ta wprowadza możliwość dokonania 
przez państwa członkowskie przeglądu zezwolenia, jeżeli istnieją przesłanki, że 
może być zagrożona realizacja celów dyrektywy 2000/60/WE (ramowa dyrektywa 
wodna). 

Większość elementów poprawek od 175 do 180 i 196 dotyczących drobnych 
zastosowań, zmierzających do ułatwienia wydawania zezwoleń na drobne 
zastosowania, została zaakceptowana przez Komisję. Wspólne stanowisko włącza 
poprawki dotyczące odpowiedzialności i rozszerzenia ochrony danych dla drobnych 
zastosowań. Ponadto definicja drobnych zastosowań zaproponowana w poprawce 59 
została włączona do wspólnego stanowiska; w zmienionym wniosku Komisji 
odpowiednia definicja znajduje się w art. 49 dotyczącym drobnych zastosowań. 

Dodanie nowego art. 49a dotyczącego handlu równoległego, jak zaproponowano w 
poprawkach 45 i 286, zostało zaakceptowane przez Radę i Komisję. Tekst 
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wspólnego stanowiska odzwierciedla jednak wyroki Trybunału Sprawiedliwości w 
ostatnio rozstrzyganych sprawach. Ponadto w art. 65 wprowadzono postanowienie o 
konieczności kontroli handlu równoległego. 

Poprawka 189 została także włączona do wspólnego stanowiska i zmienionego 
wniosku Komisji. W art. 53 wprowadza ona możliwość przyjmowania przez państwa 
członkowskie przejściowych środków ochronnych, jeżeli dostępne są informacje o 
potencjalnym szkodliwym wpływie. 

Komisja zgodziła się na włączenie do art. 63 definicji „reklamy”; definicja ta została 
włączona do art. 3 wspólnego stanowiska. 

Wspólne stanowisko, zgodnie ze zmienionym wnioskiem Komisji, włącza do pkt od 
3.6.3 do 3.6.5 załącznika II szczegółową definicję „niewielkiego narażenia”. Jest to 
zgodne z poprawką 300. Niezależnie od narażenia, wspólne stanowisko wyklucza 
jednak całkowicie substancje mutagenne. 

Ponadto potencjał neurotoksyczności i immunotoksyczności rozwojowej, które 
zostały zaproponowane przez Parlament Europejski jako kryteria wyłączające 
zostały włączone przez wspólne stanowisko do kryteriów definiujących substancje 
nadające się do zastąpienia, zgodnie ze zmienionym wnioskiem Komisji. 
Uwzględniono także wyjaśnienie zawarte w poprawce 248, że substancja jest uznana 
za substancję nadającą się do zastąpienia, jeżeli spełnione jest jedno z odpowiednich 
kryteriów. 

W nawiązaniu do substancji niskiego ryzyka, we wspólnym stanowisku przyjęto 
warunki wyłączenia substancji z definicji „niskie ryzyko”, zgodnie z poprawką 301. 
Taki przepis został dodany do części 5 załącznika II. Istotna różnica dotyczy 
substancji „uczulających”, ponieważ poprawka odnosi się jedynie do „chemikaliów 
uczulających”, a zmieniony wniosek Komisji i wspólne stanowisko dotyczą 
uczulania w znaczeniu ogólnym, obejmując tym samym także mikroorganizmy. 
Postanowienie, że Komisja dokonuje przeglądu oraz, jeżeli to konieczne, ustala 
kryteria niskiego ryzyka zostało włączone do art. 22, jednakże bez ustalania 
rocznego terminu zaproponowanego przez Parlament Europejski. 

Pozostałe poprawki wyjaśniające tekst regulacji oraz w lepszy sposób definiujące 
procedury zostały uwzględnione. Zawarto je w art. 11 dotyczącym przygotowania 
projektu sprawozdania z oceny i ustanawiającym termin sześciu miesięcy na 
dostarczenie dodatkowych informacji, art. 12 dotyczącym udostępnienia opinii 
publicznej uwag Urzędu, art. 13 dotyczącym udostępnienia opinii publicznej wykazu 
substancji zatwierdzonych, który powinien być dostępny w formie elektronicznej, 
art. 27 dodającym nawiązanie do realistycznych warunków stosowania składników 
obojętnych, art. 30 wprowadzającym dodatkowe elementy treści zezwolenia 
dotyczące wymagań stosowania oraz art. 36 dotyczącym procedury wydawania 
zezwoleń na środki ochrony roślin, ustalającym maksymalny termin sześciu miesięcy 
na dostarczenie dodatkowych informacji. Postanowienie dotyczące dostarczenia 
kompletnej dokumentacji na żądanie państwa członkowskiego zostało włączone do 
art. 41. Konieczność włączenia do rozporządzenia wykonawczego Komisji 
obowiązujących wymagań dyrektywy 91/414/EWG dotyczących etykietowania 
została uwzględniona w art. 62. 



 

PL 5   PL 

Poprawki nieuwzględnione we wspólnym stanowisku, które mimo to zostały 
zaakceptowane przez Komisję w zmienionym wniosku jako takie lub z 
zastrzeżeniem zmian redakcyjnych: 

Parlament wielokrotnie proponował włączenie odniesienia do zgodności z dyrektywą 
2000/60/WE (ramowa dyrektywa wodna). W zmienionym wniosku Komisji 
poprawki te uwzględniono w motywie 14, art. 21 (przegląd zatwierdzenia) i art. 43 
(wycofanie lub zmiana zezwolenia). Jedynie ostatnia poprawka została włączona do 
wspólnego stanowiska. 

Poprawki dotyczące motywów 34 i 35 zostały włączone całkowicie lub częściowo do 
zmienionego wniosku. Dotyczą one ochrony mieszkańców i osób znajdujących się w 
pobliżu oraz konieczności zapewnienia niewprowadzania w błąd opinii publicznej 
przez reklamy. 

Kilka poprawek uzupełnia cel polegający na ograniczeniu testów na zwierzętach. 
Większość z tych poprawek (24, 75, 92, 108, 225) została włączona przez Komisję 
do motywu 32 oraz do art. 8, 18, 26, 59 i 75. 

Poprawka 34 dotyczy wyjaśnienia celu rozporządzenia, przedstawionego w art. 1. 
Komisja zaakceptowała włączenie odniesienia do wysokiego poziomu ochrony, do 
zasady ostrożności oraz do zharmonizowania dostępności środków ochrony roślin 
dla europejskich rolników. 

Kilka nowych definicji zaproponowanych przez Parlament Europejski zostało 
włączonych do art. 3. Należą do nich definicja handlu równoległego, niskiego 
ryzyka, państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy, testów i badań oraz 
definicja dotycząca niechemicznych metod ochrony roślin. Ostatnie pojęcie zostało 
także włączone do definicji dobrej praktyki ochrony roślin. 

W licznych miejscach aktu Parlament Europejski akcentował odniesienie do grup 
szczególnie narażonych, a w poprawce 49 wprowadził definicję takich grup. 
Większość z nich zostało uwzględnionych przez Komisję, a definicja grup 
szczególnie narażonych została włączona do art. 3. 

Do definicji zintegrowanej ochrony przed szkodnikami wprowadzono odniesienie do 
zachęcania do stosowania naturalnych mechanizmów kontroli szkodników. 

Ponadto do definicji substancji potencjalnie niebezpiecznych Komisja włączyła 
powodowanie zaburzeń gospodarki hormonalnej, neurotoksyczność i 
immunotoksyczność, zgodnie z poprawką 39 Parlamentu Europejskiego. 

Jak zaproponował Parlament Europejski, odniesienia do grup szczególnie 
narażonych, do obszarów odległych od miejsc stosowania substancji w wyniku 
przemieszczania się w środowisku na duże odległości, jej wpływu na zachowanie się 
niezwalczanych gatunków oraz jej wpływu na ekosystem zostały włączone do 
kryteriów zatwierdzania w art. 4. Dodatkowo wyjaśniono, że metody analityczne 
powinny być znormalizowane i wystarczająco precyzyjne; zostało to częściowo 
zaakceptowane we wspólnym stanowisku. 
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Komisja zaakceptowała włączenie do art. 20 poprawki 95 dotyczącej okresu 
dodatkowego, którego długość nie przekracza jednego roku, umożliwiającego 
zużycie zapasów niezatwierdzonych środków ochrony roślin. 

Poprawka 274 przewiduje, że środki spożywcze, zdefiniowane przez rozporządzenie 
WE nr 178/2002, muszą być uznawane za substancję podstawową; poprawka ta 
została bezpośrednio włączona do wniosku Komisji w art. 23. 

W art. 64 (poprawka 217) Parlament Europejski nałożył na producentów obowiązek 
dotyczący monitorowania po rejestracji; Komisja włączyła to postanowienie w 
całości. 

Ponadto Parlament zaproponował włączenie do art. 65 dotyczącego monitorowania i 
kontroli poprawki 220 przewidującej konieczność sprawdzania przestrzegania 
ograniczeń dotyczących stosowania w gospodarstwach rolnych. Wyjaśnienie to 
zostało bezpośrednio włączone do zmienionego wniosku Komisji. 

Komisja częściowo zaakceptowała poprawkę 248 dotyczącą kryteriów zatwierdzania 
jako substancji nadających się do zastąpienia (załącznik II pkt 4). Wprowadzono 
odniesienia do potencjalnego wysokiego ryzyka dla wód gruntowych oraz 
właściwości neurotoksycznych i immunotoksycznych. 

Ponadto do części 2 załącznika IV dotyczącego oceny porównawczej włączono 
częściowo poprawkę 252 w odniesieniu do skutków kumulacji i skutków 
synergicznych w przypadku ryzyka dla zdrowia. 

Pozostałe poprawki wprowadzone przez Komisję do jej zmienionego wniosku 
dotyczą wymogu z art. 29, zgodnie z którym formuła środka ochrony roślin powinna 
minimalizować narażenie użytkownika i inne ryzyko bez ograniczania skuteczności, 
oraz zobowiązania państw członkowskich z art. 49 do udostępniania wykazu 
drobnych zastosowań na swoich oficjalnych stronach internetowych. W art. 9 ust. 2 
Komisja zaproponowała termin sześciu miesięcy na uzupełnienie dokumentacji, 
jeżeli brak jest pewnych elementów, podczas gdy wspólne stanowisko przewiduje 
termin trzech miesięcy. 

Komitologia 

Dostosowanie do decyzji 2006/512/WE (dotyczącej komitologii) zostało 
zatwierdzone w zmienionym wniosku Komisji oraz we wspólnym stanowisku, 
zgodnie z poprawkami Parlamentu. 

Poprawki 88, 94, 99, 100, 142, 143, 158, 185, 219, 224, 226, 227 wprowadzają 
procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą w sytuacjach, kiedy Komisja dostrzega 
potrzebę skrócenia terminów (np. skuteczność przestrzegania terminów odnowienia 
zatwierdzeń, tryb pilny w sytuacjach zagrożenia zdrowia człowieka lub zwierząt). 
Ponadto zatwierdzenie substancji czynnej jest uznane zarówno we wspólnym 
stanowisku, jak i w zmienionym wniosku za środek wykonawczy, który powinien 
zostać przyjęty zgodnie ze zwykła procedurą regulacyjną. 
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W odniesieniu do niektórych przypadków Parlament zaproponował procedurę 
współdecyzji; Komisja i Rada uważają jednak, że przedmiotowe środki (wymagania 
w kwestii danych dotyczących substancji zabezpieczających i synergetyków, 
rozporządzenie ustanawiające program prac, rozporządzenie w sprawie kontroli) są 
natury ogólnej i zmieniają nieistotne elementy rozporządzenia. Poza tym Komisja 
jest zdania, że procedura współdecyzji nie jest odpowiednia dla przepisów 
technicznych, wymagających stałej aktualizacji. Środki te powinny zostać przyjęte 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą. 

Poprawka 120 wymagałaby procedury współdecyzji dla przyjęcia rozporządzenia 
dotyczącego jednolitych zasad przyjmujących wymogi z załącznika VI do dyrektywy 
91/414/EWG. Komisja i Rada uważają to za techniczne uzupełnienie (proste 
przeniesienie już istniejących wymogów) tekstu podstawowego, polegające na 
dodaniu elementów nieistotnych i w konsekwencji proponuje procedurę z komitetem 
doradczym. 

W niewielu przypadkach Komisja włączyła konieczność przepisów stosowanych w 
sytuacjach nagłych i przepisów zapewniających skuteczność. Dotyczą one 
skuteczności przestrzegania terminów odnowienia zatwierdzeń oraz trybu pilnego w 
sytuacjach zagrożenia zdrowia człowieka lub zwierząt. 

3.3. Nowe przepisy wprowadzone przez Radę 

W art. 3 Rada dodała kilka definicji technicznych, takich jak użytkownik 
profesjonalny, metabolity, zanieczyszczenia itp. … 

W art. 4 dodano kilka dodatkowych wymogów związanych ze stosowaniem środków 
ochrony roślin, w szczególności dotyczących wody pitnej; wymogi te są zgodne z 
poprawkami zaproponowanymi przez Parlament Europejski w poprawce 255. 

Odstępstwo od kryteriów zatwierdzania określonych w załączniku II zostało 
wprowadzone przez Radę do art. 4 ust. 7. Pozwoliłoby to na zatwierdzanie substancji 
niespełniających szczególnych kryteriów zatwierdzania (substancje, które nie są 
rakotwórcze lub toksyczne dla rozrodczości kategorii 2 lub substancje zaburzające 
gospodarkę hormonalną, jak określono w pkt 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5 i 3.8.2 załącznika II). 

W art. 14 wprowadzono harmonogram odnowienia zatwierdzeń substancji czynnych 
(maksymalnie na 15 lat lub wyjątkowo, w przypadku odstępstw na mocy art. 4 ust. 7, 
maksymalnie na pięć lat). 

Rada nałożyła na Komisję obowiązek polegający na określeniu wymogów 
dotyczących danych dla środków zabezpieczających i synergetyków (art. 25). 
Przewidziano także, że ocena równoważności (art. 37) oraz kryteria zatwierdzania 
(załącznik II, pkt 3.6-3.9) mają zastosowanie do środków zabezpieczających i 
synergetyków, a nie jedynie do substancji czynnych. 

Nowy art. 29a przyznaje państwom członkowskim prawo udzielania zezwoleń 
tymczasowych na określonych warunkach (kompletna dokumentacja, opóźnienia w 
procedurze oceny, ustalony maksymalny poziom pozostałości). Przepis ten 
odpowiada w dużym stopniu poprawce 281 Parlamentu Europejskiego. 
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Artykuł 35 wyjaśnia, że dokonując oceny dokumentacji w świetle aktualnej wiedzy 
naukowej i technicznej należy stosować wytyczne dostępne w momencie składania 
wniosku. Przepis ten odpowiada poprawce 136 Parlamentu Europejskiego. 

Przepisy dotyczące wzajemnego uznawania i systemu strefowego (motyw 24, art. 35, 
39 i 78a oraz załącznik I) zostały przegrupowane w tekście i częściowo zmienione. 
Jako element dodatkowy do wniosku Komisji dopuszczalne byłoby dobrowolne 
wzajemne uznawanie w odniesieniu do środków ochrony roślin dozwolonych w 
innej strefie, do środków ochrony roślin zawierających substancje nadające się do 
zastąpienia (art. 39), do zezwoleń tymczasowych albo do środków ochrony roślin 
zawierających substancje zatwierdzone w drodze odstępstwa z art. 4 ust. 7. W 
przypadku stosowania substancji do zaprawiania nasion lub do stosowania w pustych 
pomieszczeniach/pojemnikach, na poziomie UE istnieje obowiązkowe wzajemne 
uznawanie. Postanowienia dotyczące wprowadzania do obrotu nasion zaprawianych 
zostały wprowadzone w odrębnym artykule. 

Rada dodała także procedurę zezwalającą urzędnikom lub instytucjom naukowym 
zaangażowanym w działalność w zakresie rolnictwa, profesjonalnym organizacjom 
rolniczym albo użytkownikom profesjonalnym na ubieganie się o wzajemne 
uznawanie w państwie członkowskim, nawet jeżeli taki wniosek nie jest złożony lub 
popierany przez posiadacza zezwolenia. 

Wspólne stanowisko zachowuje obowiązkowe uznawanie wzajemne; odstępstwo 
(art. 35 ust. 3) zezwala na dostosowanie do warunków lokalnych, a wyjątkowych 
przypadkach dopuszcza odmowę przez państwo członkowskie udzielenia zezwolenia 
z powodu szczególnego i uzasadnionego ryzyka dla zdrowia lub środowiska, które 
nie może być kontrolowane w inny sposób. 

Rada dodała przepis dotyczący zaprawiania nasion (nowy motyw 26a i art. 47a), 
który ustanawia dodatkowe warunki dla zaprawianych nasion w zakresie 
etykietowania oraz przyznaje państwom członkowskim kompetencję do ograniczenia 
stosowania zaprawionych nasion, jeżeli stanowią one poważne niebezpieczeństwo na 
skutek wykorzystania do ich zaprawiania środka ochrony roślin. 

Dodatkowy termin dwóch lat i sześciu miesięcy dotyczący ochrony danych jest 
przewidziany na badania niezbędne dla odnowienia lub przeglądu zezwolenia (art. 
56). 

W art. 60 dokonano pewnych zmian, ustalając zasady dotyczące poufności. Zmiany 
te są natury technicznej i wyjaśniają różnicę pomiędzy ochroną interesów 
handlowych przedsiębiorstw a ochroną prywatności i integralności jednostek. 

W art. 65 Rada skreśliła wszystkie wyraźne odniesienia w pierwotnym wniosku 
Komisji do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 w sprawie monitorowania i kontroli 
żywności i pasz, któremu mają odpowiadać kontrole; zachowała jednak odniesienie 
do tego rozporządzenia w motywie 38. 

W art. 78 Rada dodała postanowienia przewidujące odstępstwo od stosowania w 
środkach ochrony roślin składników obojętnych oraz program prac dotyczący 
adiuwantów. 
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Artykuł 78a przewiduje klauzulę przeglądową dotyczącą funkcjonowania 
wzajemnego uznawania zezwoleń, systemu strefowego oraz kryteriów zatwierdzania, 
a także sprawozdanie Komisji w terminie pięciu lat. 

Rada zmieniła tekst pkt od 3.6.2 do 3.6.5 i 3.8 w załączniku II dotyczącym kryteriów 
zatwierdzania. Substancje mutagenne kategorii 1 lub 2 nie mogą zostać zatwierdzone 
do stosowania w środkach ochrony roślin. Substancje rakotwórcze lub toksyczne dla 
rozrodczości oraz substancje zaburzające gospodarkę hormonalną mogą być 
zatwierdzane jedynie, gdy ich stosowanie prowadzi do niewielkiego narażenia 
człowieka lub środowiska (wpływ na środowisko odnosi się jedynie do substancji 
zaburzających gospodarkę hormonalną). Pojęcie niewielkiego narażenia 
konsumentów definiowane jest także przez odniesienie do rozporządzenia (WE) nr 
396/2005 w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości. 

3.4. Główne problemy z przyjęciem wspólnego stanowiska 

Podstawa prawna 

Podstawą wniosku Komisji są art. 37 i 152 ust. 4 lit. b), stanowiące podstawę prawną 
w dziedzinie rolnictwa. Z punktu widzenia Komisji wniosek należy do dziedziny 
rolnictwa, ponieważ bez środków ochrony roślin uprawy byłyby zagrożone (motyw 
6). Artykuł 37 jest właściwą postawą dla wszystkich przepisów dotyczących 
„produkcji i marketingu” produktów rolnych, które przyczyniają się do osiągnięcia 
przynajmniej jednego z celów WPR. Wniosek określa, jakie produkty mogą być 
stosowane w tej dziedzinie, związany jest zatem z produkcją rolną. Promowanie 
bardziej przyjaznych środowisku form produkcji rolnej jest także jednym z celów 
WPR. 

Artykuł 152 ust. 4 lit. b) dotyczy środków w dziedzinie fitosanitarnej, których 
bezpośrednim celem jest ochrona zdrowia człowieka. 

Wspólne stanowisko dodaje art. 95 (wspólny rynek), lecz skreśla art. 152 ust. 4 lit. 
b). Komisja zaakceptowała to kompromisowe rozwiązanie, złożyła jednak 
oświadczenie pisemne. 

Ochrona danych art. 56 

Wniosek Komisji przewiduje ochronę danych w okresie 10 lat. Wspólne stanowisko 
przewiduje, że w szczególnych przypadkach okres ten może zostać przedłużony do 
13 lat (np. rozszerzenie na uprawy niewielkie). Przewiduje także dwuipółletni okres 
ochrony danych po każdym odnowieniu zatwierdzenia substancji czynnej. 

Dodatkowa ochrona danych dla rozszerzeń stosowania do upraw niewielkich, także 
zaproponowana przez Parlament Europejski (poprawka 196) nie budzi kontrowersji. 
Dodatkowa ochrona danych związana z odnowieniem może jednak utrudniać dostęp 
do rynku producentom genetyków. Komisja nie zaakceptowała wniosku Prezydencji 
dotyczącego wprowadzenia pięcioletniego okresu ochrony danych w momencie 
odnowienia; zaakceptowała jednak rozwiązanie kompromisowe ustalające okres 
dwuipółletni. W swojej poprawce 194 Parlament Europejski odniósł się do ochrony 
dodatkowych danych, wymaganej do celów zmiany prawodawstwa. 
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Monitorowanie i kontrola art. 65 

Komisja zaakceptowała skreślenie w art. 65 szczegółowych odniesień do 
rozporządzenia (WE) nr 882/2004 w sprawie monitorowania i kontroli żywności i 
pasz. Będzie to przyczyną wątpliwości co do zakresu środków wykonawczych 
dotyczących kontroli i monitorowania Wspólne stanowisko odnosi się jednak w 
dalszym ciągu do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 w motywie 38. W związku z 
tym, w odniesieniu do środka wykonawczego, zachowane zostały te same cele. 

Kryteria zatwierdzania 

Wniosek Komisji określa kryteria zatwierdzania substancji czynnych. Komisja 
zaproponowała, aby substancje rakotwórcze, mutagenne lub toksyczne dla 
rozrodczości kategorii 1 i 2 (sklasyfikowane lub do sklasyfikowania) (kategoria 1: 
wystarczające dowody na istnienie zagrożenia dla ludzi; kategoria 2: wyraźne 
podstawy do przypuszczenia, że istnieje wpływ na ludzi) lub zaburzające gospodarkę 
hormonalną nie mogły być zatwierdzone, chyba że narażenie jest niewielkie. 

Wspólne stanowisko zachowuje podejście Komisji oraz zaostrza kryteria dotyczące 
mutagenów, które są całkowicie wykluczone. Ponadto substancje rakotwórcze, 
toksyczne dla rozrodczości i substancje zaburzające gospodarkę hormonalną, które 
mogłyby zostać zatwierdzone na skutek niewielkiego narażenia, są uważane za 
substancje nadające się do zastąpienia, jeżeli wydawanie zezwoleń na środki ochrony 
roślin następuje na poziomie państwa członkowskiego (pkt 4 załącznika II, tiret 5 i 
6). 

Odstępstwo (art. 4 ust. 7) przewiduje, że w przypadku braku innych dostępnych 
środków kontroli poważnego ryzyka dla zdrowia roślin, należy dopuścić 
zatwierdzanie substancji na maksymalny okres pięciu lat, nawet jeżeli nie spełnia 
ona wymienionych kryteriów. Ich stosowanie powinno być jednak przedmiotem 
środków zmniejszających ryzyko, aby zminimalizować narażenie człowieka. 
Określenie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości w żywności i paszy 
nastąpiłoby zgodnie ze zwykłymi procedurami. Substancje te zostałyby także 
wyłączone spod obowiązkowego wzajemnego uznawania (art. 40 ust. 2 lit. d)). 
Odstępstwo nie obejmuje substancji rakotwórczych lub toksycznych dla rozrodczości 
kategorii 1. 

Ponadto art. 14 (odnowienie zatwierdzenia substancji) zawiera wyjaśnienie, że 
odnowienie zatwierdzenia takich substancji nie nastąpi na okres 15 lat (jak to ma 
miejsce w przypadku innych substancji), lecz maksymalnie na okres pięciu lat. 

Komisja sporządziła pisemne oświadczenie wyjaśniające zasady stosowania tego 
odstępstwa. 

4. PODSUMOWANIE 

W opinii Komisji wspólne stanowisko w pełni odzwierciedla zasadnicze elementy jej 
pierwotnego wniosku i istotę wielu poprawek Parlamentu Europejskiego 
wprowadzonych w pierwszym czytaniu. 
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W związku z powyższym Komisja zgadza się ze wspólnym stanowiskiem przyjętym 
większością kwalifikowaną przez Radę. 

5. OŚWIADCZENIA KOMISJI 

Komisja sporządziła dwa oświadczenia pisemne, które są załączone. 
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ZAŁĄCZNIK 

OŚWIADCZENIA KOMISJI 

(1) „Komisja uznaje, że procedura zezwalająca na zatwierdzenie substancji czynnej na 
maksymalny okres pięciu lat, nawet jeżeli substancja nie spełnia wymienionych 
kryteriów, jest odstępstwem od standardowej procedury stosowanej do zatwierdzania 
substancji czynnych. Komisja podkreśla, że odstępstwo to będzie stosowane tylko w 
przypadkach, gdy, na podstawie dokumentów, udowodnione zostanie, że brak jest 
innych dostępnych środków kontroli poważnego niebezpieczeństwa dla zdrowia 
roślin. Zatwierdzenie będzie dokonane w drodze procedury komitologii, angażując 
zatem wszystkie państwa członkowskie w ocenę zarówno dokumentacji dotyczącej 
substancji czynnej, jak i dokumentacji wskazującej na brak alternatyw. 
Zatwierdzenie, które może zostać zaproponowane, będzie przedmiotem surowych 
warunków, w tym środków zmniejszających ryzyko, będących częścią decyzji 
zatwierdzającej oraz zmierzających do ograniczenia narażenia człowieka i 
środowiska”. 

(2) „Komisja wyraża żal z powodu usunięcia z podstawy prawnej wniosku art. 152 ust. 4 
lit. b) Traktatu. Jednym z głównych celów wniosku jest osiągnięcie wysokiego 
poziomu zdrowia człowieka i zwierząt oraz ochrona środowiska. 

Aby umożliwić kontynuację procesu legislacyjnego zmierzającego do przyjęcia w 
krótkim czasie rozporządzenia, którego dotyczy wniosek, Komisja akceptuje 
wspólne stanowisko Rady, uznając, że ostateczna forma osiągniętego kompromisu 
odpowiada celom wniosku. 

W przypadku ponownego wprowadzenia przez Parlament Europejski, podczas 
drugiego czytania, art. 152 jako jednej z podstaw prawnych wniosku, Komisja 
rezerwuje sobie prawo zaakceptowania odpowiedniej poprawki”. 


	CONS_CONS(2008)11119(REV8)_PL.pdf
	CONS_CONS(2008)11119(REV8)_PL.doc
	CONS_CONS(2008)11119(ADD1)_REV8_PL.pdf
	CONS_CONS(2008)11119(ADD1)_REV8_PL.doc

	CONS_CONS(2008)12553(ADD1)_PL.pdf
	CONS_CONS(2008)12553(ADD1)_PL.doc

	CONS_CONS(2008)12553(COR1)_PL.pdf
	CONS_CONS(2008)12553(COR1)_PL.doc

	COM_COM(2008)0578_PL.pdf
	1. PRZEBIEG PROCEDURY
	2. PRZEDMIOT WNIOSKU KOMISJI
	3. UWAGI DOTYCZĄCE WSPÓLNEGO STANOWISKA
	3.1. Uwaga ogólna
	3.2. Poprawki zgłoszone przez Parlament Europejski w pierwszym czytaniu
	3.3. Nowe przepisy wprowadzone przez Radę
	3.4. Główne problemy z przyjęciem wspólnego stanowiska

	4. PODSUMOWANIE
	5. OŚWIADCZENIA KOMISJI





