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Poprawkę złożyła Rebecca Harms

Poprawka 18
Artykuł 1

Przedmiot Przedmiot i cel
Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy 
dotyczące udzielania zezwoleń na środki 
ochrony roślin w postaci handlowej oraz ich 
wprowadzania do obrotu, stosowania i 
kontrolowania w obrębie Wspólnoty.

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
przepisy dotyczące udzielania zezwoleń na 
środki ochrony roślin w postaci handlowej 
oraz ich wprowadzania do obrotu, 
stosowania i kontrolowania w obrębie 
Wspólnoty.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia zarówno 
zasady zatwierdzania substancji czynnych, 
środków zabezpieczających i synergetyków, 
które zawierają lub z których składają się 
środki ochrony roślin oraz zasady dotyczące 
adiuwantów i składników obojętnych.

2. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
zarówno zasady zatwierdzania substancji 
czynnych, środków zabezpieczających i 
synergetyków, które zawierają lub z których 
składają się środki ochrony roślin oraz 
zasady dotyczące adiuwantów i składników 
obojętnych.

3. Celem niniejszego rozporządzenia jest 
zapewnienie wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska.
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4. Niniejsze rozporządzenie opiera się na 
zasadzie ostrożności i ma na celu 
zapewnienie, by zatwierdzone niniejszym 
substancje i wprowadzane do obrotu środki 
nie miały niekorzystnego wpływu na 
zdrowie ludzi ani na środowisko.

Or. en

Uzasadnienie

W aktualnym wniosku cel rozporządzenia wyrażony został jedynie w punktach preambuły. Cel 
ten powinien jednak zostać zawarty w początkowych artykułach.
Zasada ostrożności została określona w punkcie preambuły 8 oraz w art. 13 ust.2. 
Stosowniejsze wydaje się, by odnieść się do niej w początkowych artykułach rozporządzenia.

Poprawkę złożył Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Poprawka 19
Artykuł 1

Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy 
dotyczące udzielania zezwoleń na środki 
ochrony roślin w postaci handlowej oraz ich 
wprowadzania do obrotu, stosowania i 
kontrolowania w obrębie Wspólnoty.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy 
dotyczące udzielania zezwoleń na środki 
ochrony roślin w postaci handlowej lub 
przygotowane samodzielnie przez 
stosującego oraz ich wprowadzania do 
obrotu, stosowania i kontrolowania w 
obrębie Wspólnoty.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia zarówno 
zasady zatwierdzania substancji czynnych, 
środków zabezpieczających i synergetyków, 
które zawierają lub z których składają się 
środki ochrony roślin oraz zasady dotyczące 
adiuwantów i składników obojętnych.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia zarówno 
zasady zatwierdzania substancji czynnych, 
środków zabezpieczających i synergetyków, 
które zawierają lub z których składają się 
środki ochrony roślin oraz zasady dotyczące 
adiuwantów, formulantów i składników 
obojętnych.

Or. pl

Uzasadnienie

Dla pozostałych substancji chemicznych dodawanych do środków ochrony roślin tzw. 
formulantów rozporządzenie przewiduje wyłącznie opracowanie wykazu substancji, które nie 
mogą być stosowane w środkach ochrony roślin. Należy uwzględnić, że substancje te mogą 
stanowić istotny składnik środka ochrony roślin, mieć większy udział w składzie niż objęte 
oceną sejfnery lub synergetyki, powinny więc podlegać takim samym zasadom dopuszczania 
ich do stosowania, jak inne składniki.
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Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 20
Artykuł 3 punkt 20 a (nowy)

(20a) Dobra praktyka laboratoryjna
Praktyka zgodna z dyrektywą 2004/10/WE

Or. de

Uzasadnienie

Definicja pojęcia używanego w rozdziale V.

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 21
Artykuł 3 punkt 21 a (nowy)

(21a) Dobra praktyka w rolnictwie
Dozwolone na poziomie krajowym 
niebudzące wątpliwości zastosowania 
środków ochrony roślin odpowiadające 
faktycznym warunkom skutecznego 
zwalczania szkodników roślin. Do praktyki 
tej zaliczają się zastosowania środków 
ochrony roślin na pewnym określonym 
poziomie aż do najwyższego dozwolonego 
poziomu zastosowania, przy czym środki 
ochrony roślin stosowane są w sposób 
pozostawiający możliwie najmniejszych 
ilości pozostałości. 
Dozwolone zastosowania niebudzące 
zastrzeżeń ustalane są na poziomie 
krajowym i obejmują zarejestrowane lub 
zalecane na poziomie krajowym 
zastosowania i uwzględniające aspekty 
zdrowia publicznego, ochrony 
bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. 
Faktyczne warunki obejmują wszystkie fazy 
produkcji, składowania, transportu oraz 
dystrybucji środków spożywczych i żywności 
dla zwierząt.
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Or. de

Uzasadnienie

W rozporządzeniu należy przyjąć definicję FAO „dobrej praktyki rolniczej”. 

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 22
Artykuł 3 punkt 21 b (nowy)

(21b) Drobne zastosowania
Zastosowanie środka ochrony roślin w 
przypadku rośliny uprawnej o niedużym 
rozprzestrzenieniu w danym państwie 
członkowskim lub w przypadku rośliny o 
znacznym rozprzestrzenieniu, jeśli istnieje 
ograniczona lub sporadyczna i 
nadzwyczajna konieczność zastosowania 
lub w przypadku materiału siewnego.

Or. de

Uzasadnienie

Definicja użytego w art. 49 pojęcia „drobne zastosowanie” (minor use).

Poprawkę złożyła Rebecca Harms

Poprawka 23
Artykuł 4 ustęp 1

1. Substancja czynna jest zatwierdzana 
zgodnie z załącznikiem II, jeśli można 
oczekiwać, w świetle aktualnej wiedzy 
naukowej i technicznej, że, uwzględniając 
kryteria zatwierdzania ustanowione w 
punktach 2 i 3 tego załącznika, środki 
ochrony roślin zawierające tę substancję 
czynną będą spełniały warunki przewidziane 
w ust. 2 i 3.

1. Substancja czynna jest zatwierdzana 
zgodnie z załącznikiem II, jeśli można 
dowieść, w świetle aktualnej wiedzy 
naukowej i technicznej, że, uwzględniając 
kryteria zatwierdzania ustanowione w 
punktach 2 i 3 tego załącznika, środki 
ochrony roślin zawierające tę substancję 
czynną będą spełniały warunki przewidziane 
w ust. 2 i 3. Warunki te muszą być 
stosowane jako kryterium rygorystyczne.

Or. en
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Uzasadnienie

Wszelkie substancje rakotwórcze, mutagenne, toksyczne pod względem reprodukcyjnym, 
powodujące zaburzenia endokrynologiczne, uczulenia lub podejrzewane o posiadanie takich 
właściwości, a także substancje trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne, 
lub też dając jakiekolwiek inne powody do zaniepokojenia nie powinny być zatwierdzane. 

Poprawkę złożyła Rebecca Harms

Poprawka 24
Artykuł 4 ustęp 2 litera (a)

(a) nie mogą mieć szkodliwego wpływu na 
zdrowie ludzi, w tym grup szczególnie 
narażonych, lub na zdrowie zwierząt, z 
uwzględnieniem znanych skutków 
kumulacji w organiźmie i skutków 
synergicznych, przy istnieniu metod 
umożliwiających ocenę takich skutków; ani 
wpływu na wody gruntowe;

(a) nie mogą mieć szkodliwego wpływu na 
zdrowie ludzi, uwzględniając przy tym 
zwłaszcza grupy szczególnie narażone, takie 
jak ciężarne kobiety, płody i dzieci, lub na 
zdrowie zwierząt, z uwzględnieniem 
znanych skutków kumulacji w organiźmie i 
skutków synergicznych, przy istnieniu 
metod umożliwiających ocenę takich 
skutków; ani wpływu na wody gruntowe;

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą ostrożności substancje nie mogą mieć szkodliwego wpływu na zdrowie 
ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem narażonych grup, takich jak płody, dzieci, a także 
środowisko.  Jest to zgodne z odpowiedzią PE (rezolucja PE P5_TA(2002)0276) na 
wcześniejszy komunikat Komisji w sprawie rewizji dyrektywy 91/414. 

Poprawkę złożył Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Poprawka 25
Artykuł 7 ustęp 1 a (nowy)

1a. Ocena wniosku może zostać 
przeprowadzona przez kilka państw 
pełniących funkcję sprawozdawcy w 
systemie współpracy "co-rapporteur 
system".

Or. pl
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Uzasadnienie

Rozwiązanie to stosowane jest przy ocenie wniosków zgodnie z dyrektywą 91/414/EWG i 
znacząco wpływa na szybkość i jakość oceny dokumentacji substancji aktywnych.

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 26
Artykuł 11 ustęp 1

1. W ciągu dwunastu miesięcy od daty 
powiadomienia przewidzianego w art. 9 ust. 
3 akapit pierwszy, państwo członkowskie 
pełniące rolę sprawozdawcy przygotowuje i 
przedkłada Urzędowi sprawozdanie (dalej 
zwane „projektem sprawozdania z oceny”) 
oceniające, czy dana substancja czynna 
może spełniać wymagania art. 4.

1. Państwo członkowskie pełniące rolę 
sprawozdawcy może przystąpić do oceny 
badań i testów po ich złożeniu przez 
wnioskodawcę, nawet przed terminem 
powiadomienia, o którym mowa a art. 9 ust. 
3 akapit 1. W ciągu ośmiu miesięcy od daty 
powiadomienia przewidzianego w art. 9 ust. 
3 akapit pierwszy, państwo członkowskie 
pełniące rolę sprawozdawcy przygotowuje i 
przedkłada Urzędowi sprawozdanie (dalej 
zwane „projektem sprawozdania z oceny”) 
oceniające, czy dana substancja czynna 
może spełniać wymagania art. 4.

Jeżeli państwo członkowskie potrzebuje 
dodatkowych informacji, ustala termin 
dostarczenia ich przez wnioskodawcę. W 
takim przypadku okres dwunastomiesięczny 
zostaje przedłużony o dodatkowy okres 
przyznany przez państwo członkowskie. 
Informuje ono o tym Komisję i Urząd. 

Jeżeli państwo członkowskie potrzebuje 
dodatkowych informacji, ustala stosowny 
termin dostarczenia ich przez 
wnioskodawcę. W takim przypadku okres 
ośmiu miesięcy zostaje przedłużony o 
dodatkowy okres przyznany przez państwo 
członkowskie. Informuje ono o tym Komisję 
i Urząd. Wnioskodawca, podając dodatkowe 
informacje, jednocześnie zgłasza wymóg 
ochrony danych zgodnie z art. 56.

Państwo członkowskie może skonsultować 
się z Urzędem.

Państwo członkowskie może skonsultować 
się z Urzędem.

Or. de

Uzasadnienie

Substancja powinna zostać dopuszczona już  po ustaleniu pierwszych zastosowań 
niebudzących zastrzeżeń. Dzięki temu rolnicy wcześniej otrzymają do dyspozycji nowe, 
innowacyjne produkty.
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Poprawkę złożył Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Poprawka 27
Artykuł 11 ustęp 1 akapit 2

Jeżeli państwo członkowskie potrzebuje 
dodatkowych informacji, ustala termin 
dostarczenia ich przez wnioskodawcę. W 
takim przypadku okres dwunastomiesięczny 
zostaje przedłużony o dodatkowy okres 
przyznany przez państwo członkowskie. 
Informuje ono o tym Komisję i Urząd. 

Jeżeli państwo członkowskie potrzebuje 
dodatkowych informacji, ustala termin 
dostarczenia ich przez wnioskodawcę. W 
takim przypadku okres dwunastomiesięczny 
zostaje przedłużony o dodatkowy okres 
przyznany przez państwo członkowskie. 
Informuje ono o tym Komisję i Urząd, które 
powiadamiają o tym pozostałe państwa 
członkowskie.

Or. pl

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 28
Artykuł 11 ustęp 1 a (nowy)

1a. Państwo członkowskie pełniące rolę 
sprawozdawcy przedkłada ponadto Komisji 
i Urzędowi sprawozdanie wymieniające 
wszystkie zastosowania, które poddane 
zostały ocenie i odpowiadają wymogom 
niezbędnym do uzyskania zezwolenia, o 
których mowa w art. 29.

Or. de

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 29
Artykuł 13 a (nowy)

Artykuł 13a
W terminie trzech miesięcy od otrzymania 
sprawozdania oceniającego, o którym 
mowa w art. 11 ust. 1, przedkłada Komisji 
wniosek dotyczący ograniczonego 
zezwolenia substancji czynnej, który 
określa
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- zastosowania, które mogą być dozwolone 
oraz
- okres zezwolenia, który nie może 
przekraczać pięciu lat. 

Or. de

Uzasadnienie

Dzięki przyspieszonemu dopuszczeniu wykluczającemu wątpliwości rolnicy wcześniej 
otrzymają do dyspozycji nowe, innowacyjne produkty.

Poprawkę złożyła Rebecca Harms

Poprawka 30
Artykuł 14 ustęp 2

2. Odnowienie jest udzielane na czas 
nieokreślony.

2. Odnowienie udzielane jest na okres 
nieprzekraczający 10 lat. Zatwierdzenie 
może zostać odnowione jednorazowo lub 
wielokrotnie:

Or. en

Uzasadnienie

Zezwolenie nie powinno być nieograniczone czasowo po pierwszym odnowieniu. Byłoby to 
sprzeczne z zasadą ostrożności. Decyzje powinny być podejmowane w świetle aktualnej 
wiedzy naukowej i technologicznej, jak określono w art. 4 ust. 10.

Poprawkę złożył Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Poprawka 31
Artykuł 15 ustęp 1

1. Wniosek o odnowienie przewidziany w 
art. 14 przedkłada producent substancji 
czynnej państwu członkowskiemu, wraz z 
egzemplarzem dla pozostałych państw 
członkowskich, Komisji i Urzędu, nie 
później niż trzy lata przed wygaśnięciem 
pierwszego zatwierdzenia.

1. Wniosek o odnowienie przewidziany w 
art. 14 przedkłada producent substancji 
czynnej wybranemu państwu 
członkowskiemu, wraz z egzemplarzem dla 
pozostałych państw cz łonkowskich, 
Komisji i Urzędu, nie później niż trzy lata 
przed wygaśnięciem pierwszego 
zatwierdzenia.
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Poprawkę złożył Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Poprawka 32
Artykuł 19

Rozporządzenie przyjęte zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 76 ust. 3 
określa przepisy niezbędne dla wykonania 
procedury odnowienia i przeglądu, w tym, w 
stosownych przypadkach, wykonania 
programu prac zgodnie z art. 18.

Rozporządzenie przyjęte zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 76 ust. 3 
określi przepisy niezbędne dla wykonania 
procedury odnowienia i przeglądu, w tym, w 
stosownych przypadkach, wykonania 
programu prac zgodnie z art. 18.

Or. pl

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 33
Artykuł 22 ustęp 1

1. W drodze odstępstwa od art. 5, substancja 
czynna spełniająca kryteria przewidziane art. 
4 jest zatwierdzana na okres 
nieprzekraczający 15 lat, jeżeli można się 
spodziewać, że środki ochrony roślin 
zawierające tę substancję stwarzają jedynie 
niskie ryzyko dla zdrowia ludzi i zwierząt 
oraz środowiska, zgodnie z art. 46 ust. 1. 

1. W drodze odstępstwa od art. 5, substancja 
czynna spełniająca kryteria przewidziane art. 
4 jest zatwierdzana na okres 
nieprzekraczający 15 lat, jeżeli można się 
spodziewać, że środki ochrony roślin 
zawierające tę substancję stwarzają jedynie 
niskie ryzyko dla zdrowia ludzi i zwierząt 
oraz środowiska. 

Niniejsze odstępstwo nie ma zastosowania 
do substancji czynnych sklasyfikowanych 
zgodnie z przepisami dyrektywy 
67/548/EWG jako:
– rakotwórcze,
– mutagenne,
– toksyczne dla celów reprodukcyjnych,
– uczulające,
lub jako substancja określana jako:
– trwała, której okres półtrwania jest 
dłuższy niż 60 dni,
– powodująca zaburzenia 
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endokrynologiczne, zamieszczona w 
wykazie UE substancji podejrzewanych o 
powodowanie zaburzeń 
endokrynologicznych
– nisko toksyczna,
– wykazująca zdolność do bioakumulacji i 
nieulegająca łatwo rozkładowi.
Nie później niż ...*, Komisja przeprowadza 
rewizję kryteriów decydujących o 
traktowaniu danej czynnej substancji jako 
substancji niskiego ryzyka lub, jeżeli okaże 
się to konieczne, określa te kryteria oraz, w 
stosownych przypadkach, opracowuje 
wnioski.
___________________

* W ciągu jednego roku po wejściu w życie 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje potrzeba ustalenie jasnych i obiektywnych kryteriów określania, które substancje 
mogą uchodzić za przedstawiające niskie ryzyko. We wniosku nie ma definicji takich 
substancji. W celu zachęcenia do badań nad bardziej zrównoważonymi substancjami i 
środkami istotne jest, by zapewnić przedsiębiorstwom jasność i pewność prawną w zakresie 
dokładnego znaczenia kryjącego się za profilem niskiego ryzyka. Wymienione tu kryteria 
częściowo pochodzą z dyrektywy o produktach biobójczych, 98/8/WE. Poprzez zastosowanie 
tych kryteriów od 25 do 30% czynnych substancji zostanie uznanych za przedstawiające 
niskie ryzyko.

Poprawkę złożyła Pilar Ayuso

Poprawka 34
Artykuł 24 ustęp 1

1. W drodze odstępstwa od art. 5 i art. 14 
ust. 2, substancja czynna spełniająca 
kryteria przewidziane art. 4 jest 
zatwierdzana na okres nieprzekraczający 
siedmiu lat, jeżeli inne już zatwierdzone 
substancje czynne są znacznie mniej 
toksyczne dla konsumentów lub podmiotów 
lub powodują znacznie mniejsze ryzyko dla 
środowiska. Ocena uwzględnia kryteria 

1. Substancja czynna spełniająca kryteria 
przewidziane w art. 4 oraz kryteria 
ustanowione w punkcie 4 załącznika II jest 
klasyfikowana i zatwierdzana jako 
„substancja nadająca się do zastąpienia”.
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ustanowione w punkcie 4 załącznika II.

Taka substancja jest zwana dalej 
„substancją nadającą się do zastąpienia”.

Okres ważności zatwierdzenia wynosi 10 
lat. Nie mają zastosowania przepisy art. 14 
ust. 2.

Or. es

Uzasadnienie

Przy klasyfikacji substancji czynnych jako nadających się do zastąpienia ważne jest 
spełnienie kryteriów ustalonych w projekcie rozporządzenia.

Poprawkę złożyła Rebecca Harms

Poprawka 35
Artykuł 24 ustęp 1 akapit 1

1. W drodze odstępstwa od art. 5 i art. 14 
ust. 2, substancja czynna spełniająca kryteria 
przewidziane art. 4 jest zatwierdzana na 
okres nieprzekraczający siedmiu lat, jeżeli 
inne już zatwierdzone substancje czynne są 
znacznie mniej toksyczne dla konsumentów 
lub podmiotów lub powodują znacznie 
mniejsze ryzyko dla środowiska. Ocena 
uwzględnia kryteria ustanowione w punkcie 
4 załącznika II.

1. W drodze odstępstwa od art. 5 i art. 14 
ust. 2, substancja czynna spełniająca kryteria 
przewidziane art. 4 jest zatwierdzana na 
okres nieprzekraczający pięciu lat, jeżeli 
inne już zatwierdzone substancje czynne lub 
alternatywne metody lub praktyki rolnicze 
są znacznie mniej toksyczne dla 
konsumentów lub podmiotów lub powodują 
znacznie mniejsze ryzyko dla środowiska.
Ocena uwzględnia kryteria ustanowione w 
punkcie 4 załącznika II.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę fakt, że inne substancje zatwierdzane są na okres nieprzekraczjacy 10 lat, 
okres ten w przypadku substancji nadających się do zastąpienia powinien być zdecydowanie 
krótszy, tak aby zastąpienie było bardziej skuteczne.

Poprawkę złożył Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Poprawka 36
Artykuł 28 ustęp 2 litera (b)
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b) wprowadzanie do obrotu i stosowanie 
środków ochrony roślin do celów naukowo-
badawczych zgodnie z art. 51.

b) stosowanie środków ochrony roślin do 
celów naukowo-badawczych zgodnie z art. 
51.

Or. pl

Uzasadnienie

Punkt ten dotyczy pozwoleń na stosowanie środków ochrony roślin do celów naukowo-
badawczych.

Poprawkę złożył Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Poprawka 37
Artykuł 28 ustęp 2 a (nowy)

2a. Kopia lub, na żądanie właściwych 
władz, egzemplarz zezwolenia towarzyszy 
przesyłce środka ochrony roślin zgłaszanej 
do swobodnego obrotu na terytorium 
Wspólnoty, w przypadku, gdy informacja o 
zezwoleniu nie została publicznie 
udostępniona zgodnie z procedurą 
określoną w art. 54.

Or. pl

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 38
Artykuł 28 a (nowy)

Artykuł 28a
Import równoległy

1. W drodze odstępstwa od art. 28 ust. 1 
środek ochrony roślin może być 
wprowadzony do obrotu i stosowany w 
danym państwie członkowskim bez 
wymaganego zezwolenia, jeśli osoba 
pragnąca wprowadzić środek ochrony 
roślin do obrotu posiada zaświadczenie 
uprawniające do wprowadzania do obrotu 
środków ochrony roślin wydane przez to 
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państwo członkowskie.
2.  Na wniosek państwa członkowskie 
wydają zaświadczenie uprawniające do 
wprowadzania do obrotu środków ochrony 
roślin w rozumieniu ust. 1, jeśli środek 
ochrony roślin, który ma być sprowadzony z 
innego państwa członkowskiego, posiada 
już zezwolenie wydane w innym państwie 
członkowskim i w państwie wwozu 
zatwierdzony jest porównywalny środek o 
zgodnym składzie (import równoległy).
3. Zgodność składu w rozumieniu 
niniejszego artykułu występuje, jeśli środek 
importowany i środek porównywalny 
zawierają takie same substancje czynne w 
porównywalnej ilości, posiadające 
odpowiedni minimalny stopień czystości i 
zawierające określone zanieczyszczenia 
tego samego rodzaju w odpowiedniej 
maksymalnej ilości oraz są zgodne pod 
względem formuły. Ponadto różnice pod 
względem składu są dopuszczalne, o ile te 
jakościowe lub ilościowe różnice w 
nośnikach w żaden sposób nie oddziałują 
na skuteczność biologiczną, nie wpływają 
na rośliny poddawane ich działaniu ani na 
ludzi, zwierzęta i równowagę biologiczną. 
Zgodnie z art. 76 ust. 2 wymienionej 
procedury można uściślić kryteria i 
procedurę badania zgodności składu.
4. Wniosek o wydanie zaświadczenia 
uprawniającego do wprowadzania do 
obrotu musi zawierać następujące 
informacje:
- państwo członkowskie, z którego pochodzi 
wwożony środek ochrony roślin,
- nazwa i adres importera, nazwa  pod którą 
wwożony środek ochrony roślin ma być 
rozprowadzany w państwie wwozu,
- nazwa i numer zezwolenia wwożonego 
środka ochrony roślin w państwie 
członkowskim pochodzenia,
- nazwa i adres posiadacza zezwolenia w 
kraju członkowskim pochodzenia,
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- oryginalna instrukcja stosowania, z którą 
wwożony środek ochrony roślin 
rozprowadzany jest w kraju członkowskim 
pochodzenia,
- przewidywane oznakowanie i instrukcja 
stosowania, z którą wwożony środek 
ochrony roślin powinien być 
rozprowadzany,
- nazwa i numer zezwolenia środka 
porównywalnego,
- nazwa i adres posiadacza zezwolenia 
środka porównywalnego.
5. Środek ochrony roślin, którego dotyczy 
zaświadczenia uprawniające do 
wprowadzenia do obrotu, należy stosować w 
taki sam sposób jak środek porównywalny. 
6. Zaświadczenie uprawniające do 
wprowadzenia do obrotu zachowuje 
ważność przez okres ważności zezwolenia 
środka porównywalnego. Jeśli posiadacz 
zezwolenia na środek porównywalny 
wystąpi zgodnie z art. 44 ust. 1 o cofnięcie 
zezwolenia i spełnione są ponadto wymogi 
art. 29, ważność zaświadczenia 
uprawniającego do wprowadzenia do 
obrotu upływa jeden rok po cofnięciu 
zezwolenia, nie później jednak niż w 
momencie upływu terminu ważności 
zezwolenia. 
7. Przepisy art. 43, 45 i 53 ust. 4 oraz 
rozdziału VII stosuje się odpowiednio w 
odniesieniu do importu równoległego.

Or. de

Uzasadnienie

Wniosek Komisji nie zawiera żadnego uregulowania w zakresie importu równoległego 
środków ochrony roślin. Jednak uregulowanie prawne na szczeblu UE jest pilnie potrzebne, 
aby zlikwidować istniejącą niepewność prawną. Zróżnicowane orzeczenia sądowe i różne 
traktowanie importu równoległego przez państwa członkowskie sprawiają, że konieczne staje 
się uzupełnienie wniosku o uregulowania dotyczące importu równoległego.
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Poprawkę złożyła Rebecca Harms

Poprawka 39
Artykuł 29 ustęp 6

6. Jednolite zasady oceny i udzielania 
zezwoleń na środki ochrony roślin zostają 
zdefiniowane w rozporządzeniu przyjętym 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
76 ust. 2, obejmującym wymagania 
załącznika VI do dyrektywy 91/414/EWG z 
niezbędnymi zmianami.

6. Jednolite zasady oceny i udzielania 
zezwoleń na środki ochrony roślin zostają 
zdefiniowane w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady, obejmującym 
wymagania załącznika VI do dyrektywy 
91/414/EWG z niezbędnymi zmianami.

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie ustanawiające nowe jednolite zasady powinno zostać przyjęte przez 
Parlament Europejski i Radę w ramach odpowiedniej procedury legislacyjnej, a nie w 
ramach komitologii. W 1996 r. Parlament Europejski musiał wnieść sprawę do Trybunału, 
ponieważ pierwsze jednolite zasady ustanowione przez Komisję były niezgodne z dyrektywą 
91/414. Trybunał (sprawa C-303/94) potwierdził opinię Parlamentu i zasady zostały 
zmienione, zwłaszcza w odniesieniu do kryteriów mających zastosowanie do wody pitnej.

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 40
Artykuł 30 ustęp 3 litera (b)

b) zobowiązanie do informowania 
wszelkich sąsiadów, którzy mogą być 
narażeni na przenoszenie aerozoli, przed 
użyciem środka, a także tych którzy zażądali 
poinformowania. 

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Ustęp wychodzi z założenia, że badanie zatwierdzające jako takie jest niewystarczające do 
zagwarantowania bezpiecznego obchodzenia się ze środkami ochrony roślin i że z tego 
powodu sąsiedzi muszą podejmować dodatkowe środki ostrożności. Jest to wyraźnie 
sprzeczne z rygorystycznymi europejskimi normami udzielania zezwoleń i podważa zaufanie 
publiczne do europejskiej procedury udzielania zezwoleń.
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Poprawkę złożył Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Poprawka 41
Artykuł 32 ustęp 5 a (nowy)

5a. Formularze wniosków będą 
zunifikowane we wszystkich państwach 
członkowskich.

Or. pl

Poprawkę złożył Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Poprawka 42
Artykuł 33 ustęp 1

1. Wnioskodawcy są zwolnieni z obowiązku 
dostarczania sprawozdań z testów i badań, 
o których mowa w art. 32 ust. 3 jeżeli 
wykażą, że uzyskali dostęp zgodnie z art. 56, 
58 i 59, lub że okres ochrony danych 
wygasł.

1. Wnioskodawcy są zwolnieni z obowiązku 
dołączania do wniosku dokumentacji, o 
której mowa w art. 32 ust. 3 jeżeli wykażą, 
że uzyskali dostęp zgodnie z art. 56, 58 i 59, 
lub że okres ochrony danych wygasł.

Or. pl

Poprawkę złożył Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Poprawka 43
Artykuł 33 ustęp 2 litera (b a) (nowa)

ba) dokumentacja, do której wnioskodawca 
uzyskał dostęp lub dla której okres 
ochronny wygasł, będzie fizycznie dostępna 
w państwie członkowskim.

Or. pl

Poprawkę złożyła Rebecca Harms

Poprawka 44
Artykuł 35 ustęp 2

2. Zainteresowane państwa członkowskie 2. Bez uszczerbku dla art. 30 i 31, jeżeli 
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odpowiednio udzielają lub odmawiają 
udzielenia zezwoleń w oparciu o stanowisko 
państwa członkowskiego rozpatrującego 
wniosek dotyczące oceny, jak przewidziano 
w art. 30 i 31. Państwa członkowskie 
udzielają zezwolenia na dany środek 
ochrony roślin na takich samych
warunkach, łącznie z klasyfikacją do celów 
dyrektywy 1999/45/WE, jak państwo 
członkowskie rozpatrujące wniosek. 

dany środek ochrony roślin otrzymał 
zezwolenie w jednym państwie 
członkowskim, inne państwa członkowskie 
podejmują w ciągu 90 dni od daty 
otrzymania wniosku decyzję o tym, czy i na 
jakich warunkach udzielą zezwolenia na 
dany środek ochrony roślin.

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowany system strefowy osłabia krajowe zezwolenie i jest niezgodny z zasadą WE 
dotyczącą proporcjonalności (art. 5 Traktatu WE), ponieważ wykracza poza działania 
niezbędne do usprawnienia procesu podejmowania decyzji przy jednoczesnym unikaniu 
zbędnego powielania pracy i zapewnieniu bardziej jednolitej dostępności środków ochrony 
roślin w różnych państwach członkowskich. Cele te mogą być osiągnięte poprzez 
dostosowanie systemu wzajemnego uznawania zezwoleń i usunięcie konceptu stref.

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 45
Artykuł 39

1. Posiadacz zezwolenia może złożyć 
wniosek o zezwolenie dla tego samego 
środka ochrony roślin i dla takiego samego 
zastosowania w innym państwie 
członkowskim zgodnie z procedurą 
wzajemnego uznawania, przewidzianą w 
niniejszej podsekcji, w następujących 
przypadkach: 

1. Posiadacz zezwolenia, lub osoba 
wskazana przez niego jako przedstawiciel, 
może złożyć wniosek o zezwolenie dla tego 
samego środka ochrony roślin i dla takiego 
samego zastosowania w innym państwie 
członkowskim zgodnie z procedurą 
wzajemnego uznawania, przewidzianą w 
niniejszej podsekcji, w następujących 
przypadkach: 

a) zezwolenie zostało udzielone przez 
państwo członkowskie (państwo 
członkowskie odniesienia), które należy do 
tej samej strefy; lub

a) zezwolenie zostało udzielone przez 
państwo członkowskie (państwo 
członkowskie odniesienia), które należy do 
tej samej strefy; lub

b) zezwolenie zostało udzielone przez 
państwo członkowskie do stosowania w 
szklarniach oraz po zbiorze, niezależnie od 
strefy, do której należy państwo 
członkowskie odniesienia.

b) zezwolenie zostało udzielone przez 
państwo członkowskie do stosowania w 
szklarniach oraz po zbiorze lub do 
zastosowania do materiału siewnego,  
niezależnie od strefy, do której należy 
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państwo członkowskie odniesienia. albo
ba) wydanie zezwolenia miało charakter 
dobrowolny i nastąpiło w państwach 
członkowskich należących do różnych stref, 
w których występują podobne warunki w 
zakresie rolnictwa, zdrowie roślin i 
środowiska, szczególnie jednak w zakresie 
warunków klimatycznych istotnych z 
punktu widzenia zastosowania produktu; 
albo
bb) zezwolenie zostało wydane przez 
państwo członkowskie do zastosowania przy 
materiale siewnym; niezależnie od strefy, do 
której należy państwo członkowskie 
odniesienia.

2. Wzajemne uznawanie nie dotyczy 
środków ochrony roślin zawierających 
substancję nadającą się do zastąpienia.

Or. de

Uzasadnienie

W poszczególnych państwach członkowskich różne urzędy są w tym zakresie właściwe. 
Oprócz tego należy państwom członkowskim umożliwić dobrowolne uznanie zezwoleń 
wydanych przez inne państwa członkowskie, jeśli znajdują się one w innej strefie, lecz mają 
podobne warunki uprawy roli, zdrowia roślin i środowiska.

Poprawkę złożył Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Poprawka 46
Artykuł 41 ustęp 1 litera (a a) (nowa)

aa) raport z oceny środka ochrony roślin 
wykonany w państwie członkowskim, w 
którym środek ochrony roślin jest 
dopuszczony do obrotu;

Or. pl
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Poprawkę złożył Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Poprawka 47
Artykuł 46 ustęp 1 a (nowy)

1a. Do środków ochrony roślin niskiego 
ryzyka nie zalicza się automatycznie 
substancji powstałych w wyniku połączenia 
2 lub więcej środków ochrony roślin 
niskiego ryzyka bez uprzedniego 
upewnienia się o braku ich toksyczności.

Or. pl

Poprawkę złożyła Pilar Ayuso

Poprawka 48
Artykuł 49 ustęp 3 litera (d)

d) osoby lub organy, o których mowa w ust. 
2 złożyły dokumentację i informacje 
uzasadniające rozszerzenie.

d) osoby lub organy, o których mowa w 
ust. 2, złożyły dokumentację i informacje 
uzasadniające rozszerzenie; badania 
niezbędne do ustalenia najwyższych 
dopuszczalnych poziomów pozostałości 
mogą być przeprowadzone przez instytucje 
naukowe lub organy urzędowe.

Or. es

Uzasadnienie

Koszty badań naukowych stanowią bardzo ważną przeszkodę w rozwijaniu drobnych 
zastosowań. Poprawka ma na celu wprowadzenie rozwiązań ekonomicznie bardziej 
wykonalnych.

Poprawkę złożyła Pilar Ayuso

Poprawka 49
Artykuł 49 ustęp 3 a (nowy)

3 a. Zezwolenie na drobne zastosowania 
uwzględnia między innymi kryteria 
ekstrapolacji danych uzyskanych dla 
innych upraw, wykazujących istotne 



PE 386.430v01-00 20/39 AM\656768PL.doc

PL

podobieństwa botaniczne i agronomiczne.

Or. es

Uzasadnienie

W uprawach wykazujących istotne podobieństwa, jak na przykład czereśnia i tarnina, należy 
ekstrapolować dane z pierwotnego zezwolenia, aby ułatwić rozszerzenie na drobne 
zastosowania.

Poprawkę złożyła Pilar Ayuso

Poprawka 50
Artykuł 49 a (nowy)

Artykuł 49 a
Import równoległy

1. Niezależnie od przepisów art. 28 ust. 1 
państwa członkowskie mogą zezwolić na 
import i wprowadzanie do obrotu środka 
ochrony roślin na swoim terytorium w 
ramach handlu równoległego wyłącznie po 
zastosowaniu procedury administracyjnej 
mające na celu sprawdzenie, czy środek ten 
jest identyczny z dozwolonym już środkiem 
ochrony roślin (referencyjnym środkiem 
ochrony roślin). W takim przypadku 
właściwy organ danego państwa 
członkowskiego wyda świadectwo 
identyfikacji importowanego środka 
ochrony roślin.
2. Przed pierwszym importem i 
wprowadzeniem do obrotu importer środka 
ochrony roślin zwraca się do właściwego 
organu danego państwa członkowskiego o 
wydanie świadectwa identyfikacji środka 
ochrony roślin, który zamierza importować.
3. Właściwy organ wskazanego państwa 
członkowskiego wyda w terminie 45 dni 
decyzję dotyczącą spełnienia wymogów 
niniejszego ustępu. Jeżeli organ stwierdzi 
spełnienie wymogów, importer otrzyma 
świadectwo identyfikacji danego środka.
4. Wnioskodawca jest zwolniony z 
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obowiązku przedstawienia informacji i 
sprawozdań z testów i badań niezbędnych 
do wydania zezwolenia na wprowadzanie 
do obrotu środków ochrony roślin.
5. Właściwy organ otrzymujący wniosek 
zwraca się do właściwego organu w kraju 
pochodzenia:
a) o informację na temat dokładnego 
składu środka, w celu potwierdzenia, że jest 
on identyczny ze środkiem ochrony roślin 
dozwolonym w państwie członkowskim 
odniesienia, oraz
b) o sprawdzenie, czy dany środek jest 
dozwolony w tym państwie członkowskim 
zgodnie z procedurą zezwolenia 
ustanowioną w dyrektywie 91/414/EWG lub 
w niniejszym rozporządzeniu.
6. Środki będące przedmiotem importu 
równoległego nie mogą być 
przepakowywane.
7. Świadectwo identyfikacji wygasa z chwilą 
wygaśnięcia zezwolenia na wprowadzanie 
do obrotu referencyjnego środka ochrony 
roślin lub z chwilą wygaśnięcia zezwolenia 
na wprowadzanie środka importowanego 
do obrotu w państwie członkowskim, z 
którego jest eksportowany. Jeżeli 
zezwolenie na wprowadzanie do obrotu 
referencyjnego środka ochrony roślin 
zostało wycofane z przyczyn niezwiązanych 
ze zdrowiem lub ochroną środowiska, 
importer może nadal wprowadzać do 
sprzedaży importowany środek w ciągu 
roku od dnia wycofania zezwolenia.

Or. es

Uzasadnienie

Należy popierać ustanawianie na szczeblu wspólnotowym jasnych i rygorystycznych norm 
regulujących handel równoległy, aby osiągnąć wysoki poziom harmonizacji, bezpieczeństwa i 
kontroli. Aby zagwarantować, że środek importowany jest identyczny ze środkiem 
referencyjnym, nie należy zezwalać na przepakowywanie. Należy również podkreślić, że to 
właściwy organ państwa członkowskiego, do którego środek ma być importowany, jest 
zobowiązany do przeprowadzenia całej procedury administracyjnej mającej na celu 
potwierdzenie, że środek jest identyczny i że jest on już dozwolony w państwie, z którego ma 
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być eksportowany.

Poprawkę złożył Paul Rübig

Poprawka 51
Artykuł 49 a (nowy)

Artykuł 49a
Import równoległy

1. Importer środka ochrony roślin ma 
obowiązek wystąpienia do właściwego 
organu państwa członkowskiego, które jest 
państwem importującym środek ochrony 
roślin, z wnioskiem o wydanie certyfikatu 
identyfikacyjnego. Wniosek powinien 
zostać złożony przed dokonaniem 
pierwszego importu lub przed pierwszym 
wprowadzeniem do obrotu danego środka 
ochrony roślin.
2. Właściwy organ państwa członkowskiego 
w ciągu 45 dni ustala, czy spełnione są 
warunki niniejszego artykułu. Jeżeli 
warunki są spełnione, właściwy organ 
wystawia importerowi certyfikat 
identyfikacyjny dotyczący tego produktu.
3. Składający wniosek jest zwolniony z 
obowiązku dostarczenia informacji, testów i 
sprawozdań z badań niezbędnych w celu 
otrzymania zezwolenia na środek ochrony 
roślin tylko wówczas, gdy jest w stanie 
udowodnić, że:
a) importowany produkt jest identyczny z 
już dopuszczonym środkiem ochrony roślin 
w państwie członkowskim dokonującym 
importu (referencyjny środek ochrony 
roślin) oraz
b) zezwolenia na ten produkt w państwie 
członkowskim dokonującym eksportu 
udzielono w ramach procedury udzielania 
zezwoleń odpowiadającej procedurze 
określonej w dyrektywie 91/414/EWG lub w 
niniejszym rozporządzeniu oraz
c) zmiana opakowania nie ma negatywnego 



AM\656768PL.doc 23/39 PE 386.430v01-00

PL

wpływu na właściwości produktu ani na 
renomę marki handlowej lub jego 
właściciela.
4. Certyfikat identyfikacyjny traci ważność 
wraz z upłynięciem/wygaśnięciem ważności 
produktu referencyjnego lub 
upłynięciem/wygaśnięciem zezwolenia na 
produkt importowany w państwie 
członkowskim dokonującym eksportu. 
Jeżeli zezwolenie nie zostało cofnięte ze 
względu na ochronę zdrowia lub 
środowiska, importer ma prawo do 
wyprzedania zapasów importowanego 
produktu. Okres wyprzedaży rozpoczyna się 
w momencie cofnięcia zezwolenia i kończy 
się po upływie jednego roku.
5. Państwom członkowskim nie wolno 
wystawiać certyfikatów identyfikacyjnych 
na środki ochrony roślin zawierające 
substancję, która ma zostać zastąpiona.

Or. de

Uzasadnienie

Handel równoległy ułatwia wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin i uniknięcie 
nadmiernej liczby kontroli. Oznacza to, że to właśnie handel równoległy wykorzystuje się do 
wprowadzania na rynek produktów nielegalnych (niesprawdzonych i/lub podrobionych). 
Konieczne jest zatem odpowiednie uregulowanie kwestii handlu równoległego poprzez 
wprowadzenie jasnych i wiążących przepisów. W zakresie środków ochrony roślin poprawia 
to nie tylko stopień harmonizacji, ale także poziom bezpieczeństwa i kontroli na szczeblu 
europejskim.

Poprawkę złożyła Rebecca Harms

Poprawka 52
Artykuł 52 ustęp 2

Właściwe stosowanie obejmuje zgodność z 
warunkami ustanowionymi zgodnie z art. 30 
i podanymi na etykietach oraz stosowanie 
zasad dobrej praktyki ochrony roślin, a 
także, jeśli tylko jest to możliwe, zasad 
zintegrowanego zarządzania szkodnikami 
oraz dobrej praktyki środowiskowej. 

Właściwe stosowanie obejmuje co najmniej:
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(i) zgodność z wymogami i warunkami 
ustanowionymi zgodnie z art. 30 i podanymi 
na etykietach, zgodnie z przepisami w 
sprawie etykietowania określonymi w art. 
61-33, a także z dyrektywą 1999/45/WE;
(ii) stosowanie zgodne z zasadami 
zintegrowanej ochrony przed szkodnikami, 
w tym dobrej praktyki ochrony roślin oraz 
dobrej praktyki środowiskowej, dzięki 
którym stosowanie środków ochrony roślin 
zostanie ograniczone do koniecznego 
minimum;
(iii) zgodność z rozporządzeniem (WE) nr 
396/2005;
(iv) zgodność z wymogami określonymi w 
dyrektywach dotyczących ochrony 
pracowników.

Or. en

Uzasadnienie

Definicja właściwego stosowania powinna zawierać podstawowe wymogi. Powinna również 
obejmować konieczność poszanowania konkretnych przepisów wspólnotowych.

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 53
Artykuł 56 ustęp 1

1. Sprawozdania z testów i badań korzystają 
z ochrony danych na warunkach 
ustanowionych w niniejszym artykule.

1. Sprawozdania z testów i badań korzystają 
z ochrony danych na warunkach 
ustanowionych w niniejszym artykule.

Ochrona danych dotyczy sprawozdań z 
testów i badań przedłożonych państwu 
członkowskiemu przez wnioskodawcę 
ubiegającego się o zezwolenie zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem (dalej zwanym 
„pierwszym wnioskodawcą”) pod 
warunkiem, że wspomniane sprawozdania z 
testów i badań są:

Ochrona danych dotyczy sprawozdań z 
testów i badań przedłożonych państwu 
członkowskiemu przez wnioskodawcę 
ubiegającego się o zezwolenie zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem (dalej zwanym 
„pierwszym wnioskodawcą”) pod 
warunkiem, że wspomniane sprawozdania z 
testów i badań są:

a) niezbędne do udzielenia zezwolenia lub 
zmiany zezwolenia w celu dopuszczenia 
stosowania w odniesieniu do innej uprawy; 

niezbędne do udzielenia zezwolenia w 
danych warunkach lub zmiany zezwolenia 
w celu dopuszczenia stosowania w 
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oraz odniesieniu do innej uprawy.
b) poświadczone jako zgodne z zasadami 
dobrej praktyki laboratoryjnej lub dobrej 
praktyki eksperymentalnej zgodnie z 
wymaganiami dotyczącymi środków 
ochrony roślin, o których mowa w art. 8 
ust. 1 lit c).
Jeżeli sprawozdanie jest objęte ochroną, nie 
może być wykorzystane przez państwo 
członkowskie, które go otrzymało z 
możliwością wykorzystana przez innych 
wnioskodawców ubiegających się o 
zezwolenie na środki ochrony roślin, z 
wyjątkiem przypadków przewidzianych ust. 
2, w art. 59 lub art. 77. 

Jeżeli sprawozdanie jest objęte ochroną, 
wówczas państwo członkowskie, które go 
otrzymało, lub inne państwo członkowskie 
nie może wykorzystać ani tego 
sprawozdania, ani jego streszczenia, z 
wyjątkiem przypadków przewidzianych ust. 
2, w art. 59 lub art. 77, w interesie innych 
wnioskodawców ubiegających się o 
zezwolenie na środki ochrony roślin.

Okres ochrony danych wynosi dziesięć lat 
od dnia pierwszego zezwolenia w tym 
państwie członkowskim, z wyjątkiem 
przypadków przewidzianych ust. 2, art. 59 
lub art. 77. Okres ten zostaje przedłużony do 
12 lat w przypadku środków ochrony roślin 
objętych art. 46.

Okres ochrony danych wynosi dziesięć lat 
od dnia pierwszego zezwolenia w tym 
państwie członkowskim, z wyjątkiem 
przypadków przewidzianych ust. 2, art. 59 
lub art. 77. Okres ten zostaje przedłużony do 
12 lat w przypadku środków ochrony roślin 
objętych art. 46.

Badania nie są objęte ochroną, jeżeli są 
niezbędne jedynie do odnowienia lub 
przeglądu zezwolenia.

Badania są objęte ochroną przez pięć lat po 
upływie okresu, o którym mowa w 
akapicie 4, jeżeli są niezbędne jedynie do 
odnowienia lub przeglądu zezwolenia.

Or. de

Uzasadnienie

Środki ochrony roślin muszą być ponownie ocenianie i dopuszczane co 7 10 lat, co wymaga 
nowych danych. Aby móc spełnić te nowe wymagania dotyczące danych, posiadacze 
zezwolenia muszą poczynić duże inwestycje. W przypadku rzadko stosowanych środków 
ochrony roślin nowe zezwolenie i związane z nim koszty inwestycji mogą spowodować 
zahamowanie podaży tych produktów, jeżeli niezbędne dane nie będą odpowiednio chronione.

Poprawkę złożyła Pilar Ayuso

Poprawka 54
Artykuł 56 ustęp 1 akapit 5

Badania nie są objęte ochroną, jeżeli są 
niezbędne jedynie do odnowienia lub 

Badania przedstawione w celu odnowienia 
lub przeglądu zezwolenia nie są objęte 
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przeglądu zezwolenia. ochroną, chyba że są niezbędne ze względu 
na zmiany w prawodawstwie.

Or. es

Uzasadnienie

W porównaniu z obecną sytuacją wniosek Komisji przynosi bardzo istotne postępy w kwestii 
żywotności małych i średnich przedsiębiorstw europejskich. Poprawka zmierza do większej 
jasności wniosku.

Poprawkę złożyła Pilar Ayuso

Poprawka 55
Artykuł 56 ustęp 2 litera (b a) (nowa)

b a) w przypadku wystąpienia monopolu.

Or. es

Uzasadnienie

Nowe rozporządzenie powinno zawierać specjalne przepisy mające na celu uniknięcie 
monopoli na rynku środków ochrony roślin.

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 56
Artykuł 56 ustęp 3

3. Okres ochrony danych zgodnie z ust. 1 
jest przyznawany w przypadku, gdy 
pierwszy wnioskodawca wystąpił o ochronę 
danych w chwili składania dokumentacji i 
dostarczył zainteresowanemu państwu 
członkowskiemu w przypadku każdego 
sprawozdania z testów i badań następujące 
informacje:

3. Okres ochrony danych zgodnie z ust. 1 
jest przyznawany w przypadku, gdy 
pierwszy wnioskodawca wystąpił o ochronę 
danych w chwili składania dokumentacji lub 
dodatkowych informacji i dostarczył 
zainteresowanemu państwu członkowskiemu 
w przypadku każdego sprawozdania z 
testów i badań następujące informacje:

a) uzasadnienie, że przedłożone 
sprawozdania z testów i badań są niezbędne 
do pierwszego zezwolenia lub do zmiany
zezwolenia na środek ochrony roślin;

a) uzasadnienie, że przedłożone 
sprawozdania z testów i badań są niezbędne 
do pierwszego zezwolenia lub do zmiany 
zezwolenia na środek ochrony roślin, lub do 
odnowienia zezwolenia lub jego 
sprawdzenia;
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b) potwierdzenie, że nie wygasł żaden okres 
ochrony danych przyznany dla sprawozdania 
z testów lub badań.

b) potwierdzenie, że nie wygasł żaden okres 
ochrony danych przyznany dla sprawozdania 
z testów lub badań.

Or. de

Uzasadnienie

Krótszy pięcioletni okres ochrony danych dotyczących badań koniecznych do odnowienia 
zezwolenia po dziesięciu latach.

Poprawkę złożyła Pilar Ayuso

Poprawka 57
Artykuł 56 ustęp 3 litera (a)

a) uzasadnienie, że przedłożone 
sprawozdania z testów i badań są niezbędne 
do pierwszego zezwolenia lub do zmiany 
zezwolenia na środek ochrony roślin;

a) uzasadnienie, że przedłożone 
sprawozdania z testów i badań są niezbędne 
do pierwszego zezwolenia lub do zmiany 
zezwolenia na środek ochrony roślin, lub w 
wyniku zmian w prawodawstwie;

Or. es

Uzasadnienie

W porównaniu z obecną sytuacją wniosek Komisji Europejskiej przynosi bardzo istotne 
postępy w kwestii żywotności małych i średnich przedsiębiorstw europejskich. Poprawka 
zmierza do większej jasności wniosku.

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 58
Artykuł 56 ustęp 3 a (nowy)

3a. W ramach każdej ze stref określonych w 
załączniku I państwa członkowskie, które 
dopuszczają środki ochrony roślin zgodnie 
z art. 35 ust. 2 lub poprzez wzajemne 
uznawanie zgodnie z art. 40, chronią dane 
niezbędne do uzyskania zezwolenia w 
państwie członkowskim przeprowadzającym 
badanie, zgodnie z ust. 1, 2 i 3 niniejszego 
artykułu. Ochrona danych obowiązuje od 
momentu uzyskania zezwolenia w danym 
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państwie członkowskim.

Or. de

Uzasadnienie

System zezwoleń dostosowany do stref powinien gwarantować ochronę danych we wszystkich 
państwach członkowskich.

Poprawkę złożyła Pilar Ayuso

Poprawka 59
Artykuł 56 ustęp 3 a (nowy)

3 a. W przypadku, gdy państwo 
członkowskie uznaje, że może powstać 
monopol, jeżeli potencjalny wnioskodawca i 
posiadacz lub posiadacze odpowiednich 
zezwoleń na wprowadzanie do obrotu 
środków ochrony roślin zawierających tę 
samą substancję czynną, ten sam środek 
zabezpieczający lub synergetyk nie osiągną 
porozumienia dotyczącego wspólnego 
wykorzystania sprawozdań z testów i badań 
na kręgowcach, potencjalny wnioskodawca 
informuje o tym właściwy organ państwa 
członkowskiego. Jednak obie strony 
uzgodnią sądy i trybunały właściwe do 
celów wykonania postanowień drugiego 
akapitu.

Or. es

Uzasadnienie

Nowe rozporządzenie powinno zawierać specjalne przepisy mające na celu uniknięcie 
monopoli na rynku środków ochrony roślin.

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 60
Artykuł 56 ustęp 3 b (nowy)

3b. Okres ochronny, o którym mowa w ust. 
1, przedłuża się w przypadku zezwoleń dla 
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drobnych zastosowań w następujący 
sposób:
a) o rok, jeżeli pierwszy wnioskodawca 
zgłasza trzy drobne zastosowania w ciągu 
siedmiu lat od pierwszego zezwolenia; 
b) o trzy lata, jeżeli pierwszy wnioskodawca 
zgłasza sześć drobnych zastosowań w ciągu 
siedmiu lat od pierwszego zezwolenia;
c) o pięć lat, jeżeli pierwszy wnioskodawca 
zgłasza co najmniej dziewięć drobnych 
zastosowań w ciągu siedmiu lat od 
pierwszego zezwolenia.
Ochrona danych zgodnie z ust. 1 
obowiązuje również osoby trzecie, które 
przedkładają sprawozdania z testów i badań 
w celu uzyskania zezwolenia na drobne 
zastosowania.

Or. de

Uzasadnienie

W przypadku stosowania środków ochrony roślin na obszarach o małych rozmiarach lub o 
małym znaczeniu ogólnogospodarczym, dla których nie opracowano odpowiednich sposobów 
zwalczania lub na których dopuszczone środki ochrony roślin nie gwarantują rozwiązania 
problemów, należy stworzyć zachęty finansowe dla wnioskodawców, aby zaangażować ich w 
proces wskazywania luk. W szczególności w przypadku upraw ekologicznych i przy uprawie 
owoców występują braki, które należy zlikwidować, aby zapewnić użytkownikom środki 
utrzymania.

Poprawkę złożył Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Poprawka 61
Artykuł 62 ustęp 1 akapit 1

1. Etykietowanie środków ochrony roślin 
musi być zgodne z wymaganiami 
określonymi w rozporządzeniu przyjętym 
zgodnie z procedurą wymienioną w art. 76 
ust. 2.

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy dotyczące treści etykiety-instrukcji 
stosowania środków ochrony roślin mając 
na uwadze ich zgodność z wymaganiami 
określonymi w rozporządzeniu przyjętym 
zgodnie z procedurą wymienioną w art. 76 
ust. 2.

Or. pl
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Poprawkę złożyła Rebecca Harms

Poprawka 62
Artykuł 65 ustęp 1

Państwa członkowskie przeprowadzają 
kontrole urzędowe 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. 

Państwa członkowskie przeprowadzają 
kontrole urzędowe w celu zapewnienia 
zgodności z niniejszym rozporządzeniem.
Tego typu kontrole obejmują kontrole 
przeprowadzane w gospodarstwach rolnych 
w celu sprawdzenia przestrzegania 
ograniczeń dotyczących stosowania.
Państwa członkowskie zamykają i 
przekazują Komisji sprawozdanie dotyczące 
zakresu i wyników tych kontroli w ciągu 
sześciu miesięcy od końca roku, do którego 
odnoszą się sprawozdania.

Or. en

Poprawkę złożył Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Poprawka 63
Artykuł 74

Komisja może, zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 76 ust. 2, przyjąć lub zmienić 
dokumenty techniczne lub inne dokumenty 
zawierające wytyczne w celu wykonania 
niniejszego rozporządzenia.

Komisja, państwo członkowskie lub 
państwo członkowskie strefy może, zgodnie 
z procedurą, o której mowa w art. 76 ust. 2, 
przyjąć lub zmienić dokumenty techniczne 
lub inne dokumenty zawierające wytyczne w 
celu wykonania niniejszego rozporządzenia.

Komisja może zwrócić się do Urzędu o 
przygotowanie lub wzięcie udziału w 
przygotowaniu takich dokumentów 
zawierających wytyczne.

Komisja może zwrócić się do Urzędu o 
przygotowanie lub wzięcie udziału w 
przygotowaniu takich dokumentów 
zawierających wytyczne.

Or. pl

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 64
Załącznik II punkt 3.6
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3.6. Wpływ na zdrowie ludzi 3.6. Wpływ na zdrowie ludzi
3.6.1. w stosownych przypadkach, należy 
określić czynniki bezpieczeństwa ADI, 
AOEL i ARfD. Przy określaniu takich 
wartości należy zapewnić odpowiedni 
margines bezpieczeństwa, uwzględniający 
rodzaj i dotkliwość skutków oraz 
wrażliwość specyficznych grup ludności. 

3.6.1. w stosownych przypadkach, należy 
określić czynniki bezpieczeństwa ADI, 
AOEL i ARfD. Przy określaniu takich 
wartości należy zapewnić odpowiedni 
margines bezpieczeństwa, uwzględniający 
rodzaj i dotkliwość skutków oraz 
wrażliwość specyficznych grup ludności. 

3.6.2. Substancja czynna jest zatwierdzana 
wyłącznie wtedy, gdy w oparciu o ocenę 
testów genotoksyczności wyższego rzędu 
przeprowadzonych zgodnie z wymaganiami 
dotyczącymi danych dla substancji 
czynnych i środków ochrony roślin oraz 
inne dostępne dane i informacje, nie 
została sklasyfikowana, zgodnie z 
przepisami dyrektywy 67/548/EWG, jako 
mutagen pierwszej lub drugiej kategorii, 
chyba że narażenie ludzi na tę substancję w 
środku ochrony roślin w realistycznych 
proponowanych warunkach stosowania, 
jest niewielkie.

3.6.2. Substancja czynna jest zatwierdzana 
wyłącznie wtedy, gdy badanie 
przeprowadzone w oparciu o jednolite 
zasady wykazuje, że użytkownicy, 
pracownicy, osoby postronne i konsumenci 
w przypadku co najmniej jednego 
reprezentatywnego zastosowania co 
najmniej jednego środka ochrony roślin w 
zalecanych warunkach stosowania 
dysponują wystarczającą ochroną.

3.6.3. Substancja czynna jest zatwierdzana 
wyłącznie wtedy, gdy w oparciu o ocenę 
testów właściwości rakotwórczych 
przeprowadzonych zgodnie z wymaganiami 
dotyczącymi danych dla substancji 
czynnych i środków ochrony roślin oraz 
inne dostępne dane i informacje, nie 
zostanie lub nie została sklasyfikowana, 
zgodnie z przepisami dyrektywy 
67/548/EWG, jako substancja rakotwórcza 
pierwszej lub drugiej kategorii, chyba że 
narażenie ludzi na tę substancję w środku 
ochrony roślin w realistycznych 
proponowanych warunkach stosowania jest 
niewielkie.
3.6.4. Substancja czynna jest zatwierdzana 
wyłącznie wtedy, gdy w oparciu o ocenę 
testów toksyczności reprodukcyjnej 
przeprowadzonych zgodnie z wymaganiami 
dotyczącymi danych dla substancji 
czynnych i środków ochrony roślin oraz 
inne dostępne dane i informacje, nie 
zostanie lub nie została sklasyfikowana, 
zgodnie z przepisami dyrektywy 
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67/548/EWG, jako substancja toksyczna dla 
celów reprodukcyjnych pierwszej lub 
drugiej kategorii, chyba że narażenie ludzi 
na tę substancję w środku ochrony roślin w 
realistycznych proponowanych warunkach 
stosowania jest niewielkie. 
3.6.5. Substancja czynna jest zatwierdzana 
wyłącznie wtedy, jeżeli w oparciu o ocenę 
Wspólnoty lub przyjęte w skali 
międzynarodowej wytyczne dotyczące 
testów nie została uznana za substancję 
powodującą zaburzenia endokrynologiczne, 
która może mieć znaczenie toksykologiczne 
dla ludzi, chyba że narażenie ludzi na tę 
substancję czynną w środku ochrony roślin 
w realistycznych proponowanych 
warunkach stosowania jest niewielkie.

Or. de

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4 państwa członkowskie muszą opracowywać krajowe plany działania mające 
na celu ograniczenie ryzyka wynikającego ze stosowania pestycydów i uzależnienia od nich. 
Dotyczy to również środków i harmonogramów działań mających na celu zmniejszenie 
ryzyka, na co miał wskazać niniejszy ustęp. Ocenianie substancji czynnych środków ochrony 
roślin tylko na podstawie ich właściwości i składników bez uwzględnienia rzeczywistego 
zastosowania i narażenia nie pozwala na dokonanie pełnej oceny związanych z tym zagrożeń.

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 65
Załącznik II punkt 3.7.2

3.7.2. Substancja czynna może zostać 
zatwierdzona jedynie wtedy, gdy została 
uznana za substancję trwałą, wykazującą 
zdolność do bioakumulacji i toksyczną 
(PBT). 

skreślony

Substancja spełniająca wszystkie trzy 
kryteria w sekcji poniżej jest uznawana za 
substancję PBT.
3.7.2.1. Trwałość
Substancja czynna spełnia kryterium 



AM\656768PL.doc 33/39 PE 386.430v01-00

PL

trwałości, gdy:
– jej okres półtrwania w wodzie morskiej 
jest dłuższy niż 60 dni, lub
– jej okres półtrwania w wodzie słodkiej lub 
estuaryjnej jest dłuższy niż 40 dni, lub
– jej okres półtrwania w osadzie wody 
morskiej jest dłuższy niż 180 dni, lub
– jej okres półtrwania w osadzie wody 
słodkiej lub wody estuaryjnej jest dłuższy 
niż 120 dni, lub
– okres półtrwania w glebie jest dłuższy niż 
120 dni.
Ocena trwałości w środowisku jest oparta 
na danych dotyczących czasu półtrwania 
zebranych w odpowiednich warunkach, 
opisanych przez wnioskodawcę.
3.7.2.2. Bioakumulacja
Substancja czynna spełnia kryterium 
bioakumulacji, jeżeli czynnik 
biokoncentracji (BCF) jest wyższy niż 2000.
Ocena bioakumulacji musi się opierać na 
zmierzonych danych dotyczących 
biokoncentacji w gatunkach wodnych. 
Należy użyć zarówno danych dla wód 
słodkich, jak i wód morskich. 
3.7.2.3. Toksyczność
Substancja czynna spełnia kryterium 
toksyczności, gdy: 
– stężenie, przy którym nie obserwuje się 
szkodliwych zmian (NOEC) dla 
organizmów morskich i słodkowodnych jest 
mniejsze niż 0,01 mg/l, lub 
– substancja jest sklasyfikowana jako 
rakotwórcza (kategoria 1 lub 2), 
mutagenna (kategoria 1 lub 2), lub 
toksyczna dla celów reprodukcyjnych 
(kategoria 1, 2, lub 3), lub 
– nie ma innych dowodów na toksyczność 
chroniczną, jak określono w 
klasyfikacjach: T, R48 lub Xn, R48 zgodnie 
z dyrektywą 67/548/EWG. 
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Or. de

Uzasadnienie

Por. poprawkę do załącznika II ust. 3.6.2.

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 66
Załącznik II punkt 3.7.3

3.7.3. Substancja czynna jest uważana za 
niezgodną z art. 4, jeżeli jest wyjątkowo 
trwała i wykazuje wyjątkową zdolność do 
bioakumulacji (vPvB). 

skreślony

Substancja spełniająca oba warunki w 
sekcji poniżej jest substancją vPvB.
3.7.3.1. Trwałość
Substancja czynna spełnia kryterium 
wyjątkowej trwałości, gdy:
– jej okres półtrwania w wodzie morskiej, 
wodzie słodkiej lub estuaryjnej jest dłuższy 
niż 60 dni, lub
– jej okres półtrwania w osadach wody 
morskiej, wody słodkiej lub wody 
estuaryjnej jest wyższy niż 180 dni, lub
– okres półtrwania w glebie jest dłuższy niż 
180 dni.
3.7.3.2. Bioakumulacja
Substancja czynna spełnia kryterium 
wyjątkowej bioakumulacji, jeżeli czynnik 
biokoncentracji jest wyższy niż 5000.

Or. de

Uzasadnienie

Por. poprawkę do załącznika II ust. 3.6.2.
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Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 67
Załącznik II punkt 3.8.2

3.8.2. Substancja czynna jest uznawana za 
zgodną z art. 4 wyłącznie wtedy, gdy w 
oparciu o ocenę Wspólnoty lub przyjęte w 
skali międzynarodowej wytyczne testów nie 
została uznana za substancję powodującą 
zaburzenia endokrynologiczne, która może 
mieć znaczenie toksykologiczne dla 
organizmów innych niż docelowe, chyba że 
narażenie organizmów innych niż docelowe 
na działanie tej substancji czynnej w środku 
ochrony roślin w realistycznych 
proponowanych warunkach stosowania jest 
niewielkie.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Brak dowodów naukowych na poparcie tezy, ze oddziaływanie o charakterze zaburzeń 
endokrynologicznych powinno się traktować inaczej niż innego rodzaju oddziaływanie 
toksykologiczne. Oddziaływanie toksykologiczne w postaci zaburzeń endokrynologicznych jest 
już uregulowane poprzez maksymalne poziomy narażenia, które uchodzą za nieszkodliwe dla 
człowieka i środowiska. Zaburzenia endokrynologiczne nie powinny stanowić 
niezróżnicowanego kryterium wykluczenia substancji czynnych.

Poprawkę złożył Andres Tarand

Poprawka 68
Załącznik II punkt 3.9 ustęp 1 a (nowy)

Substancja czynna nie jest zatwierdzana, 
jeżeli jest priorytetową substancją 
niebezpieczną zgodnie z prawodawstwem 
wspólnotowym i umową międzynarodową 
ratyfikowaną przez Unię Europejską. W 
ciągu roku od przyjęcia przedmiotowego 
prawodawstwa lub od ratyfikacji umowy 
przeprowadza się rewizję zatwierdzeń 
substancji czynnych, które zostały 
zatwierdzone wcześniej.
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Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowana dyrektywa pochodna dyrektywy ramowej w dziedzinie polityki wodnej 
(COM(2006) 397, 2006/0129 (COD) odnosi się do rewizji dyrektywy 91/414 w zakresie 
środków mających na celu ograniczenie skażenia wody pestycydami. Poprawka ta zapewnia, 
że substancje czynne, które stwarzają problemu w dziedzinie gospodarki wodnej nie 
otrzymują zezwolenie.

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 69
Załącznik II punkt 4

4. Kryteria zatwierdzania jako substancji 
nadających się do zastąpienia

4. Kryteria zatwierdzania jako substancji 
nadających się do zastąpienia

Substancja czynna jest zatwierdzana jako 
substancja nadająca się do zastąpienia 
zgodnie z art. 24, gdy:

Substancja czynna jest zatwierdzana jako 
substancja nadająca się do zastąpienia 
zgodnie z art. 24, gdy:

– jej poziom ADI, ARfD lub AOEL jest 
znacznie niższy niż poziomy dla większości 
zatwierdzonych substancji czynnych;

– w oparciu o ocenę testów 
genotoksyczności wyższego rzędu, 
przeprowadzonych zgodnie z wymaganiami 
dotyczącymi danych dla substancji 
czynnych i środków ochrony roślin oraz 
inne dostępne dane i informacje, nie 
została sklasyfikowana, zgodnie z 
przepisami dyrektywy 67/548/EWG, jako 
mutagen pierwszej lub drugiej kategorii, 
chyba że narażenie ludzi na tę substancję w 
środku ochrony roślin w realistycznych 
proponowanych warunkach stosowania jest 
niewielkie lub

– spełnia dwa z kryteriów uznania za 
substancję PBT;

– w oparciu o ocenę testów właściwości 
rakotwórczych, przeprowadzonych zgodnie 
z wymaganiami dotyczącymi danych dla 
substancji czynnych i środków ochrony 
roślin oraz inne dostępne dane i 
informacje, nie została sklasyfikowana, 
zgodnie z przepisami dyrektywy 
67/548/EWG, jako substancja rakotwórcza 
pierwszej lub drugiej kategorii, chyba że 
narażenie ludzi na tę substancję w środku 
ochrony roślin w realistycznych 
proponowanych warunkach stosowania jest 
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niewielkie lub
– istnieją powody do obaw związane z 
charakterem najcięższych skutków, które, w 
połączeniu ze wzorcami 
stosowania/narażenia, powodują sytuacje 
zastosowania, które mogłyby nadal być 
powodem do obaw, nawet przy bardziej 
restrykcyjnych metodach zarządzania 
ryzykiem (takich jak szeroki zakres 
wyposażenia ochrony osobistej, czy bardzo 
rozległe strefy buforowe);

– w oparciu o ocenę testów toksyczności w 
odniesieniu do funkcji rozrodczych, 
przeprowadzonych zgodnie z wymaganiami 
dotyczącymi danych dla substancji 
czynnych i środków ochrony roślin oraz 
inne dostępne dane i informacje, nie 
została sklasyfikowana, zgodnie z 
przepisami dyrektywy 67/548/EWG, jako 
substancja toksyczna w odniesieniu do 
funkcji rozrodczych pierwszej lub drugiej 
kategorii, chyba że narażenie ludzi na tę 
substancję w środku ochrony roślin w 
realistycznych proponowanych warunkach 
stosowania jest niewielkie lub

– zawiera znaczącą ilość izomerów 
nieaktywnych.

– gdy została uznana za substancję trwałą, 
wykazującą zdolność do bioakumulacji i 
toksyczną (PBT).
Substancja spełniająca wszystkie trzy 
kryteria w sekcji poniżej jest uznawana za 
substancję PBT:
a) trwałość;
substancja czynna spełnia kryterium 
trwałości, jeżeli:
– jej okres półtrwania w wodzie morskiej 
jest dłuższy niż 60 dni lub
– jej okres półtrwania w wodzie słodkiej lub 
estuaryjnej jest dłuższy niż 40 dni lub
– jej okres półtrwania w osadzie wody 
morskiej jest dłuższy niż 180 dni lub
– jej okres półtrwania w osadzie wody 
słodkiej lub estuaryjnej jest dłuższy niż 120 
dni lub
– jej okres półtrwania w glebie jest dłuższy 
niż 120 dni;
ocena trwałości w środowisku jest oparta 
na danych dotyczących czasu półtrwania, 
zebranych w odpowiednich warunkach, 
opisanych przez wnioskodawcę;
b) zdolność do bioakumulacji;
substancja czynna spełnia kryterium 
bioakumulacji, jeżeli czynnik 
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biokoncentracji (BCF) jest wyższy niż 2000;
ocena bioakumulacji opiera się na 
zmierzonych danych dotyczących 
biokoncentacji w gatunkach wodnych; 
można wykorzystać zarówno dane dla 
gatunków żyjących w wodach słodkich, jak 
i w wodach morskich;
c) toksyczność;
substancja czynna spełnia kryterium 
toksyczności, jeżeli:
– stężenie, przy którym nie obserwuje się 
szkodliwych zmian (NOEC) dla 
organizmów morskich i słodkowodnych jest 
większe niż 0,01 mg/l lub
– substancja jest sklasyfikowana jako 
rakotwórcza (kategoria 1 lub 2), 
mutagenna (kategoria 1 lub 2) lub 
toksyczna dla celów reprodukcyjnych 
(kategoria 1, 2, lub 3), lub
– istnieją inne dowody na toksyczność 
chroniczną, jak określono w 
klasyfikacjach: T, R48 lub Xn, R48 zgodnie 
z dyrektywą 67/548/EWG lub
– jest wyjątkowo trwała i wykazuje 
wyjątkową zdolność do bioakumulacji 
(vPvB).
Substancja spełniająca obydwa kryteria w 
sekcji poniżej jest uznawana za substancję 
vPvB:
a) trwałość;
substancja czynna spełnia kryterium 
wyjątkowej trwałości, jeżeli:
– jej okres półtrwania w wodzie morskiej 
lub słodkiej, lub też estuaryjnej jest dłuższy 
niż 60 dni lub
– jej okres półtrwania w osadach wody 
morskiej, wody słodkiej lub wody 
estuaryjnej jest wyższy niż 180 dni, lub
– jej okres półtrwania w glebie jest dłuższy 
niż 180 dni;
b) zdolność do bioakumulacji;
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substancja czynna spełnia kryterium 
wyjątkowej bioakumulacji, jeżeli czynnik 
biokoncentracji (BCF) jest wyższy niż 5000.

Or. de

Uzasadnienie

Tekst przejęty z punktów 3.6 i 3.7 załącznika II.


