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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Rynek produktów biobójczych i dotyczące ich uregulowania prawne

Wartość rynku produktów biobójczych w Europie jest szacowana na około 890 mln EUR 
rocznie, co stanowi około 27% wartości rynku globalnego. Udział trzech dużych 
przedsiębiorstw w rynku europejskim wynosi w przybliżeniu 25%. Konieczne jest zatem 
zrównoważenie interesów dużych przedsiębiorstw z interesami małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP).

Dyrektywa 98/8/WE, która obecnie reguluje ten sektor, miała podwójny cel – poprawę 
ochrony środowiska naturalnego i poprawę ochrony zdrowia. Przewidywała również system 
wzajemnego uznawania krajowych procedur dotyczących pozwoleń na obrót produktami 
biobójczymi na rynku wewnętrznym. Jednakże rozliczne problemy, które pojawiły się 
w ciągu dziesięciu lat jej obowiązywania (takich jak nadmierne koszty, wymogi zakazowe, 
opóźnienia w wydawaniu zezwoleń, rozbieżności czasowe w zakresie ocen wniosków 
w różnych państwach członkowskich), spowodowały, że tylko jedna substancja czynna 
została zatwierdzona na podstawie obecnie obowiązującego prawodawstwa, 
a w przewidywalnej przyszłości nie należy spodziewać się poprawy sytuacji.

Komisja Europejska proponuje nowe rozporządzenie mające na celu usprawnienie procedur 
i poprawę funkcjonowania rynku. Głównymi kwestiami są między innymi: opcjonalna 
scentralizowana procedura wydawania pozwoleń na produkty biobójcze niskiego ryzyka, 
ulepszona procedura wzajemnego uznawania pozwoleń, zharmonizowana struktura opłat za 
pozwolenia krajowe i uregulowania dotyczące wyrobów poddanych działaniu produktów 
biobójczych.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej z zadowoleniem przyjmuje propozycje Komisji 
i popiera zaproponowane środki, a zwłaszcza położenie nacisku na ograniczenie obciążenia 
związanego z procesem wydawania pozwoleń. Istotne jest jednak uwzględnienie potrzeb 
różnych zainteresowanych podmiotów i z tego powodu poniżej przedstawiono szereg 
propozycji.

Proponowane poprawki

Rozszerzona scentralizowana procedura wydawania pozwoleń

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje propozycje wprowadzenia opcji scentralizowanej 
procedury wydawania producentom pozwoleń na substancje czynne i produkty biobójcze. 
Obecna definicja „produktów biobójczych niskiego ryzyka” wydaje się ograniczać tę 
procedurę do niepotrzebnie zawężonej kategorii produktów, a więc sprawozdawca zaleca 
częściowe rozszerzenie tej kategorii. Termin przeglądu rozporządzenia należy również 
zmienić z 2023 r. na 2016 r., aby umożliwić przegląd i ewentualne rozszerzenie centralnej 
procedury wydawania pozwoleń, jeżeli będzie ona skutecznie działać.

Pomoc dla MŚP
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W przemyśle zdominowanym przez kilku dużych producentów przemysłowych trzeba 
udzielić większej pomocy MŚP. Z tego powodu MŚP muszą zostać zwolnione z rocznej 
opłaty za wprowadzenie produktów biobójczych do obrotu. Ponadto państwa członkowskie 
powinny utworzyć centra informacyjne w uzupełnieniu wytycznych dostarczanych przez 
Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA).

Ustalenie terminów

We wniosku w miarę możliwości należy podać konkretne ramy czasowe, aby umożliwić 
przedsiębiorstwom opracowywanie planów. Należy ustalić czas trwania poszczególnych 
etapów oceny dokumentacji. Jeżeli jest to realne, należy skrócić terminy, aby zapewnić jak 
największą efektywność procesu wydawania pozwoleń.

Wzmocnienie badań naukowych i rozwoju

Stosownym rozwiązaniem jest ułatwienie prowadzenia na szerszą skalę działalności 
badawczo-rozwojowej w branży, która ma zasadnicze znaczenie dla ochrony środowiska 
naturalnego i zdrowia ludzkiego. W myśl wniosku na przeprowadzenie doświadczeń/testów, 
podczas których może dojść do uwolnienia produktu biobójczego nieobjętego pozwoleniem 
do środowiska, wymagane jest pozwolenie krajowe. Należy wprowadzić prostszą procedurę 
powiadamiania, która nadal umożliwiałaby właściwemu organowi wymaganie spełnienia 
bardziej rygorystycznych warunków, lecz która nie wiązałaby się z nadmiernym obciążeniem 
związanym z procesem wydawania pozwoleń.

Receptury ramowe

Dla większej efektywności sprawozdawca proponuje rozróżnienie pomiędzy 
administracyjnymi, drobnymi i istotnymi zmianami pozwoleń na receptury ramowe. Zmiany 
administracyjne mogłyby być wprowadzane za pomocą uproszczonej procedury 
powiadamiania; drobne zmiany mogłyby być oceniane w skróconym okresie ewaluacji, zaś 
w przypadku istotnych zmian okres ten mógłby być proporcjonalny do zakresu proponowanej 
zmiany. Ponadto w celu pomocy producentom sprawozdawca zaleca wprowadzenie 
pojedynczego numeru pozwolenia na wszystkie produkty biobójcze, które należą do danej 
receptury.

Kryteria wyłączenia

Jeśli chodzi o kryteria wyłączenia, sprawozdawca uznał, że wyłączenie niektórych grup 
produktowych substancji czynnych (4 oraz 14-19) z ogólnego testu w celu uzyskania 
pozwolenia jest niepotrzebnie restrykcyjne. Powinna istnieć możliwość oceny wszystkich 
grup produktowych według kryteriów. Zakaz takich produktów na mocy prawodawstwa 
dotyczącego środków ochrony roślin nie uzasadnia takiego zakazu (z nielicznymi wyjątkami) 
na mocy prawodawstwa dotyczącego produktów biobójczych, ponieważ pestycydy i produkty 
biobójcze mają różne zastosowania i charakteryzuje je inny stopień narażenia. 

Wymogi językowe
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Wymagane powinno być, aby wnioski o pozwolenie na produkty oraz oznakowanie 
produktów sporządzone były tylko w jednym z języków urzędowych odpowiedniego państwa 
członkowskiego (w przypadku więcej niż jednego języka urzędowego), aby uniknąć 
nadmiernego obciążenia przedsiębiorstw.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Jako że produkty stosowane w celu 
konserwacji żywności i pasz poprzez 
zwalczanie szkodliwych organizmów, 
uprzednio ujęte w zakresie grupy 
produktowej 20, są objęte zakresem 
dyrektywy Rady 89/107/EWG i 
rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady, nie 
należy zachować tej grupy produktowej.

skreślony

Uzasadnienie

Zachowanie grupy produktowej 20 („Środki konserwujące żywność lub pasze”) jest 
konieczne, ale jej definicja musi zostać zmieniona, ponieważ te produkty biobójcze nie są 
środkami konserwującymi, lecz środkami odkażającymi. Na przykład produkty stosowane do 
odkażania pasz z ludzkich patogenów, takich jak salmonella, nie spełniają wymogów 
określonych w przepisach dotyczących dodatków paszowych. Nie działają one również jako 
środki konserwujące, zapobiegające psuciu się pasz zwierzęcych. W związku z tym produkty te 
muszą zostać uznane za środki odkażające.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) W celu ułatwienia dostępu do rynku (24) W celu ułatwienia dostępu do rynku 
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wewnętrznego oraz uniknięcia 
dodatkowych kosztów i czasu związanych 
z uzyskaniem oddzielnych krajowych 
pozwoleń w poszczególnych państwach 
członkowskich, Komisja, biorąc pod 
uwagę doświadczenie wynikające ze 
stosowania przepisów w sprawie pozwoleń 
wspólnotowych, może zadecydować o 
rozszerzeniu zakresu procedury 
wydawania pozwolenia wspólnotowego na 
inne produkty biobójcze.

wewnętrznego oraz uniknięcia 
dodatkowych kosztów i czasu związanych 
z uzyskaniem oddzielnych krajowych 
pozwoleń w poszczególnych państwach 
członkowskich, Komisja postanowiła 
objąć procedurą wydawania pozwolenia 
wspólnotowego wszystkie produkty
biobójcze.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 31 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31a) W celu udzielenia wsparcia 
wnioskodawcom, zwłaszcza MŚP, 
w stosowaniu wymogów niniejszego 
rozporządzenia, państwa członkowskie 
poza wytycznymi operacyjnymi 
dostarczanymi przez agencję powinny 
utworzyć krajowe centra informacyjne.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 45 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45) W świetle korzyści dla rynku 
wewnętrznego i konsumentów pożądane 
jest ustanowienie zharmonizowanych 
przepisów dotyczących handlu 
równoległego zasadniczo identycznymi 
produktami biobójczymi, na które wydano 
pozwolenia w różnych państwach 
członkowskich.

(45) W świetle korzyści dla rynku 
wewnętrznego i konsumentów pożądane 
jest ustanowienie zharmonizowanych 
przepisów dotyczących handlu 
równoległego identycznymi produktami 
biobójczymi, na które wydano pozwolenia 
w różnych państwach członkowskich.

Uzasadnienie

Handel równoległy musi zostać ograniczony do produktów posiadających takie same 
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specyfikacje techniczne oraz taką samą zawartość substancji czynnych i składników 
obojętnych.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 48 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48) Wnioskodawcy, którzy dokonali 
inwestycji w działania wspierające 
włączenie substancji czynnej do załącznika 
I lub w wydawanie pozwolenia na produkt 
biobójczy zgodnie z przepisami 
niniejszego rozporządzenia, powinni mieć 
możliwość odzyskania części inwestycji 
poprzez otrzymanie odpowiedniego 
wynagrodzenia w każdym przypadku, gdy 
informacje zastrzeżone przedłożone przez 
nich na poparcie włączenia lub pozwolenia 
są wykorzystywane na korzyść kolejnych 
wnioskodawców.

(48) Wnioskodawcy, którzy dokonali 
inwestycji w działania wspierające 
włączenie substancji czynnej do załącznika 
I lub w wydawanie pozwolenia na produkt 
biobójczy zgodnie z przepisami 
niniejszego rozporządzenia i/lub zgodnie z 
dyrektywą 98/8/WE, powinni mieć 
możliwość odzyskania części inwestycji 
poprzez otrzymanie odpowiedniego 
wynagrodzenia w każdym przypadku, gdy 
informacje zastrzeżone przedłożone przez 
nich na poparcie włączenia lub pozwolenia 
są wykorzystywane na korzyść kolejnych 
wnioskodawców.

Uzasadnienie

Uznaje się za konieczne, aby wnioskodawcy, którzy dokonywali inwestycji zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawnymi, nie byli wykluczeni.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 49 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(49) W celu zagwarantowania, że 
wszystkie informacje zastrzeżone 
przedłożone na poparcie włączenia 
substancji czynnej lub pozwolenia na 
produkt biobójczy są chronione od 
momentu ich przedłożenia, oraz w celu 
uniknięcia sytuacji, gdzie część informacji 

(49) W celu zagwarantowania, że 
wszystkie informacje zastrzeżone 
przedłożone na poparcie włączenia 
substancji czynnej do załącznika I lub 
pozwolenia na produkt biobójczy są 
chronione od momentu ich przedłożenia, 
oraz w celu uniknięcia sytuacji, gdzie część 
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pozostaje bez ochrony, przepisy dotyczące 
okresów ochrony informacji powinny mieć 
zastosowanie również do informacji 
przedłożonych dla celów dyrektywy 
98/8/WE.

informacji pozostaje bez ochrony, przepisy 
dotyczące okresów ochrony informacji 
powinny mieć zastosowanie również do 
informacji przedłożonych dla celów 
dyrektywy 98/8/WE.

Uzasadnienie

Poprawka zwiększa przejrzystość tekstu.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 61 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(61) W szczególności Komisja powinna 
być upoważniona do przyjmowania 
środków dotyczących decyzji w sprawie 
wniosków o włączenie substancji czynnej 
do załącznika I, o przedłużenie lub 
przegląd włączenia, do określania procedur 
związanych z przedłużeniem i przeglądem 
włączenia substancji czynnej do załącznika 
I, do rozszerzenia przepisów dotyczących 
pozwoleń wspólnotowych na inne 
kategorie produktów biobójczych, do 
określania kryteriów i procedur 
związanych z unieważnianiem pozwolenia 
lub zmianami warunków pozwolenia, w 
tym w odniesieniu do mechanizmu 
rozstrzygania sporów, do określania 
ogólnych maksymalnych ilości substancji 
czynnych lub produktów biobójczych, 
które mogą zostać uwolnione w trakcie 
doświadczeń oraz minimalnych danych, 
które należy przedłożyć, do ustanowienia 
zharmonizowanej struktury opłat i innych 
zasad dotyczących wnoszenia opłat i 
należności wobec właściwych organów i 
agencji, do dostosowywania załączników 
do postępu naukowo-technicznego, do 
wykonywania programu prac i do 
określania powiązanych praw i 
obowiązków właściwych organów i 
uczestników programu oraz do 

(61) W szczególności Komisja powinna 
być upoważniona do przyjmowania 
środków dotyczących decyzji w sprawie 
wniosków o włączenie substancji czynnej 
do załącznika I, o przedłużenie lub 
przegląd włączenia, do określania procedur 
związanych z przedłużeniem i przeglądem 
włączenia substancji czynnej do załącznika 
I, do określania kryteriów i procedur 
związanych z unieważnianiem pozwolenia 
lub zmianami warunków pozwolenia, w 
tym w odniesieniu do mechanizmu 
rozstrzygania sporów, do określania 
ogólnych maksymalnych ilości substancji 
czynnych lub produktów biobójczych, 
które mogą zostać uwolnione w trakcie 
doświadczeń oraz minimalnych danych, 
które należy przedłożyć, do ustanowienia 
zharmonizowanej struktury opłat i innych 
zasad dotyczących wnoszenia opłat i 
należności wobec właściwych organów i 
agencji, do dostosowywania załączników 
do postępu naukowo-technicznego, do 
wykonywania programu prac i do 
określania powiązanych praw i 
obowiązków właściwych organów i 
uczestników programu oraz do 
rozszerzania okresu trwania programu prac 
na określony czas. Ponieważ środki te mają 
zasięg ogólny i mają na celu zmianę 
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rozszerzania okresu trwania programu prac 
na określony czas. Ponieważ środki te mają 
zasięg ogólny i mają na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, między innymi poprzez 
uzupełnienie niniejszego rozporządzenia o 
nowe elementy inne niż istotne, środki te 
należy przyjąć zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą określoną 
w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, między innymi poprzez 
uzupełnienie niniejszego rozporządzenia o 
nowe elementy inne niż istotne, środki te 
należy przyjąć zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą określoną 
w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 66 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(66) Biorąc pod uwagę, że niektóre 
produkty nie były wcześniej objęte 
prawodawstwem wspólnotowym w 
dziedzinie produktów biobójczych, należy 
przewidzieć okres przejściowy, aby 
przedsiębiorstwa mogły przygotować się 
na wprowadzenie przepisów dotyczących 
substancji czynnych wytwarzanych in-situ, 
wyrobów i materiałów poddanych ich 
działaniu oraz materiałów mających 
styczność z żywnością.

(66) Biorąc pod uwagę, że niektóre 
produkty nie były wcześniej objęte 
prawodawstwem wspólnotowym w 
dziedzinie produktów biobójczych, należy 
przewidzieć okres przejściowy, aby 
przedsiębiorstwa mogły przygotować się 
na wprowadzenie przepisów dotyczących 
substancji czynnych wytwarzanych in-situ, 
wyrobów i materiałów poddanych 
działaniu.

Uzasadnienie

Kwestia materiałów mających kontakt z żywnością została już uregulowana rozporządzeniem 
(WE) nr 1935/2004. Materiały te nie powinny wchodzić w zakres wniosku, ponieważ 
spowodowałoby to podwojenie oceny i przepisów prawnych. W przypadku wykrycia braków 
należy je uzupełnić w drodze zmiany rozporządzenia w sprawie materiałów przeznaczonych 
do kontaktu z żywnością.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera p a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(pa) rozporządzenie nr 1935/2004/WE 
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Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
27 października 2004 r. w sprawie 
materiałów i wyrobów przeznaczonych do 
kontaktu z żywnością1.
1 Dz.U. L 338 z 13.11.2004, s. 4.

Uzasadnienie

Kwestia materiałów mających kontakt z żywnością została już uregulowana rozporządzeniem 
(WE) nr 1935/2004. Materiały te nie powinny wchodzić w zakres wniosku, ponieważ 
spowodowałoby to podwojenie oceny i przepisów prawnych. W przypadku wykrycia braków 
należy je uzupełnić w drodze zmiany rozporządzenia w sprawie materiałów przeznaczonych 
do kontaktu z żywnością.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera f) – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Substancja ta, o ile nie istnieją inne 
powody do niepokoju, jest 
zaklasyfikowana na podstawie dyrektywy 
nr 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. 
jako substancja niebezpieczna oraz 
powinna występować w produkcie 
biobójczym w wystarczających stężeniach 
kwalifikujących ją do uznania za 
niebezpieczną w rozumieniu dyrektywy nr 
1999/45/WE i rozporządzenia (WE) 
1272/2008.

Uzasadnienie

Ze względu na większą przejrzystość tekstu należy włączyć do nowych przepisów definicję 
zawartą już w dyrektywie nr 98/8/CE.

Poprawka 11
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera k)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(k) „materiał lub wyrób poddany 
działaniu” oznacza

(k) „materiał lub wyrób poddany 
działaniu” oznacza

każdą substancję, mieszaninę, materiał lub 
wyrób, które zostały poddane działaniu 
produktu biobójczego lub zawierają jeden 
produkt biobójczy lub większą ich liczbę w 
celu ochrony danej substancji, 
mieszaniny, materiału lub wyrobu przed 
szkodliwym działaniem organizmów;

każdą substancję, mieszaninę, materiał lub 
wyrób, które zostały poddane działaniu 
produktu biobójczego lub zawierają jeden 
produkt biobójczy lub większą ich liczbę w 
celu wywołania działania biobójczego 
zgodnie z nich przeznaczeniem;

Uzasadnienie

Powyższa poprawka rozszerza zakres stosowania wyrobów i materiałów poddanych 
działaniu, obejmując zarówno takie wyroby jak farby, które były konserwowane, jak i wyroby 
o działaniu zewnętrznym, np. moskitiery. Ocena przeprowadzana będzie zatem pod kątem 
chemicznym.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera n)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(n) „pozwolenie” oznacza (n) „pozwolenie” oznacza
pozwolenie krajowe lub wspólnotowe; pierwotne pozwolenie krajowe lub 

wspólnotowe albo pozwolenie wtórne lub 
pozwolenie dodatkowe;

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera n a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(na) „pozwolenie wtórne” oznacza 
akt administracyjny, przy pomocy którego 
– z korzyścią dla posiadacza pozwolenia 
pierwotnego – państwo członkowskie lub 
Komisja zezwala na wprowadzenie do 
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obrotu lub stosowanie takiego samego 
produktu biobójczego pod inną nazwą 
handlową;

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera n b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(nb) „pozwolenie dodatkowe” oznacza
akt administracyjny, przy pomocy którego 
państwo członkowskie lub Komisja 
zezwala na wprowadzenie do obrotu lub 
stosowanie produktu biobójczego pod 
inną nazwą handlową na podstawie 
pozwolenia pierwotnego oraz pod 
warunkiem zgody posiadacza pozwolenia 
pierwotnego;

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera p)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(p) „receptura ramowa” oznacza (p) „receptura ramowa” oznacza
grupę produktów biobójczych o podobnym 
zastosowaniu, prezentujących niewielkie 
różnice w składzie pod względem 
biobójczego produktu odniesienia 
należącego do tej grupy, która zawiera 
takie same substancje czynne, o takich 
samych cechach charakterystycznych, przy 
czym te niewielkie różnice w składzie nie 
wpływają na odpowiadający tym 
produktom poziom ryzyka ani na ich 
skuteczność;

grupę produktów biobójczych o podobnym 
zastosowaniu, prezentujących różnice w 
składzie pod względem biobójczego 
produktu odniesienia należącego do tej 
grupy, która zawiera takie same substancje 
czynne, o takich samych cechach 
charakterystycznych, o ile pomimo tych 
różnic nie zwiększa się poziom ryzyka w 
porównaniu z referencyjnymi produktami 
biobójczymi, a skuteczność oddziaływania 
na organizm docelowy jest zgodna z 
opisem na etykiecie produktu;

Uzasadnienie

Istotne jest, aby określić, że poziom ryzyka nie może wzrastać w stosunku do referencyjnego 
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produktu biobójczego, a skuteczność oddziaływania na organizmy docelowe musi być zgodna 
z etykietą produktu.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera q)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(q) „upoważnienie do korzystania z 
danych” oznacza

(q) „upoważnienie do korzystania z 
danych” oznacza

oryginalny dokument podpisany przez 
właściciela lub właścicieli informacji, w 
którym stwierdza się, że informacje mogą 
być wykorzystane przez właściwe organy, 
Europejską Agencję Chemikaliów lub 
przez Komisję w celu przeprowadzenia 
oceny substancji czynnej lub wydania 
pozwolenia;

oryginalny dokument podpisany przez 
właściciela lub właścicieli informacji lub 
przez ich pełnomocnika, w którym 
stwierdza się, że informacje mogą być 
wykorzystane przez wyznaczone właściwe 
organy, Europejską Agencję Chemikaliów 
lub przez Komisję w celu przeprowadzenia 
oceny substancji czynnej lub wydania 
pozwolenia na korzyść osoby trzeciej;

Uzasadnienie

Konieczne jest sprecyzowanie definicji „upoważnienia do korzystania z danych”.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera s)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(s) „materiały mające styczność z 
żywnością” oznaczają

skreślona

materiał lub wyrób, który będzie mieć 
styczność z żywnością, objęty przepisami 
rozporządzenia (WE) nr 1935/2004;

Uzasadnienie

Kwestia materiałów mających kontakt z żywnością została już uregulowana rozporządzeniem 
(WE) nr 1935/2004. Materiały te nie powinny wchodzić w zakres wniosku, ponieważ 
spowodowałoby to podwojenie oceny i przepisów prawnych. W przypadku wykrycia braków 
należy je uzupełnić w drodze zmiany rozporządzenia w sprawie materiałów przeznaczonych 
do kontaktu z żywnością.



PE430.878v02-00 14/81 AD\813158PL.doc

PL

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera t a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ta) „zmiana administracyjna” oznacza 
zmianę w istniejącym pozwoleniu, która 
ma charakter czysto administracyjny i nie 
wiąże się z ponowną oceną zagrożenia dla 
zdrowia publicznego lub środowiska lub 
ponowną oceną skuteczności produktu;

Uzasadnienie

Konieczne jest zdefiniowanie rodzaju zmian, których można dokonać w istniejącym 
dopuszczonym produkcie biobójczym.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera t b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(tb) „drobna zmiana” oznacza zmianę 
w istniejącym pozwoleniu, której nie 
można uznać za zmianę administracyjną, 
ponieważ wymaga ograniczonej ponownej 
oceny zagrożenia dla zdrowia publicznego 
lub środowiska lub też ponownej oceny 
skuteczności produktu, i która nie wpływa 
niekorzystnie na poziom zagrożenia dla 
zdrowia publicznego lub środowiska i na 
skuteczność produktu;

Uzasadnienie

Konieczne jest zdefiniowanie rodzaju zmian, których można dokonać w istniejącym 
dopuszczonym produkcie biobójczym.
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Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera t c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(tc) „istotna zmiana” oznacza zmianę 
w istniejącym pozwoleniu, której nie 
można uznać za zmianę administracyjną 
lub drobną;

Uzasadnienie

Konieczne jest zdefiniowanie rodzaju zmian, których można dokonać w istniejącym 
dopuszczonym produkcie biobójczym.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera u a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ua) „MŚP” oznaczają małe i średnie 
przedsiębiorstwa zdefiniowane w 
zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 6 
maja 2003 r. dotyczącym definicji 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw1.
______________
1 Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36.

Uzasadnienie

Podobnie jak w rozporządzeniu REACH lepiej jest osobno zdefiniować MŚP.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera u b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ub) „Producent” oznacza
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– w przypadku substancji czynnej 
produkowanej na terytorium 
wspólnotowym i wprowadzonej do obrotu 
– wytwórcę tej substancji lub osobę 
prowadzącą działalność we Wspólnocie, 
wyznaczoną przez wytwórcę jako jego 
wyłącznego przedstawiciela do celów 
niniejszego rozporządzenia,
w przypadku substancji czynnej
produkowanej poza terytorium 
wspólnotowym – osobę posiadającą 
siedzibę we Wspólnocie i wyznaczoną 
przez wytwórcę tej substancji czynnej jako 
jego wyłącznego przedstawiciela do celów 
niniejszego rozporządzenia lub, w 
przypadku gdy nie wyznaczono takiej 
osoby, importera tego produktu 
biobójczego lub substancji czynnej do 
Wspólnoty,

Uzasadnienie

W związku z nowym brzmieniem art. 83 konieczne jest zdefiniowanie pojęcia „producent”. 
Ponadto definicja ta jest zgodna z treścią rozporządzenia Komisji (WE) nr 1896/2000 z dnia 
7 września 2000 r. w sprawie pierwszej fazy programu określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 
98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produktów biobójczych.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 a (nowy – pierwszy artykuł rozdziału II)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
1. Każdy przyszły wnioskodawca 
składający wniosek o włączenie substancji 
czynnej do załącznika I zwraca się do 
agencji z pytaniem, czy:
– został już złożony wniosek o włączenie 
do załącznika I dla takiej samej substancji 
lub
– taka sama substancja znajduje się w 
załączniku I, lub
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– taka sama substancja została 
zarejestrowana zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 1907/2006.
2. Każdy przyszły wnioskodawca wysyła 
wraz z wnioskiem do agencji następujące 
informacje:
(a) swoją tożsamość zgodnie z sekcją 1 
załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 
1907/2006, z wyjątkiem pkt 1.2 i 1.3;
(b) tożsamość substancji zgodnie z pkt 2 
załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 
1907/2006;
(c) jakich wniosków o informacje będą 
wymagać nowe niezbędne badania na 
zwierzętach kręgowych;
(d) jakich wniosków o informacje będą 
wymagać inne nowe badania, które będzie 
musiał przeprowadzić.
3. Jeżeli identyczna substancja nie została 
włączona do załącznika I lub nie została 
zarejestrowana zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 1907/2006, agencja informuje o 
tym przyszłego wnioskodawcę.
4. Jeżeli został już złożony wniosek o 
włączenie identycznej substancji czynnej 
do załącznika I, jeżeli identyczna 
substancja czynna została już włączona do 
załącznika I lub została zarejestrowana 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1907/2006, agencja dostarcza 
bezzwłocznie przyszłemu wnioskodawcy 
nazwiska lub nazwy oraz adresy 
poprzednich wnioskodawców i 
rejestrujących, a także – w zależności od 
przypadku – już dostarczone 
podsumowania przebiegu badań lub 
szczegółowe podsumowania przebiegu 
badań.
5. Jednocześnie agencja przekaże 
poprzedniemu wnioskodawcy lub 
rejestrującemu nazwisko lub nazwę oraz 
adres przyszłego wnioskodawcy 
zwracającego się o włączenie do 
załącznika I. Przyszłemu wnioskodawcy 
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udostępnia się wyniki badań 
przeprowadzonych na zwierzętach 
kręgowych zgodnie z rozdziałem XI 
niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Powyższe procedury są niezbędne, aby uniknąć powielania badań na zwierzętach kręgowych 
oraz aby udzielane były odpowiedzi na wnioski o dane określone w załączniku II. Zostanie 
zmieniony „obowiązek udzielania informacji” określony w rozporządzeniu REACH, kiedy 
agencja będzie dysponowała infrastrukturą i doświadczeniem, aby przyjąć taką procedurę.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Substancja czynna zostaje włączona do 
załącznika I początkowo na okres nie 
dłuższy niż 10 lat, jeśli produkty biobójcze 
zawierające ją spełniają wymogi określone 
w art. 16 ust. 1 lit. b).

1. Substancja czynna zostaje włączona do 
załącznika I początkowo na okres nie 
dłuższy niż 16 lat, jeśli przynajmniej jeden 
z produktów biobójczych zawierających ją 
spełnia wymogi określone w art. 1 ust. 1 
lit. b).

Uzasadnienie

Przy włączaniu do załącznika I musi zostać przedstawiona dokumentacja dotycząca 
przynajmniej jednego reprezentatywnego produktu biobójczego, w przypadku którego 
substancja czynna spełnia przewidziane warunki. Uznaje się, że proponowana zmiana
powoduje, iż przepis jest bardziej spójny z zasadami włączania do załącznika I. 

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Substancja czynna, w odpowiednich 
przypadkach, zostaje włączona do 
załącznika I razem z którymkolwiek z 
następujących warunków:

3. Substancja czynna oraz definicja źródła 
odniesienia substancji czynnej do 
określenia równoważności technicznej 
zostają w odpowiednich przypadkach 
włączone do załącznika I razem z 
którymkolwiek z następujących warunków:
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Uzasadnienie

Ważne jest powiązanie substancji czynnej opisanej w załączniku I z danymi stanowiącymi 
uzasadnienie umieszczenia jej w załączniku I. Ponadto dla odróżnienia tożsamości chemicznej 
ważne są izomery.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) charakterystyka tożsamości 
chemicznej pod kątem stereoizomerów.

Uzasadnienie

Ważne jest powiązanie substancji czynnej opisanej w załączniku I z danymi stanowiącymi 
uzasadnienie umieszczenia jej w załączniku I. Ponadto dla odróżnienia tożsamości chemicznej 
ważne są izomery.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) narażenie ludzi na tę substancję czynną 
zawartą w produkcie biobójczym, w 
normalnych warunkach użytkowania, jest 
znikome, szczególnie w przypadku gdy 
produkt jest użytkowany w systemach 
zamkniętych lub w warunkach ściśle 
kontrolowanych;

(a) narażenie ludzi na tę substancję czynną 
zawartą w produkcie biobójczym, we 
wskazanych warunkach użytkowania, jest 
znikome lub odpowiednio kontrolowane 
przy uwzględnieniu zagrożeń swoistych 
dla danej substancji, szczególnie 
w przypadku gdy produkt jest użytkowany 
w systemach zamkniętych lub 
w warunkach ściśle kontrolowanych;

Uzasadnienie

Nie istnieją elementy naukowe będące podstawą do dyskryminowania grup produktowych (na 
przykład 4 i 14–19). Produktami takimi są rodentycydy, akarycydy, moluskocydy, produkty 
dezynfekujące, pestycydy i insektycydy, które przynoszą korzyść ludności mieszkającej 
w południowej Europie, gdzie dezynsekcja i deratyzacja mają zasadnicze znaczenie ze 
względów higienicznych. Decyzja o ich wyłączeniu musi opierać się na analizie ryzyka 
(łącznie poziomu niebezpieczeństwa i narażenia). Jeżeli zostanie udowodnione naukowo, że 
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zagrożenia są dobrze kontrolowane, substancje czynne muszą zostać dopuszczone do użytku.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Litera c) nie ma zastosowania do 
substancji czynnych w przypadku grup 
produktowych 4 oraz 14 do 19.

skreślony

Uzasadnienie

Naukowe uzasadnienie dyskryminacji szczególnych grup produktowych (tj. 4 i 14-19) jest 
niejasne i wydaje się arbitralne, a zatem niesłusznie odnosi się do tych konkretnych grup 
produktowych.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zastosowanie mają środki wykonawcze 
przyjęte zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr... dotyczącym wprowadzania do obrotu 
środków ochrony roślin, które obejmują 
kryteria naukowe do określania 
właściwości powodujących zaburzenia 
gospodarki hormonalnej.

Uzasadnienie

Z uwagi na fakt, że obecnie nie istnieją kryteria zatwierdzenia w odniesieniu do substancji 
zaburzających gospodarkę hormonalną, konieczne jest ich opracowanie. Kryteria te należy 
zatwierdzić na mocy rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 dotyczącego wprowadzania do 
obrotu środków ochrony roślin, które weszło w życie dnia 24 grudnia 2009 r. 

Poprawka 30
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) dokumentację dotyczącą substancji 
czynnej zgodnie z wymogami określonymi 
w załączniku II;

(a) dokumentację dotyczącą substancji 
czynnej zgodnie z wymogami określonymi 
w załączniku II lub upoważnienie do 
korzystania z danych dotyczących tej 
substancji;

Uzasadnienie

Możliwe jest, że wnioskodawcy nie są właścicielami danych wymaganych do uzasadnienia 
wniosku.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) dokumentację dotyczącą co najmniej 
jednego reprezentatywnego produktu 
biobójczego, który zawiera substancję 
czynną, zgodnie z wymogami określonymi 
w załączniku III.

(b) dokumentację dotyczącą co najmniej 
jednego reprezentatywnego produktu 
biobójczego, który zawiera substancję 
czynną, zgodnie z wymogami określonymi 
w załączniku III lub upoważnienie do 
korzystania z danych dotyczących takiego 
produktu. 

Uzasadnienie

Możliwe jest, że wnioskodawcy nie są właścicielami danych wymaganych do uzasadnienia 
wniosku.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Agencja nadaje każdemu wnioskowi 
numer referencyjny, wykorzystywany we 
wszelkiej korespondencji dotyczącej tego 
wniosku i stosowany do momentu 
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włączenia danej substancji czynnej do 
załącznika I oraz wpisuje datę wpłynięcia 
wniosku, która jest datą otrzymania 
wniosku przez agencję. 

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ciągu dwóch miesięcy od otrzymania 
wniosku agencja zatwierdza wniosek, jeśli 
spełnia on następujące wymogi:

W ciągu trzech tygodni od otrzymania 
wniosku agencja zatwierdza wniosek, jeśli 
spełnia on następujące wymogi:

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeśli agencja uzna wniosek za 
niekompletny, powiadamia wnioskodawcę 
o tym, jakie informacje są konieczne, aby 
wniosek został zatwierdzony, i określa 
rozsądny termin w jakim należy te 
informacje dostarczyć

4. Jeśli agencja uzna wniosek za 
niekompletny, powiadamia wnioskodawcę 
o tym, jakie informacje są konieczne, aby 
wniosek został zatwierdzony, i określa 
termin wynoszący do dwóch miesięcy,
w jakim należy te informacje dostarczyć. 

Uzasadnienie

Konieczne jest określenie terminu dostarczenia dokumentacji, który powinien być możliwie 
jak najkrótszy, aby można było szybko kontynuować ocenę. 

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W ciągu dwóch miesięcy od 
otrzymania wniosku agencja nadaje 
wszystkim zawartym w dokumentacji 
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informacjom jednorazowy kod 
identyfikacyjny.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeśli po dokonaniu oceny dokumentacji, 
okazuje się, że w celu przeprowadzenia 
oceny końcowej konieczne są dodatkowe 
informacje, właściwy organ oceniający 
zwraca się do wnioskodawcy o 
przedstawienie tych informacji w 
określonym terminie i informuje o tym 
agencję.

2. Jeśli po dokonaniu oceny dokumentacji, 
okazuje się, że w celu przeprowadzenia 
oceny końcowej konieczne są dodatkowe 
informacje, właściwy organ oceniający 
zwraca się do wnioskodawcy 
o przedstawienie tych informacji 
w określonym terminie 
nieprzekraczającym sześciu miesięcy.
W wyjątkowych i należycie uzasadnionych 
okolicznościach termin ten można 
przedłużyć maksymalnie o sześć kolejnych 
miesięcy. Właściwy organ oceniający
informuje o tym agencję. 

Uzasadnienie

Jak pokazuje doświadczenie, zakończenie procedury oceny może trwać nieproporcjonalnie 
długo. Istotne jest zatem określenie odpowiednich terminów, aby uniknąć sytuacji, w której 
przerwy mogłyby niepotrzebnie przeciągnąć procedurę. Dzięki tym terminom wnioskodawca 
zyskuje również niejaką pewność co do maksymalnego okresu trwania procedury. 

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli Komisja podejmie decyzję o 
włączeniu substancji czynnej do 
załącznika I, musi zostać podane 
nazwisko lub nazwa wnioskodawcy(-ów).

Poprawka 38
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. W przypadku podjęcia decyzji o 
włączeniu danej substancji czynnej do 
załącznika I, agencja przypisuje tej 
substancji numer referencyjny określający 
rodzaj substancji oraz wnioskodawcę. 
Agencja podaje bezzwłocznie numer 
referencyjny i datę włączenia do 
załącznika do wiadomości wnioskodawcy. 
Numer referencyjny będzie 
wykorzystywany we wszelkiej 
korespondencji dotyczącej danej 
substancji czynnej oraz w procedurze 
wydawania pozwolenia na produkt 
zgodnie z Rozdziałem IV niniejszego 
rozporządzenia.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W trakcie przygotowywania opinii w 
sprawie włączenia lub przedłużenia 
włączenia substancji czynnej do załącznika 
I, agencja sprawdza, czy substancja czynna 
spełnia którekolwiek z kryteriów 
wymienionych w ust. 1 i odpowiednio 
uwzględnia tę kwestię w swojej opinii.

2. W trakcie przygotowywania opinii w 
sprawie włączenia lub przedłużenia 
włączenia substancji czynnej do załącznika 
I, agencja sprawdza, czy substancja czynna 
spełnia którekolwiek z kryteriów 
wymienionych w ust. 1 oraz czy narażenie 
jest kontrolowane w odpowiedni sposób 
przy uwzględnieniu zagrożeń swoistych 
dla danej substancji i odpowiednio 
uwzględnia tę kwestię w swojej opinii. 

Uzasadnienie

Kryteria do określania substancji czynnych kwalifikujących się do zastąpienia są spójne 
z kryteriami dotyczącymi substancji wymagających pozwolenia zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 1907/2006 ze względu na harmonizację między dwoma rozporządzeniami – zob. art. 
57 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006. Ponieważ do zadań agencji (ECHA) będzie należało 
badanie zgodności substancji czynnych z kryteriami, zaleca się zharmonizowanie obu 
rozporządzeń.
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Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeśli agencja uzna wniosek za 
niekompletny, powiadamia wnioskodawcę 
o tym, jakie informacje są konieczne, aby 
wniosek został zatwierdzony, i określa 
rozsądny termin w jakim należy te 
informacje dostarczyć.

4. Jeśli agencja uzna wniosek za 
niekompletny, powiadamia wnioskodawcę 
o tym, jakie informacje są konieczne, aby 
wniosek został zatwierdzony, i określa 
termin wynoszący do dwóch miesięcy,
w jakim należy te informacje dostarczyć.

Uzasadnienie

Konieczne jest określenie terminu dostarczenia dokumentacji, który powinien być możliwie 
jak najkrótszy, aby można było szybko kontynuować ocenę. 

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Po upływie okresu, o którym mowa w 
ust. 3, lub po otrzymaniu opinii agencji, 
Komisja podejmuje decyzję w sprawie 
wniosku o przedłużenie włączenia 
substancji czynnej do załącznika I. Decyzja 
ta, mająca na celu zmianę elementów 
innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, poprzez uzupełnienie go, 
zostaje przyjęta zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 72 ust. 4.

5. Po upływie okresu, o którym mowa w 
ust. 3, lub po otrzymaniu opinii agencji, 
Komisja podejmuje decyzję w sprawie 
wniosku o przedłużenie włączenia 
substancji czynnej do załącznika I. Decyzja 
ta, mająca na celu zmianę elementów 
innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, poprzez uzupełnienie go, 
zostaje przyjęta zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 72 ust. 4. Nazwisko lub 
nazwa wnioskodawcy(-ów) zostaną 
podane do wiadomości, w przypadku gdy 
Komisja zdecyduje się na przedłużenie 
włączenia substancji czynnej do 
załącznika I.

Uzasadnienie

Włączenie substancji czynnej do załącznika I na wniosek danego przedsiębiorstwa jest 
odpowiednim i skutecznym środkiem pozwalającym na unikanie niepożądanej działalności 
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rynkowej, ponieważ pozwala na szybką identyfikację przedsiębiorstwa, które popierało 
włączenie danej substancji czynnej do załącznika; pozwala ono także ograniczyć obciążenia 
administracyjne.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może zwrócić się do agencji o 
opinię w kwestiach naukowych lub 
technicznych związanych z przeglądem 
włączenia substancji czynnej do załącznika 
I. Agencja przygotowuje taką opinię w 
ciągu dziewięciu miesięcy od momentu 
otrzymania prośby i przedkłada ją Komisji.

2. Komisja może zwrócić się do agencji 
o opinię w kwestiach naukowych lub 
technicznych związanych z przeglądem 
włączenia substancji czynnej do załącznika 
I. Agencja przygotowuje taką opinię 
w ciągu sześciu miesięcy od momentu 
otrzymania prośby i przedkłada ją Komisji.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie spójności, ponieważ w pozostałej części wniosku termin 
wydania przez agencję opinii na wniosek Komisji wynosi sześć miesięcy. 

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wniosek o wydanie pozwolenia 
składany jest przez lub w imieniu osoby 
odpowiedzialnej za pierwsze 
wprowadzenie produktu biobójczego do 
obrotu w konkretnym państwie 
członkowskim lub na terenie Wspólnoty.

2. Wniosek o wydanie pozwolenia 
składany jest przez lub w imieniu osoby, 
która będzie posiadaczem pozwolenia.
Osobą tą może być, choć nie jest to 
warunek konieczny, osoba 
odpowiedzialna za pierwsze wprowadzenie 
produktu biobójczego do obrotu w 
konkretnym państwie członkowskim lub na 
terenie Wspólnoty.

Poprawka 44
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek o krajowe pozwolenie w państwie 
członkowskim jest składany we właściwym 
organie danego państwa członkowskiego 
(zwanym dalej „właściwym organem 
otrzymującym”).

skreślony

Uzasadnienie

ECHA powinna dokonywać wstępnej oceny wszystkich wniosków na szczeblu wspólnotowym, 
aby właściwy organ oceniający mógł skoncentrować się na faktycznej ocenie wniosku. 
Obecnie zostały wykazane niespójności w podejściu, gdy właściwe organy oceniające musiały 
rozpatrzyć zarówno elementy o charakterze administracyjnym, jak i te o charakterze 
ekonomicznym zawarte w dokumentacji. Możliwość wyboru właściwego organu 
dokonującego oceny stanowi korzyść przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw, 
które mogą współpracować z organami krajowymi.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek o pozwolenie wspólnotowe jest 
składany w agencji.

Wniosek o pozwolenie jest składany w 
agencji.

Wnioskodawca może, po wcześniejszym 
uzgodnieniu tej kwestii z państwem 
członkowskim, zwrócić się o 
przeprowadzenie oceny swojego wniosku 
przez to państwo członkowskie, określając 
w składanym wniosku właściwy organ 
odpowiedzialny za dokonanie takiej oceny 
zgodnie z art. 22.

Uzasadnienie

ECHA powinna dokonywać wstępnej oceny wszystkich wniosków na szczeblu wspólnotowym, 
aby właściwy organ oceniający mógł skoncentrować się na faktycznej ocenie wniosku. 
Obecnie zostały wykazane niespójności w podejściu, gdy właściwe organy oceniające musiały 
rozpatrzyć zarówno elementy o charakterze administracyjnym, jak i te o charakterze 
ekonomicznym zawarte w dokumentacji. Możliwość wyboru właściwego organu 
dokonującego oceny stanowi korzyść przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw, 
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które mogą współpracować z organami krajowymi.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek 
o pozwolenie dla grupy produktów, które 
mają być dozwolone w zakresie danej 
receptury ramowej.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zawarte w nim substancje czynne są 
wymienione w załączniku I, a wszelkie 
warunki dotyczące tych substancji 
wymienione w tym załączniku są 
spełnione;

a) zawarte w nim substancje czynne są 
wymienione w załączniku I, został im 
przypisany numer referencyjny zgodnie z 
postanowieniami art. 8 ust. 5 lit. a, a 
wszelkie warunki dotyczące tych 
substancji wymienione w załączniku I są 
spełnione;

Uzasadnienie

Ze względu na spójność z procedurą oceny przewidzianą w art. 8 ust. 5 lit. a.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) rodzaj, ilość oraz równoważność 
techniczna wchodzących w skład produktu 
biobójczego substancji czynnych i, gdzie 
stosowne, wszelkich istotnych z 
toksykologicznego lub 

c) tożsamość chemiczna, ilość oraz 
równoważność techniczna wchodzących w 
skład produktu biobójczego substancji 
czynnych i, gdzie stosowne, wszelkich 
istotnych z toksykologicznego lub 
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ekotoksykologicznego punktu widzenia 
nieczystości i substancji innych niż 
substancje czynne, oraz jego odpadów 
znaczących z toksykologicznego lub 
środowiskowego punktu widzenia, 
powstałych w wyniku dozwolonego 
stosowania, mogą zostać określone zgodnie 
z właściwymi wymogami wymienionymi 
w załącznikach II i III;

ekotoksykologicznego punktu widzenia 
nieczystości i substancji innych niż 
substancje czynne, oraz jego odpadów 
znaczących z toksykologicznego lub 
środowiskowego punktu widzenia, 
powstałych w wyniku dozwolonego 
stosowania, mogą zostać określone zgodnie
z właściwymi wymogami wymienionymi 
w załącznikach II i III; 

Uzasadnienie

Termin „rodzaj“ nie jest jednoznaczny. Wydaje się, że „tożsamość chemiczna“ lepiej opisuje 
substancję czynną. 

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – akapity drugi a oraz drugi b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ocenę zgodności produktu biobójczego z 
kryteriami określonymi w ust. 1 lit. b) 
należy, o ile jest to możliwe, 
przeprowadzać w oparciu o dostępne 
informacje dotyczące potencjalnie 
niebezpiecznych substancji wchodzących 
w skład produktu biobójczego, aby 
ograniczyć badania na zwierzętach do 
minimum. Do badania w zakresie 
szkodliwości produktu biobójczego oraz 
do oceny ryzyka związanego z jego 
zastosowaniem należy stosować przede 
wszystkim odpowiednie przepisy dyrektywy 
1999/45/WE lub rozporządzenia (WE) nr 
1272/2008.
Ocena dotycząca spełniania przez produkt 
biobójczy kryteriów określonych w ust. 1 
lit. b) i wymogów okreslonych w lit. c) 
tego ustępu nie uwzględnia substancji 
wchodzącej w skład danego produktu 
biobójczego, jeżeli występuje on w 
preparacie w stężeniu niższym od wartości 
określonej w co najmniej jednej z 
następujących liter:
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(a) odpowiednie stężenia określone w art. 
ust. 3 dyrektywy 1999/45/WE;
(b) stężenia graniczne podane w 
załączniku I do dyrektywy 67/548/EWG;
(c) stężenia graniczne podane w części B 
załącznika II do dyrektywy 1999/45/WE;
(d) stężenia graniczne podane w części B 
załącznika IIi do dyrektywy 1999/45/WE;
(e) stężenie graniczne podane w 
uzgodnionej pozycji wykazu klasyfikacji i 
oznakowania określonego w tytule V 
rozporządzenia (WE) nr 1272/2008;
(f) 0,1 % wag., jeżeli substancja spełnia 
kryteria przedstawione w załączniku XIII 
do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

Uzasadnienie

Poprawka ma umożliwić unikanie niepotrzebnych badań na zwierzętach i jest zgodna 
z rozporządzeniem REACH w odniesieniu do stężeń, które obejmuje raport bezpieczeństwa 
chemicznego.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku receptury ramowej 
dopuszczalne jest zmniejszenie zawartości 
procentowej substancji czynnej w 
referencyjnym produkcie biobójczym, 
i/lub zmiana w składzie procentowym
jednej lub większej liczby substancji 
innych niż substancje czynne, i/lub
zastąpienie jednej lub większej liczby 
substancji innych niż substancje czynne 
przez inne, o takim samym lub niższym 
stopniu ryzyka.

6. W przypadku receptury ramowej 
możliwe są następujące zmiany w 
składzie, oceniane w stosunku do co 
najmniej jednego referencyjnego 
produktu biobójczego:

(a) usunięcie jednej z substancji czynnych 
z referencyjnego produktu biobójczego, w 
którego skład wchodzą co najmniej dwie 
substancje czynne;
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(b) zmniejszenie zawartości procentowej 
substancji czynnych;

(c) usunięcie jednej substancji lub 
większej liczby substancji innych niż 
substancje czynne;
(d) zmiana składu procentowego jednej lub 
większej liczby substancji innych niż 
substancje czynne;
(e) zastąpienie jednej lub większej liczby 
substancji innych niż substancje czynne.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Komisja, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 72 ust. 2, sporządza 
wytyczne techniczne i naukowe w zakresie 
pozwoleń na produkty, w szczególności 
uwzględniając ujednolicone wymagania 
dotyczące danych, procedury oceny oraz 
decyzje państw członkowskich.

Uzasadnienie

Powyższa poprawka zapewnia spójne wdrażanie rozporządzenia na terytorium 
wspólnotowym.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Produkt biobójczy uznaje się za produkt 
biobójczy niskiego ryzyka, jeżeli obydwa 
następujące warunki są spełnione:

1. Produkt biobójczy uznaje się za produkt 
biobójczy niskiego ryzyka, jeżeli spełniony 
jest przynajmniej jeden z następujących 
warunków:

(a) dla każdego z elementów środowiska (a) produkt biobójczy nie jest 
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można ustalić stosunek przewidywanego 
stężenia w środowisku (PEC) do 
przewidywanego stężenia 
niepowodującego zmian w środowisku 
(PNEC) i nie przekracza on 0,1;

sklasyfikowany jako niebezpieczny dla 
zdrowia lub środowiska zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008; b) 
klasyfikacja produktu biobójczego nie jest 
związana z hasłem ostrzegawczym 
„niebezpieczeństwo” na etykiecie, 
wymaganym na mocy rozporządzenia 
(WE) nr 1272/2008;

(b) w przypadku wszelkich wpływów na 
zdrowie ludzkie, margines narażenia 
(poziom dawkowania, przy którym nie 
obserwuje się szkodliwych zmian 
(NOAEL) i stężenie narażenia) jest 
większy niż 1,000.

(b) klasyfikacja produktu biobójczego nie 
jest związana z hasłem ostrzegawczym 
„niebezpieczeństwo” na etykiecie, 
wymaganym na mocy rozporządzenia 
(WE) nr 1272/2008, a ponadto w 
normalnych i racjonalnie 
przewidywalnych warunkach stosowania 
produktu bez użycia środków ochrony 
indywidualnej spełnione są wymogi 
określone w art. 16 ust. 1 lit. b), c) i d);

c) substancje czynne są zawarte 
w produkcie biobójczym w taki sposób, że 
w normalnych i racjonalnie 
przewidywalnych warunkach stosowania 
zachodzi jedynie znikome narażenie na 
nie, a produkt na wszystkich pozostałych 
etapach cyklu życia jest stosowany 
w ściśle kontrolowanych warunkach.

Jednak produktu biobójczego nie uznaje się 
za produkt biobójczy niskiego ryzyka, 
jeżeli spełniony jest przynajmniej jeden z 
następujących warunków:

2. Jednak produktu biobójczego nie uznaje 
się za produkt biobójczy niskiego ryzyka, 
jeżeli zawiera on substancję czynną lub 
potencjalnie niebezpieczną, która:

(a) zawiera on jedną lub więcej substancji 
czynnych, które spełniają kryteria 
substancji ocenionych jako trwałe, podatne 
na bioakumulację i toksyczne (PBT) oraz 
bardzo trwałe i bardzo podatne na 
bioakumulację (vPvB) zgodnie z 
załącznikiem XIII rozporządzenia (WE) nr 
1907/2006;

(a) spełnia kryteria substancji ocenionych 
jako trwałe, podatne na bioakumulację 
i toksyczne (PBT) oraz bardzo trwałe 
i bardzo podatne na bioakumulację (vPvB) 
zgodnie z załącznikiem XIII
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006;

(b) zawiera on jedną lub więcej substancji 
sklasyfikowanych jako zaburzające 
gospodarkę hormonalną; 

(b) jest zidentyfikowana jako zaburzająca 
gospodarkę hormonalną zgodnie z art. 57 
lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006; 

(c) zawiera on jedną lub więcej substancji 
czynnych, które zgodnie z 

(c) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1272/2008 została sklasyfikowana lub 



AD\813158PL.doc 33/81 PE430.878v02-00

PL

rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 
zostały sklasyfikowane, lub mogą zostać 
sklasyfikowane, ponieważ spełniają
odpowiednie kryteria, jako:

może zostać sklasyfikowana, ponieważ 
spełnia odpowiednie kryteria, jako:

(i) rakotwórcze
(ii) mutagenne
(iii) neurotoksyczne;
(iv) immunotoksyczne;
(v) działające szkodliwie na rozrodczość;
(vi) uczulające.

(i) rakotwórcza,
(ii) mutagenna,
(iii) neurotoksyczna,
(iv) immunotoksyczna,
(v) działająca szkodliwie na rozrodczość,
(vi) uczulająca.

2. Niezależnie od przepisów ust. 1 produkt 
biobójczy uznaje się za produkt biobójczy 
niskiego ryzyka, jeżeli substancje czynne 
są zawarte w danym produkcie biobójczym 
w taki sposób, że w normalnych 
warunkach stosowania zachodzi jedynie 
znikome narażenie ludzi na substancję, a 
produkt na wszystkich etapach cyklu życia 
jest stosowany w ściśle kontrolowanych 
warunkach.
3. Aby uznać produkt za produkt biobójczy 
niskiego ryzyka należy wykazać, że 
prawdopodobieństwo wystąpienia 
zjawiska odporności organizmów 
docelowych jest niskie.
4. Oprócz substancji czynnych o których 
mowa w art. 15 ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 1907/2006, substancje czynne 
produkowane lub przywożone w celu 
stosowania w produktach biobójczych 
niskiego ryzyka objętych pozwoleniem na 
wprowadzenie do obrotu zgodnie z art. 15 
uznaje się za zarejestrowane, a ich 
rejestrację uznaje się za kompletną w 
zakresie produkcji lub przywozu do 
zastosowania w produktach biobójczych 
niskiego ryzyka, a tym samym uznaje się je 
za spełniające wymogi tytułu II rozdziały 1 
i 5 wymienionego rozporządzenia.

3. Oprócz substancji czynnych o których 
mowa w art. 15 ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 1907/2006, substancje czynne 
produkowane lub przywożone w celu 
stosowania w produktach biobójczych 
niskiego ryzyka objętych pozwoleniem na 
wprowadzenie do obrotu zgodnie z art. 15 
uznaje się za zarejestrowane, a ich 
rejestrację uznaje się za kompletną w 
zakresie produkcji lub przywozu do 
zastosowania w produktach biobójczych 
niskiego ryzyka, a tym samym uznaje się je 
za spełniające wymogi tytułu II rozdziały 1 
i 5 wymienionego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Proponowana przez Komisję definicja produktu biobójczego niskiego ryzyka wydaje się zbyt 
restrykcyjna, przez co ogranicza okoliczności, w których mogłaby mieć zastosowanie 
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scentralizowana procedura. Definicja zostaje zatem rozszerzona, aby umożliwić korzystanie 
z pozwolenia wspólnotowego większej liczbie produktów przy zapewnieniu, że ECHA nie 
będzie od razu obciążona całym zakresem produktów biobójczych. Można by to umożliwić na 
późniejszym etapie poprzez wcześniejszy (w 2016 r.) przegląd procedury celem jej 
ewentualnego rozszerzenia na wszystkie produkty.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wnioskodawca ubiegający się o 
uzyskanie pozwolenia składa razem z 
wnioskiem następujące dokumenty:

1. Wnioskodawca ubiegający się o 
uzyskanie pierwotnego pozwolenia składa 
razem z wnioskiem następujące 
dokumenty:

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do wniosku o pozwolenie należy 
dołączyć opłatę wniesioną zgodnie z art. 
70.

2. Do wniosku o pierwotne pozwolenie 
należy dołączyć opłatę wniesioną zgodnie 
z art. 70.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Właściwy organ otrzymujący może 
zażądać, aby wnioski o pozwolenie 
krajowe były składane w języku 
urzędowym lub językach urzędowych 
państwa członkowskiego, w którym 
właściwy organ się znajduje.

3. Właściwy organ otrzymujący może 
zażądać, aby wnioski o pozwolenie 
krajowe były składane w jednym z języków 
urzędowych państwa członkowskiego, 
w którym właściwy organ się znajduje.
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Uzasadnienie

Ewentualna konieczność tłumaczenia na więcej niż jeden język urzędowy (gdy w danym 
państwie członkowskim jest więcej niż jeden język urzędowy) mogłaby stanowić niepotrzebne 
obciążenie finansowe i administracyjne wnioskodawcy. 

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Zgodnie z procedurą określoną w art. 
72 ust. 2 Komisja sporządza 
zharmonizowane wytyczne techniczne i 
prawne oraz narzędzia wspierające w 
szczególności MŚP podczas przewidzianej 
w art. 18, 19 i 20 procedury składania 
wniosków.

Uzasadnienie

Poprawka ta pozwala na uwzględnienie szczególnego znaczenia wskazówek i wytycznych 
Komisji w stosunku do MŚP, które mogą nie posiadać wystarczających zasobów 
i wystarczającej wiedzy, aby spełnić warunki wynikające z postanowień rozporządzenia. 

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) skład jakościowy i ilościowy z 
uwzględnieniem substancji czynnych i 
substancji innych niż substancje czynne, o 
których wiedza jest niezbędna do 
właściwego stosowania produktu 
biobójczego;

e) skład jakościowy i ilościowy z 
uwzględnieniem substancji czynnych i 
substancji innych niż substancje czynne, 
biorąc pod uwagę stężenia graniczne 
podane w art. 16, w stopniu, w jakim ich 
znajomość jest niezbędna do właściwego 
stosowania produktu biobójczego;

Uzasadnienie

Powyższa poprawka jest niezbędna, aby uniknąć rozpowszechniania danych poufnych. 
W lit. g), o ile producent substancji czynnej nie otrzymał pozwolenia na mocy włączenia do 
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załącznika I, miejsce produkcji substancji należy traktować jak dane poufne i nie powinno 
wchodzić w skład pozwolenia na obrót produktem biobójczym.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) producentów substancji czynnych 
(nazwy/nazwiska i adresy wraz z 
lokalizacją zakładów produkcyjnych);

g) producentów substancji czynnych 
(nazwy/nazwiska i adresy wraz z 
lokalizacją zakładów produkcyjnych) oraz 
numer referencyjny substancji czynnej, 
zgodnie z art. 8 ust. 5 lit. a;

Uzasadnienie

Ze względu na spójność z procedurą oceny przewidzianą w art. 8 ust. 5 lit. a.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) produkt biobójczy odniesienia w ramach 
danej grupy produktów tworzących 
recepturę ramową, który ma najwyższe 
dozwolone stężenie substancji czynnych;

a) produkt biobójczy odniesienia w ramach 
danej grupy produktów tworzących 
recepturę ramową;

Uzasadnienie

Produkty biobójcze odniesienia nie muszą być określane pod względem najwyższego stężenia. 
Ponadto zgodnie z poprawkami do art. 3 ust. 1 lit. a) i art. 16 ust. 6 powinna zostać 
dopuszczona większa liczba produktów biobójczych odniesienia. Wykaz dozwolonych zmian 
w recepturze ramowej został jasno określony w art. 16 lit. 6. Odniesienie do tego artykułu 
zapewnia spójność podejścia.

Poprawka 60
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dozwolone zmiany w składzie danego 
produktu biobójczego odniesienia 
wyrażone jako zawartość procentowa 
wchodzących w skład danego produktu 
biobójczego substancji innych niż 
substancje czynne, które uznaje się za 
wchodzące w skład receptury ramowej;

b) dozwolone odstępstwa zgodnie z art. 6 
ust. 6;

Uzasadnienie

Produkty biobójcze odniesienia nie muszą być określane pod względem najwyższego stężenia. 
Ponadto zgodnie z poprawkami do art. 3 ust. 1 lit. a) i art. 16 ust. 6 powinna zostać 
dopuszczona większa liczba produktów biobójczych odniesienia. Wykaz dozwolonych zmian 
w recepturze ramowej został jasno określony w art. 16 lit. 6. Odniesienie do tego artykułu 
zapewnia spójność podejścia.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) substancje inne niż substancje czynne, 
które mogą być zastąpione w objętych 
pozwoleniem produktach biobójczych, 
należące do danej receptury ramowej.

skreślona

Uzasadnienie

Produkty biobójcze odniesienia nie muszą być określane pod względem najwyższego stężenia. 
Ponadto zgodnie z poprawkami do art. 3 ust. 1 lit. a) i art. 16 ust. 6 powinna zostać 
dopuszczona większa liczba produktów biobójczych odniesienia. Wykaz dozwolonych zmian 
w recepturze ramowej został jasno określony w art. 16 lit. 6. Odniesienie do tego artykułu 
zapewnia spójność podejścia.

Poprawka 62
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ otrzymujący, lub w 
przypadku oceny wniosku o pozwolenie 
wspólnotowe, właściwy organ oceniający,
przeprowadza ocenę porównawczą w 
ramach oceny wniosku o pozwolenie lub 
przedłużenie ważności pozwolenia na 
produkt biobójczy zawierający substancję 
czynną kwalifikującą się do zastąpienia 
zgodnie z art. 9 ust. 1.

1. Właściwy organ otrzymujący, lub – w 
przypadku oceny wniosku o pozwolenie 
wspólnotowe – właściwy organ oceniający 
przeprowadza ocenę porównawczą w celu 
przedłużenia, zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem, ważności pozwolenia na 
produkt biobójczy zawierający substancję 
czynną kwalifikującą się do zastąpienia 
zgodnie z art. 9 ust. 1. Ocena 
porównawcza odnosi się do wszystkich 
produktów biobójczych o takim samym 
zastosowaniu, w przypadku 
wystarczającego doświadczenia w zakresie 
użytkowania, którego okres wynosi 
minimalnie 5 lat. 

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W drodze odstępstwa od ust. 1 ocena 
porównawcza nie musi być stosowana w 
odniesieniu do produktów biobójczych, w 
przypadku których wykazano, że ich 
użytkowanie jest bezpieczne.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wyniki oceny porównawczej są 
bezzwłocznie przekazywane właściwym 
organom w innych państwach 
członkowskich i agencji, oraz, w 
przypadku oceny wniosku o pozwolenie 
wspólnotowe, również Komisji.

2. Wyniki oceny porównawczej są 
bezzwłocznie przekazywane właściwym 
organom w innych państwach 
członkowskich i agencji, oraz, w 
przypadku przedłużenia ważności 
pozwolenia wspólnotowego, również 
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Komisji.

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Właściwy organ otrzymujący, lub w 
przypadku decyzji dotyczącej wniosku o 
pozwolenie wspólnotowe Komisja, 
zakazuje wprowadzenia do obrotu lub 
stosowania produktu biobójczego 
zawierającego substancję czynną 
kwalifikującą się do zastąpienia, lub 
organiczna je w przypadku gdy ocena 
porównawcza oceniająca ryzyko i korzyści,
zgodnie z załącznikiem IV, wykaże, że 
spełniono następujące kryteria:

3. Właściwy organ otrzymujący, lub w 
przypadku decyzji dotyczącej przedłużenia 
ważności pozwolenia wspólnotowego
Komisja, zakazuje wprowadzenia do 
obrotu lub stosowania produktu 
biobójczego zawierającego substancję 
czynną kwalifikującą się do zastąpienia, 
lub organiczna je w przypadku gdy ocena 
porównawcza oceniająca ryzyko i korzyści, 
zgodnie z załącznikiem IV, wykaże, że 
spełniono następujące kryteria:

(a) dla zastosowań wymienionych we 
wniosku istnieje już inny dozwolony 
produkt biobójczy, lub niechemiczna 
metoda zwalczania lub zapobiegania, 
które łączą się ze znacznie niższym 
ryzykiem dla zdrowia ludzi i zwierząt lub 
dla środowiska;

(a) dla zastosowań wymienionych we 
wniosku istnieją już inne dozwolone 
produkty biobójcze, które łączą się ze 
znacznie niższym ryzykiem dla zdrowia 
ludzi i zwierząt lub dla środowiska i 
wykazują równoważną skuteczność oraz 
brak znacznego wzrostu ryzyka 
wynikającego z wszelkich innych 
parametrów;

(b) produkt biobójczy lub niechemiczna 
metoda zwalczania lub zapobiegania, o 
których mowa w lit. a), nie powodują 
znaczących niedogodności ekonomicznych 
lub praktycznych;

(b) produkty biobójcze, o których mowa w 
lit. a), nie powodują znaczących 
niedogodności ekonomicznych lub 
praktycznych;

(c) różnorodność chemiczna substancji 
czynnych jest wystarczająca, by 
zminimalizować wystąpienie odporności u 
docelowego organizmu szkodliwego.

(c) różnorodność chemiczna substancji 
czynnych jest wystarczająca, by 
zminimalizować wystąpienie odporności u 
docelowego organizmu szkodliwego.

Poprawka 66
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W drodze odstępstwa od ust. 1, na 
produkt biobójczy zawierający substancję 
czynną kwalifikującą się do zastąpienia 
wydaje się pozwolenie bez oceny 
porównawczej w przypadkach, gdy 
konieczne jest uprzednie nabycie 
doświadczenia przez stosowanie tego 
środka w praktyce.

4. Komisja przyjmie środki wykonawcze 
określające wymaganą procedurę 
dotyczącą składania wniosku o ocenę 
porównawczą produktów biobójczych na 
podstawie ust. 3. Środki te określają 
kryteria i algorytmy do stosowania 
podczas dokonywania oceny 
porównawczej, zapewniające jednolitość 
jej stosowania na szczeblu wspólnotowym. 
Środki przyjmuje się zgodnie z 
procedurami opisanymi w art. 72 ust. 3.

Uzasadnienie

Komisja Europejska opracuje środki wykonawcze, aby zapewnić jednolite stosowanie oceny 
porównawczej produktów biobójczych. 

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 a (nowy) – do umieszczenia na końcu rozdziału IV

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 21a

1. Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie 
do obrotu produktu biobójczego, lub jej 
przedstawiciel, składa w agencji wniosek o 
wydanie pozwolenia krajowego lub 
wspólnotowego i podaje agencji nazwę 
właściwego organu w państwie 
członkowskim, który zgodnie z jego 
wyborem ma dokonać oceny wniosku 
(zwanego dalej „właściwym organem 
oceniającym”).
W ciągu trzech tygodni od otrzymania 
wniosku agencja powiadamia właściwy 
organ oceniający o tym, że wniosek jest 
dostępny w jej bazie danych.
2. W ciągu trzech tygodni od otrzymania 



AD\813158PL.doc 41/81 PE430.878v02-00

PL

wniosku agencja zatwierdza wniosek, jeśli 
spełnia on następujące wymogi:
a) dostarczone zostały informacje, o 
których mowa w art. 18;
(b) do wniosku dołączono opłatę 
wniesioną zgodnie z art. 70.
W zatwierdzeniu nie zawiera się oceny 
jakości ani dokładności przedstawionych 
danych czy uzasadnienia dostosowania 
wymogów dotyczących danych.
3. Jeśli agencja uzna wniosek za 
niekompletny, powiadamia wnioskodawcę 
o tym, jakie informacje są konieczne, aby 
wniosek został zatwierdzony, i określa 
rozsądny termin w jakim należy te 
informacje dostarczyć
W ciągu dwóch miesięcy od otrzymania 
dodatkowych informacji agencja określa, 
czy dostarczone dodatkowe informacje są 
wystarczające do zatwierdzenia wniosku.
Jeśli wnioskodawca nie przedstawi 
wymaganych informacji w ustalonym 
terminie, agencja odrzuca wniosek i 
powiadamia o tym wnioskodawcę.
W takich przypadkach część opłat 
wniesionych na rzecz agencji zgodnie z 
przepisami art. 70 jest zwracana.
4. Od decyzji agencji podjętych na mocy 
przepisów ust. 3 akapit trzeci przysługuje 
odwołanie zgodnie z przepisami art. 67.
5. Jeśli agencja w wyniku zatwierdzenia 
wniosku na mocy ust. 2 uznaje wniosek za 
kompletny, bezzwłocznie informuje o tym 
wnioskodawcę oraz właściwy organ 
oceniający.

Uzasadnienie

Agencja ECHA powinna dokonywać wstępnego zatwierdzenia wszystkich wniosków w całej 
Wspólnocie, tak aby właściwe organy oceniające mogły skoncentrować się na rzeczywistej 
ocenie wniosków. Obecnie, w przypadkach gdy właściwe organy oceniające zajmowały się 
oceną aspektów formalnych, jak i merytorycznych, dochodziło w stosowanych przez nie 
procedurach do rozbieżności. Agencja powinna dotrzymywać takich samych terminów jak te 
określone w rozporządzeniu REACH (art. 20), jeżeli chodzi o zatwierdzenie wniosków.
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Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ciągu dwunastu miesięcy od 
zatwierdzenia, o którym mowa w art. 22, 
właściwy organ otrzymujący podejmuje 
decyzję w sprawie wniosku, zgodnie z art. 
16.

1. W ciągu sześciu miesięcy od 
zatwierdzenia, o którym mowa w art. 22, 
właściwy organ otrzymujący podejmuje 
decyzję w sprawie wniosku, zgodnie z art. 
16.

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę, że substancje czynne stosowane w produktach bióbojczych, zanim zostaną 
włączone do załącznika I do rozporządzenia, są już poddawane długiej ocenie, uznaje się, iż 
okres 12 miesięcy przewidziany we wniosku dotyczącym rozporządzenia jest zbyt długi 
w przypadku wydawania pozwolenia dla produktu biobójczego opartego na dopuszczanych 
substancjach czynnych.

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeżeli składniki produktu biobójczego 
zostały już zarejestrowane zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 do 
stosowania w produktach biobójczych, 
właściwy organ oceniający nie 
przeprowadza dalszej oceny.

Uzasadnienie

Unikanie niepotrzebnego powielania pracy.
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Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli okazuje się, że w celu 
przeprowadzenia pełnej oceny wniosku 
konieczne są dodatkowe informacje, 
właściwy organ otrzymujący zwraca się do 
wnioskodawcy o dostarczenie tych 
informacji. Od dnia, w którym zażądano 
dodatkowych informacji, bieg 12 
miesięcznego terminu, o którym mowa w 
ust. 1, zostaje zawieszony aż do dnia 
otrzymania informacji.

3. Jeżeli okazuje się, że w celu 
przeprowadzenia pełnej oceny wniosku 
konieczne są dodatkowe informacje, 
właściwy organ otrzymujący zwraca się do 
wnioskodawcy o dostarczenie tych 
informacji w określonym terminie 
nieprzekraczającym sześciu miesięcy.
W wyjątkowych i należycie uzasadnionych 
okolicznościach termin ten można 
przedłużyć maksymalnie o sześć kolejnych 
miesięcy. Od dnia, w którym zażądano 
dodatkowych informacji, bieg 12 
miesięcznego terminu, o którym mowa w 
ust. 1, zostaje zawieszony aż do dnia 
otrzymania informacji.

Uzasadnienie

Jak pokazuje doświadczenie, zakończenie procedury oceny może trwać nieproporcjonalnie 
długo. Istotne jest zatem określenie odpowiednich terminów, aby uniknąć sytuacji, w której 
przerwy mogłyby niepotrzebnie przeciągnąć procedurę. Dzięki tym terminom wnioskodawca 
zyskuje również niejaką pewność co do maksymalnego okresu trwania procedury. 

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Posiadacz pozwolenia lub jego 
przedstawiciel składają wniosek o 
przedłużenie ważności pozwolenia 
krajowego do właściwego organu 
otrzymującego co najmniej 18 miesięcy 
przed datą wygaśnięcia ważności 
pozwolenia.

1. Posiadacz pozwolenia lub jego
przedstawiciel składają wniosek o 
przedłużenie ważności pozwolenia 
krajowego do właściwego organu 
otrzymującego co najmniej 12 miesięcy 
przed datą wygaśnięcia ważności 
pozwolenia.
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Uzasadnienie

Nie jest potrzebny okres 18 miesięcy, aby przedłużyć ważność pozwolenia na produkt, o ile 
nie istnieją nowe dane do oceny. Okres 12 miesięcy jest bardziej odpowiedni.

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Właściwy organ otrzymujący może 
zażądać tłumaczenia pozwolenia 
krajowego i wniosku na jeden lub kilka
języków urzędowych państwa 
członkowskiego, w którym dany właściwy 
organ się znajduje.

3. Właściwy organ otrzymujący może 
zażądać tłumaczenia pozwolenia 
krajowego i wniosku na jeden z języków 
urzędowych państwa członkowskiego, 
w którym dany właściwy organ się 
znajduje.

Uzasadnienie

Ewentualna konieczność tłumaczenia na więcej niż jeden język urzędowy (gdy w danym 
państwie członkowskim jest więcej niż jeden język urzędowy) mogłaby stanowić niepotrzebne 
obciążenie finansowe i administracyjne wnioskodawcy. 

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 5 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku wzajemnego uznawania 
stosuje się jeden numer pozwolenia we 
wszystkich państwach członkowskich, 
które ono obejmuje.

Uzasadnienie

Po przeprowadzeniu procedury wzajemnego uznawania powinien być stosowany jeden numer 
pozwolenia we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Komisja musi podjąć 
wysiłki w celu przyjęcia środków wykonawczych w zakresie ustanowienia jednego numeru.

Poprawka 74
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Komisja przyjmuje środki 
wykonawcze, określając kryteria i 
procedury dotyczące przyznania jednego 
numeru pozwolenia we wszystkich 
państwach członkowskich w przypadku 
procedury wzajemnego uznawania.

Uzasadnienie

Po przeprowadzeniu procedury wzajemnego uznawania powinien być stosowany jeden numer 
pozwolenia we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Komisja musi podjąć 
wysiłki w celu przyjęcia środków wykonawczych w zakresie ustanowienia jednego numeru.

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja podejmuje decyzję w sprawie 
tego, czy powody wymienione przez 
właściwy organ uzasadniają zamierzoną 
odmowę wzajemnego uznania lub 
ograniczenie pozwolenia krajowego, 
zgodnie z procedurą o której mowa w art. 
72 ust. 3.

Po konsultacji z wnioskodawcą Komisja 
podejmuje decyzję w sprawie tego, czy 
powody wymienione przez właściwy organ 
uzasadniają zamierzoną odmowę 
wzajemnego uznania lub ograniczenie 
pozwolenia krajowego, zgodnie 
z procedurą o której mowa w art. 72 ust. 3.

Uzasadnienie

W tekście rozporządzenia należy określić okres czasu, w którym rozstrzygane są spory między 
państwami członkowskimi. Uznaje się za odpowiedni okres trzech miesięcy, aby umożliwić 
Komisji przygotowanie wniosku dotyczącego decyzji w sprawie odmówienia wzajemnego 
uznania lub ograniczenia pozwolenia.

Poprawka 76
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W terminie trzech miesięcy od otrzymania 
powiadomienia Komisja sporządza 
wniosek dotyczący decyzji. W przypadku, 
w którym Komisja zwraca się o opinię do 
agencji zgodnie z procedurą określoną w 
art. 30, termin trzech miesięcy zostaje 
zawieszony do czasu przekazania opinii 
przez agencję.

Uzasadnienie

W tekście rozporządzenia należy określić okres czasu, w którym rozstrzygane są spory między 
państwami członkowskimi. Okres trzech miesięcy uznaje się za odpowiedni, aby umożliwić 
Komisji sporządzenie wniosku dotyczącego decyzji w sprawie uzasadnienia odmowy 
wzajemnego uznania lub ograniczenia pozwolenia krajowego.

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 9 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja podejmuje decyzję w sprawie 
tego, czy powody wymienione przez 
właściwy organ uzasadniają zamierzoną 
odmowę wzajemnego uznania lub 
ograniczenie pozwolenia krajowego, 
zgodnie z procedurą o której mowa w art. 
72 ust. 3.

W terminie trzech miesięcy od 
powiadomienia Komisja – po konsultacji z 
wnioskodawcą – podejmuje decyzję 
w sprawie tego, czy powody wymienione 
przez właściwy organ uzasadniają 
zamierzoną odmowę wzajemnego uznania 
lub ograniczenie pozwolenia krajowego, 
zgodnie z procedurą o której mowa w art. 
72 ust. 3. W przypadku, w którym Komisja 
zwraca się o opinię do agencji zgodnie z 
procedurą określoną w art. 30, termin 
trzech miesięcy zostaje zawieszony do 
czasu przekazania opinii przez agencję.

Uzasadnienie

Tekst legislacyjny powinien jasno określać mające zastosowanie terminy, tak aby dysponować 
skutecznym systemem pozwalającym na rozwiązywanie sporów między państwami 
członkowskimi. Trzy miesiące stanowią odpowiedni okres, w którym Komisja będzie mogła 
przedłożyć wniosek dotyczący decyzji w sprawie powodów uzasadniających odmowę uznania 
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lub ograniczenie pozwoleń.

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 9 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli decyzją Komisji powody, dla 
których właściwy organ zamierzał 
odmówić wydania pozwolenia krajowego 
lub ograniczyć je, zostają uznane za 
nieprzekonujące, właściwy organ, który 
zamierzał odmówić wydania pozwolenia 
krajowego lub ograniczyć je, bezzwłocznie 
wydaje pozwolenie na dany produkt 
biobójczy zgodnie z przepisami pozwolenia 
krajowego wydanego przez właściwy 
organ odniesienia.

Jeżeli decyzja Komisji potwierdzi 
słuszność powodów przedstawionych w 
uzasadnieniu zamierzonej odmowy 
wzajemnego uznania lub ograniczenia
pozwolenia, właściwy organ, który 
uprzednio wydał pozwolenie na produkt 
biobójczy, bezzwłocznie dokonuje 
przeglądu wydanego przezeń pozwolenia 
krajowego, tak aby zostały spełnione 
wymogi tej decyzji.

Jeżeli decyzja Komisji uznaje słuszność 
pierwotnie wydanego pozwolenia 
krajowego, właściwy organ który 
zamierzał odmówić wzajemnego uznania 
pozwolenia krajowego, lub uznać je pod 
pewnymi warunkami, bezzwłocznie 
wydaje pozwolenie na dany produkt 
biobójczy zgodnie z przepisami 
pierwotnego pozwolenia.

Uzasadnienie

Obecne sformułowanie uwzględnia jedynie opcję, w której Komisja uznaje powody odmowy 
za nieprzekonujące, lecz pomija przypadek, gdy Komisja zgadza się z nimi, jak słusznie 
określono w art. 27 ust. 2, z którego to zaczerpnięto użyte sformułowanie. 

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja podejmuje decyzję w sprawie 
proponowanego dostosowania warunków 
pozwolenia krajowego do warunków 

Po konsultacji z wnioskodawcą Komisja 
podejmuje decyzję w sprawie 
proponowanego dostosowania warunków 
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lokalnych, zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 72 ust. 3. Właściwy organ 
zainteresowanego państwa członkowskiego 
bezzwłocznie przyjmuje odpowiednie 
środki w celu zapewnienia zgodności z 
postanowieniami tej decyzji.

pozwolenia krajowego do warunków 
lokalnych, zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 72 ust. 3. Właściwy organ 
zainteresowanego państwa członkowskiego 
bezzwłocznie przyjmuje odpowiednie 
środki w celu zapewnienia zgodności z 
postanowieniami tej decyzji.

Uzasadnienie

W tekście rozporządzenia należy określić okres czasu, w którym rozstrzygane są spory między 
państwami członkowskimi. Okres trzech miesięcy uznaje się za odpowiedni, aby umożliwić 
Komisji sporządzenie wniosku dotyczącego decyzji w sprawie uzasadnienia odmowy 
wzajemnego uznania lub ograniczenia pozwolenia krajowego.

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W terminie trzech miesięcy od otrzymania 
powiadomienia Komisja sporządza 
wniosek dotyczący decyzji. W przypadku, 
w którym Komisja zwraca się o opinię do 
agencji zgodnie z procedurą określoną w 
art. 30, termin trzech miesięcy zostaje 
zawieszony do czasu przekazania opinii 
przez agencję.

Uzasadnienie

W tekście rozporządzenia należy określić okres czasu, w którym rozstrzygane są spory między 
państwami członkowskimi. Okres trzech miesięcy uznaje się za odpowiedni, aby umożliwić 
Komisji sporządzenie wniosku dotyczącego decyzji w sprawie uzasadnienia odmowy 
wzajemnego uznania lub ograniczenia pozwolenia krajowego.

Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Pozwolenie wspólnotowe może zostać Pozwolenie wspólnotowe może zostać wydane 
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wydane w odniesieniu do następujących 
kategorii produktów biobójczych będących w 
obrocie:

w odniesieniu do wszystkich kategorii 
produktów biobójczych będących w obrocie.

(a) produkty biobójcze zawierające jedną 
nową substancję czynną lub większą ich 
liczbę;

(b) produkty biobójcze niskiego ryzyka.

2. W następstwie sprawozdania Komisji na 
temat wykonania przepisów niniejszego 
rozporządzenia, o którym mowa w art. 54 ust. 
4 oraz w świetle doświadczeń wynikających ze 
stosowania pozwoleń wspólnotowych, Komisja 
może dodać inne kategorie produktów 
biobójczych do ust. 1 niniejszego artykułu.

Środki te, mające na celu zmianę elementów 
innych niż istotne niniejszego rozporządzenia 
poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 72 ust. 4.

Uzasadnienie
Scentralizowany system wydawania pozwoleń ma oczywiste zalety dla funkcjonowania rynku 
wewnętrznego dzięki zapewnianiu jednolitych ocen i zharmonizowanego wdrażania wymogów 
we wszystkich państwach członkowskich, wprowadzając najlepsze praktyki i takie same 
standardy ochrony konsumentów w całej Europie. Procedura wydawania pozwoleń 
wspólnotowych powinna w związku z tym zostać rozszerzona na wszystkie kategorie 
produktów, a nie tylko na niewielką grupę produktów (produkty biobójcze niskiego ryzyka 
i zawierające nową substancję czynną). 

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 34 skreślony

Składanie i zatwierdzanie wniosków

1. Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie 
do obrotu produktu biobójczego, lub jej 
przedstawiciel, składa w agencji wniosek o 
wydanie pozwolenia wspólnotowego i 
podaje agencji nazwę właściwego organu 
w państwie członkowskim, który zgodnie z 
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jego wyborem ma dokonać oceny wniosku 
(zwanego dalej „właściwym organem 
oceniającym”). 
W ciągu miesiąca od otrzymania wniosku 
agencja powiadamia właściwy organ 
oceniający o tym, że wniosek jest dostępny 
w jej bazie danych.
2. W ciągu dwóch miesięcy od otrzymania 
wniosku agencja zatwierdza wniosek, jeśli 
spełnia on następujące wymogi:
a) dostarczone zostały informacje, o 
których mowa w art. 18;
b) do wniosku dołączono opłatę wniesioną 
zgodnie z art. 70.
W zatwierdzeniu nie zawiera się oceny 
jakości ani dokładności przedstawionych 
danych czy uzasadnienia dostosowania 
wymogów dotyczących danych.
3. Jeśli agencja uzna wniosek za 
niekompletny, powiadamia wnioskodawcę 
o tym, jakie informacje są konieczne, aby 
wniosek został zatwierdzony, i określa 
rozsądny termin w jakim należy te 
informacje dostarczyć
W ciągu dwóch miesięcy od otrzymania 
dodatkowych informacji agencja określa, 
czy dostarczone dodatkowe informacje są 
wystarczające do zatwierdzenia wniosku.
Jeśli wnioskodawca nie przedstawi 
wymaganych informacji w ustalonym 
terminie, agencja odrzuca wniosek i 
powiadamia o tym wnioskodawcę i 
właściwy organ oceniający. W takich 
przypadkach część opłat wniesionych na 
rzecz agencji zgodnie z przepisami art. 70 
jest zwracana.
4. Od decyzji agencji podjętych na mocy 
przepisów ust. 3 akapit trzeci przysługuje 
odwołanie zgodnie z przepisami art. 67.
5. Jeśli agencja w wyniku zatwierdzenia 
wniosku na mocy ust. 2 uznaje wniosek za 
kompletny, bezzwłocznie informuje o tym 
wnioskodawcę oraz właściwy organ 
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oceniający.

Uzasadnienie

Zgodnie z nowym art. 22 składanie i zatwierdzanie wniosków o pozwolenie krajowe 
i wspólnotowe regulują takie same przepisy. W związku z tym art. 22 zawarty w pierwotnym 
wniosku jest zbędny.

Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Jeżeli składniki produktu biobójczego 
zostały zarejestrowane zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 do 
stosowania w produktach biobójczych, 
właściwy organ oceniający nie 
przeprowadza ponownej oceny tego 
składnika.

Uzasadnienie

Unikanie niepotrzebnego powielania pracy.

Poprawka 84

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeśli po dokonaniu oceny dokumentacji, 
okazuje się, że w celu przeprowadzenia 
oceny końcowej konieczne są dodatkowe 
informacje, właściwy organ oceniający 
zwraca się do wnioskodawcy o 
przedstawienie tych informacji w 
określonym terminie i informuje o tym 
agencję. 

2. Jeśli po dokonaniu oceny dokumentacji, 
okazuje się, że w celu przeprowadzenia 
oceny końcowej konieczne są dodatkowe 
informacje, właściwy organ oceniający 
zwraca się do wnioskodawcy 
o przedstawienie tych informacji 
w terminie nieprzekraczającym sześciu 
miesięcy. W wyjątkowych i należycie 
uzasadnionych okolicznościach termin ten 
można przedłużyć maksymalnie o sześć 
kolejnych miesięcy. Właściwy organ 
oceniający informuje o tym agencję. 
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Uzasadnienie

Jak pokazuje doświadczenie, zakończenie procedury oceny może trwać nieproporcjonalnie 
długo. Istotne jest zatem określenie odpowiednich terminów, aby uniknąć sytuacji, w której 
przerwy mogłyby niepotrzebnie przeciągnąć procedurę. Dzięki tym terminom wnioskodawca 
zyskuje również niejaką pewność co do maksymalnego okresu trwania procedury. 

Poprawka 85

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W ciągu dziewięciu miesięcy od 
otrzymania wniosków z oceny agencja 
przygotowuje i przedkłada Komisji opinię 
w sprawie wydania pozwolenia na produkt 
biobójczy.

3. W ciągu trzech miesięcy od otrzymania 
wniosków z oceny agencja przygotowuje i 
przedkłada Komisji opinię w sprawie 
wydania pozwolenia na produkt biobójczy. 

Uzasadnienie

Okres dziewięciu miesięcy na przygotowanie i przedłożenie przez agencję opinii, która opiera 
się na dostępnych już wynikach oceny przeprowadzonej przez organ oceniający, jest zbyt 
długi. Okres trzech miesięcy wydaje się bardziej odpowiedni. 

Poprawka 86

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli na mocy decyzji, o której mowa w 
ust. 4, odmówiono wydania pozwolenia 
wspólnotowego na produkt biobójczy, 
ponieważ nie spełnia on kryteriów 
produktu biobójczego niskiego ryzyka 
zgodnie z art. 17, wnioskodawca może 
ubiegać się, tam gdzie to stosowne, o 
pozwolenie wspólnotowe na mocy 
przepisów art. 33 ust. 1 lit. a) lub o 
pozwolenie krajowe na mocy przepisów 
rozdziału V.

skreślony
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Uzasadnienie

Należy usunąć powyższy ustępu zważywszy, że składa się wniosek o pozwolenie na pozwolenie 
wspólnotowe na wszystkie rodzaje produktów biobójczych. 

Poprawka 87

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Posiadacz pozwolenia lub jego 
przedstawiciel składają wniosek o 
przedłużenie ważności pozwolenia 
wspólnotowego do agencji co najmniej 18 
miesięcy przed datą wygaśnięcia ważności 
poprzedniego pozwolenia.

1. Posiadacz pozwolenia lub jego 
przedstawiciel składają wniosek o 
przedłużenie ważności pozwolenia 
wspólnotowego do agencji co najmniej 12 
miesięcy przed datą wygaśnięcia ważności 
poprzedniego pozwolenia.

Uzasadnienie

Okres dwunastu miesięcy na przedłużenie ważności pozwolenia jest bardziej odpowiedni.

Poprawka 88

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeśli właściwy organ oceniający, który 
dokonał pierwotnej oceny wniosku o 
wydanie pozwolenia wspólnotowego 
uznaje, że nie jest konieczne 
przeprowadzenie pełnej oceny wniosku, 
wówczas w ciągu 12 miesięcy od 
zatwierdzenia przygotowuje i przekazuje 
agencji zalecenie w sprawie przedłużenia 
ważności pozwolenia.

2. Jeśli właściwy organ oceniający, który 
dokonał pierwotnej oceny wniosku 
o wydanie pozwolenia wspólnotowego 
uznaje, że nie jest konieczne 
przeprowadzenie pełnej oceny wniosku, 
wówczas w ciągu sześciu miesięcy od 
zatwierdzenia przygotowuje i przekazuje 
agencji zalecenie w sprawie przedłużenia 
ważności pozwolenia.

Uzasadnienie

W art. 12 ust. 2 dotyczącym przedłużenia włączenia substancji czynnej do załącznika I, gdy 
nie jest konieczne przeprowadzenie pełnej oceny wniosku, wymaga się, aby organ oceniający 
wydał zalecenie w sprawie przedłużenia w terminie 6 miesięcy, nie zaś 12. 
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Poprawka 89

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział VII a (nowy) – artykuł 37 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ROZDZIAŁ VII a

Artykuł 37a

1. Posiadacz pozwolenia pierwotnego lub 
podmiot wnioskujący o jego wydanie 
mogą złożyć w agencji wniosek o wydanie 
pozwolenia wtórnego na obrót takim 
samym produktem biobójczym.
2. Zwracając się o wydanie pozwolenia 
wtórnego, wnioskodawca podaje wraz z 
wnioskiem następujące informacje:
(a) numer pozwolenia pierwotnego lub w 
przypadku gdy pozwolenie nie zostało 
jeszcze wydane numer wniosku; 
(b) skład jakościowy i ilościowy w 
odniesieniu do substancji czynnych oraz 
substancji innych niż czynne, przy 
uwzględnieniu stężeń granicznych 
podanych w art. 16, w stopniu w jakim ich 
znajomość ma zasadnicze znaczenie dla 
właściwego stosowania produktu 
biobójczego;
(c) dozowanie i instrukcje dotyczące 
sposobu stosowania;
(d) kategorie użytkowników.
3. Agencja zatwierdza wniosek zgodnie z 
postanowieniami art. 22.
4. Jeżeli wskutek przeprowadzonej 
zgodnie z postanowieniami ustępu 3 
procedury zatwierdzania wniosku agencja 
uzna wniosek za kompletny, informuje o 
tym bezzwłocznie wnioskodawcę, właściwy 
organ oceniający, który wydał pozwolenie 
pierwotne, lub – w przypadku 
dodatkowego pozwolenia wspólnotowego 
– Komisję Europejską.
5. W przypadku, w którym wydane zostało 
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pozwolenie pierwotne, właściwy organ 
oceniający lub – w przypadku wtórnego 
pozwolenia wspólnotowego – Komisja 
podejmuje w ciągu miesiąca od 
zatwierdzenia wniosku decyzję w jego 
sprawie. W przypadku nierozstrzygniętej 
jeszcze procedury w sprawie pozwolenia 
pierwotnego właściwy organ oceniający 
lub – w przypadku wtórnego pozwolenia 
wspólnotowego – Komisja Europejska 
podejmuje w ciągu miesiąca od 
przyznania pozwolenia pierwotnego 
decyzję w sprawie wniosku.
6. Jeżeli okaże się, że do oceny 
identyczności produktu biobójczego 
niezbędne są dodatkowe informacje, 
właściwy organ oceniający lub Komisja –
w przypadku wspólnotowego pozwolenia 
wtórnego – zwrócą się do wnioskodawcy o 
przekazanie tych informacji. Przewidziany 
w ust. 5 okres jednego miesiąca zostaje 
zawieszony od dnia wysłania prośby o 
informacje do dnia ich otrzymania.
7. Kiedy właściwy organ oceniający lub 
Komisja – w przypadku wspólnotowego 
pozwolenia wtórnego – wyda pozwolenie 
wtórne, przypisuje mu również oddzielny 
numer pozwolenia oraz wprowadza je na 
podstawie decyzji administracyjnej 
dotyczącej wniosku do wspólnotowego 
rejestru produktów biobójczych.
8. Bez uszczerbku dla informacji 
przekazanych zgodnie z ust. 2 w 
odniesieniu do pozwoleń wtórnych 
obowiązują warunki wydawania 
pozwolenia pierwotnego na wprowadzenie 
do obrotu i wykorzystywanie produktu 
biobójczego.

Poprawka 90
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 b (nowy – drugi artykuł nowego rozdziału VII a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 37 b

1. Pozwolenie dodatkowe może zostać 
wydane na podstawie pozwolenia 
pierwotnego.
2. Wnioskodawca składa wniosek o 
pozwolenie dodatkowe do agencji.
3. Zwracając się o wydanie pozwolenia 
dodatkowego, wnioskodawca podaje wraz 
z wnioskiem następujące informacje i 
przedkłada następujące dokumenty:
(a) numer pozwolenia pierwotnego lub w 
przypadku gdy pozwolenie nie zostało 
jeszcze wydane numer wniosku;
(b) nazwiska/nazwy i adresu 
wnioskodawcy;
(c) pisemną zgodę posiadacza pozwolenia 
pierwotnego;
(d) skład jakościowy i ilościowy w 
odniesieniu do substancji czynnych oraz 
substancji innych niż czynne, przy 
uwzględnieniu stężeń granicznych 
podanych w art. 16, w stopniu w jakim ich 
znajomość ma zasadnicze znaczenie dla 
właściwego stosowania produktu 
biobójczego;
(e) dozowanie i instrukcje dotyczące 
sposobu stosowania;
(f) kategorie użytkowników.
4. Agencja zatwierdza wniosek zgodnie z 
postanowieniami art. 22.
5. Jeżeli wskutek przeprowadzonej 
zgodnie z postanowieniami ust. 4 
procedury zatwierdzania wniosku agencja 
uzna wniosek za kompletny, informuje o 
tym bezzwłocznie wnioskodawcę, właściwy 
organ oceniający, który wydał pozwolenie 
pierwotne lub – w przypadku dodatkowego 
pozwolenia wspólnotowego – Komisję 
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Europejską.
6. W przypadku, w którym wydane zostało 
pozwolenie pierwotne, właściwy organ 
oceniający lub – w przypadku 
dodatkowego pozwolenia wspólnotowego 
– Komisja podejmuje w ciągu miesiąca od 
zatwierdzenia wniosku decyzję w jego 
sprawie. W przypadku nierozstrzygniętej 
jeszcze procedury w sprawie pozwolenia 
pierwotnego właściwy organ oceniający 
lub – w przypadku dodatkowego 
pozwolenia wspólnotowego – Komisja 
Europejska podejmuje w ciągu miesiąca 
od przyznania pozwolenia pierwotnego 
decyzję w sprawie wniosku.
7. Jeżeli okaże się, że do oceny 
identyczności produktów biobójczych 
niezbędne są dodatkowe informacje, 
właściwy organ oceniający lub – w 
przypadku wspólnotowego pozwolenia 
dodatkowego – Komisja zwrócą się do 
wnioskodawcy o przekazanie tych 
informacji. Przewidziany w ust. 6 okres 
jednego miesiąca zostaje zawieszony od 
dnia wysłania prośby o informacje do 
dnia ich otrzymania.
8. Kiedy właściwy organ oceniający lub –
w przypadku wspólnotowego pozwolenia 
dodatkowego – Komisja wyda pozwolenie 
dodatkowe, przypisuje mu również 
oddzielny numer pozwolenia oraz 
wprowadza je na podstawie decyzji 
administracyjnej dotyczącej wniosku do 
wspólnotowego rejestru produktów 
biobójczych.
9. Bez uszczerbku dla informacji 
przekazanych zgodnie z ust. 3, w 
odniesieniu do pozwoleń dodatkowych 
obowiązują warunki wydawania 
pozwolenia pierwotnego na wprowadzenie 
do obrotu i wykorzystywanie produktu 
biobójczego.

Poprawka 91
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) zmiany w zakresie źródła 
pochodzenia substancji czynnej lub jej 
składu.

Uzasadnienie

Konieczne jest powiadomienie o zmianie źródła pochodzenia substancji czynnej wchodzącej 
w skład produktu biobójczego, ponieważ taka zmiana może wpływać na bezpieczeństwo 
stosowania tego produktu. 

Poprawka 92

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Wycofanie lub zmiana pozwolenia 
pierwotnego ma zastosowanie do 
wydanych na jego podstawie pozwoleń 
wtórnych i pozwoleń dodatkowych.

Poprawka 93

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwy organ, który wydał krajowe 
pozwolenie, lub w przypadku pozwolenia 
wspólnotowego Komisja, unieważnia 
pozwolenie na wniosek jego posiadacza, 
który przedstawia uzasadnienie dla swego 
wniosku. Jeśli taki wniosek dotyczy 
pozwolenia wspólnotowego, składa się go 
w agencji.

Właściwy organ, który wydał pozwolenie, 
unieważnia pozwolenie na wniosek jego 
posiadacza, który przedstawia uzasadnienie 
dla swego wniosku. Jeśli taki wniosek 
dotyczy wtórnego lub dodatkowego 
pozwolenia wspólnotowego, składa się go 
w agencji.

Poprawka 94
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Zmiana pozwolenia pierwotnego na 
wniosek jego posiadacza ma zastosowanie 
do pozwoleń wtórnych i pozwoleń 
dodatkowych, opartych na danym 
pozwoleniu pierwotnym.

Poprawka 95

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Zmiana istniejącego pozwolenia 
stanowi zgodnie z art. 3:
a) zmianę administracyjną,
(b) drobną zmianę lub
c) istotną zmianę.

Uzasadnienie

Tekst legislacyjny powinien jasno przedstawiać główne zasady mające zastosowanie do zmian 
w pozwoleniach, chociaż szczegóły procedur mogą zostać sprecyzowane w środkach 
wykonawczych. W szczególności konieczne jest określenie rodzajów zmian, których można 
dokonać w istniejących pozwoleniach.

Poprawka 96

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kryteria i procedury określone w ust. 1 
niniejszego artykułu opierają się, między 
innymi, na zasadzie, że uproszczoną 
procedurę powiadamiania stosuje się do:
(a) zmian administracyjnych w 
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pozwoleniu;
(b) zmian w produkcie biobójczym 
dokonywanych w ramach dopuszczalnych 
zmian, określanych istniejącą, 
dopuszczoną recepturą ramową;  
(c) wprowadzenia na rynek nowego 
produktu biobójczego, który pasuje do 
istniejącej, dopuszczonej receptury 
ramowej;
(d) zmian w produktach biobójczych, 
które nie wpływają negatywnie na poziom 
ryzyka lub skuteczność produktu.

Poprawka 97

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Razem z wnioskiem przedkładane są 
wszystkie informacje konieczne do 
wykazania, że produkt biobójczy jest 
zasadniczo taki sam jak produkt 
odniesienia, zdefiniowany w ust. 3.

Razem z wnioskiem przedkładane są 
wszystkie informacje konieczne do 
wykazania, że produkt biobójczy jest taki 
sam jak produkt odniesienia, zdefiniowany 
w ust. 3.

Uzasadnienie

Handel równoległy musi zostać ograniczony do produktów posiadających takie same 
specyfikacje techniczne oraz taką samą zawartość substancji czynnych i składników 
obojętnych. 

Poprawka 98

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Produkt biobójczy uznaje się za 
zasadniczo taki sam jak produkt 
odniesienia, jeżeli spełniony jest jeden z 
poniższych wymogów:

3. Produkt biobójczy uznaje się za taki sam 
jak produkt odniesienia, jeżeli spełnione są 
wszystkie poniższe warunki:

a) zawarte w nim substancje czynne a) został on wyprodukowany przez to samo 
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pochodzą od tego samego producenta i z 
tego samego zakładu produkcyjnego;

przedsiębiorstwo, przez jedną z jego spółek 
zależnych lub w ramach koncesji w 
oparciu o taki sam proces produkcyjny; 

b) zawarte w nim substancje niebędące 
substancjami czynnymi oraz rodzaj 
receptury są takie same lub podobne;

b) jego specyfikacje techniczne, zawarte w 
nim substancje czynne oraz rodzaj 
receptury są takie same;

c) jest taki sam lub równoważny pod 
względem możliwego niekorzystnego 
wpływu na zdrowie ludzi lub zwierząt lub 
na środowisko.

c) jest taki sam lub równoważny pod 
względem zawartych w nim składników 
obojętnych oraz wielkości, materiału i 
formy opakowania oraz pod względem
możliwego niekorzystnego wpływu na 
zdrowie ludzi lub zwierząt lub na 
środowisko.

Uzasadnienie

Handel równoległy musi zostać ograniczony do produktów posiadających takie same 
specyfikacje techniczne oraz taką samą zawartość substancji czynnych i składników 
obojętnych.

Poprawka 99

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 4 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) numery referencyjne substancji 
czynnych zawartych w produkcie oraz 
upoważnienie do korzystania z danych na 
zgodnie z art. 50 od wnioskodawcy 
określonego w rozdziale II niniejszego 
rozporządzenia;

Uzasadnienie

Wniosek o pozwolenie na handel równoległy musi zawierać także numer włączenia substancji 
czynnych.

Poprawka 100



PE430.878v02-00 62/81 AD\813158PL.doc

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 4 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) nazwisko/nazwę i adres posiadacza 
pozwolenia wydanego w państwie 
członkowskim pochodzenia;

c) nazwisko/nazwę i adres posiadacza 
pozwolenia wydanego w państwie 
członkowskim pochodzenia oraz 
upoważnienie do korzystania z danych 
zgodnie z art. 50 od posiadacza 
pozwolenia pierwotnego;

Uzasadnienie

Wniosek o pozwolenie na handel równoległy musi zawierać także informacje dotyczące 
upoważnienia do korzystania z danych zgodnie z art. 50.

Poprawka 101

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na zasadzie odstępstwa od przepisów 
art. 15, doświadczenia i testy prowadzone 
dla potrzeb badań naukowych i rozwoju, 
wiążące się z wprowadzeniem do obrotu 
produktu biobójczego nieobjętego 
pozwoleniem lub substancji czynnej 
wykorzystywanej wyłącznie w produkcie 
biobójczym, przeprowadzane są wyłącznie 
w przypadku, jeśli chodzi o badania 
naukowe i rozwojowe, lub badania 
dotyczące produktów i procesu produkcji 
oraz ich rozwoju, oraz jedynie po 
spełnieniu wymogów ustanowionych w 
akapicie drugim i trzecim.

1. Na zasadzie odstępstwa od przepisów 
art. 15, doświadczenia i testy prowadzone 
dla potrzeb badań naukowych i rozwoju, w 
tym badań dotyczących produktów i 
procesu produkcji oraz ich rozwoju, 
wiążące się z wprowadzeniem do obrotu 
produktu biobójczego nieobjętego 
pozwoleniem lub substancji czynnej 
wykorzystywanej wyłącznie w produkcie 
biobójczym, przeprowadzane są wyłącznie 
w przypadku, jeśli chodzi o badania 
naukowe i rozwojowe, lub badania 
dotyczące produktów i procesu produkcji 
oraz ich rozwoju, oraz jedynie po 
spełnieniu wymogów ustanowionych w 
akapicie drugim i trzecim.

W przypadku badań naukowych i 
rozwojowych, osoba zamierzająca 
przeprowadzić doświadczenie lub test 
powiadamia właściwy organ przed 
rozpoczęciem badania lub testu. Osoba ta 
sporządza i zachowuje pisemny zapis, w 

W przypadku badań naukowych 
i rozwojowych, w tym badań dotyczących 
produktów i procesu produkcji oraz ich 
rozwoju, osoba zamierzająca 
przeprowadzić doświadczenie lub test 
powiadamia właściwy organ przed 
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którym zamieszcza szczegóły na temat 
tożsamości produktu biobójczego lub 
substancji czynnej, dane dotyczące 
oznakowania i dostarczonych ilości, oraz 
nazwiska i adresy osób, które otrzymały 
dany produkt biobójczy lub substancję 
czynną, a także sporządza dokumentację 
zawierającą wszystkie dostępne dane na 
temat możliwego wpływu na zdrowie ludzi 
lub zwierząt bądź oddziaływania na 
środowisko. Osoby te, na żądanie, 
udostępniają te informacje właściwym 
organom.

rozpoczęciem badania lub testu. Osoba ta 
sporządza i zachowuje pisemny zapis, 
w którym zamieszcza szczegóły na temat 
tożsamości produktu biobójczego lub 
substancji czynnej, dane dotyczące 
oznakowania i dostarczonych ilości, 
a także sporządza dokumentację 
zawierającą wszystkie dostępne dane na 
temat możliwego wpływu na zdrowie ludzi 
lub zwierząt bądź oddziaływania na 
środowisko. Osoby te, na żądanie, 
udostępniają te informacje właściwym 
organom.

W przypadku badań dotyczących 
produktów i procesu produkcji oraz ich 
rozwoju, osoba zamierzająca 
przeprowadzić doświadczenie lub test, 
zanim wprowadzi produkt biobójczy lub 
substancję czynną do obrotu, przekazuje 
informacje wymagane na mocy przepisów 
akapitu drugiego organowi właściwemu w 
państwie członkowskim, w którym dany 
produkt lub substancja są wprowadzane 
do obrotu.

Poprawka 102

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku badań naukowych i 
rozwojowych, osoba zamierzająca 
przeprowadzić doświadczenie lub test 
powiadamia właściwy organ przed
rozpoczęciem badania lub testu. Osoba ta 
sporządza i zachowuje pisemny zapis, w 
którym zamieszcza szczegóły na temat 
tożsamości produktu biobójczego lub 
substancji czynnej, dane dotyczące 
oznakowania i dostarczonych ilości, oraz 
nazwiska i adresy osób, które otrzymały 
dany produkt biobójczy lub substancję 
czynną, a także sporządza dokumentację 
zawierającą wszystkie dostępne dane na 

W przypadku badań naukowych 
i rozwojowych, w tym badań dotyczących 
produktów i procesu produkcji oraz ich 
rozwoju, osoba zamierzająca 
przeprowadzić doświadczenie lub test 
powiadamia właściwy organ przed 
rozpoczęciem badania lub testu. Osoba ta 
sporządza i zachowuje pisemny zapis, 
w którym zamieszcza szczegóły na temat 
tożsamości produktu biobójczego lub 
substancji czynnej, dane dotyczące 
oznakowania i dostarczonych ilości, 
a także sporządza dokumentację 
zawierającą wszystkie dostępne dane na 
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temat możliwego wpływu na zdrowie ludzi 
lub zwierząt bądź oddziaływania na 
środowisko. Osoby te, na żądanie, 
udostępniają te informacje właściwym 
organom.

temat możliwego wpływu na zdrowie ludzi 
lub zwierząt bądź oddziaływania na 
środowisko. Osoby te, na żądanie, 
udostępniają te informacje właściwym 
organom.

Uzasadnienie

W myśl wniosku przeprowadzenie doświadczenia lub testu dla celów badawczych 
i rozwojowych wymaga, aby produkt biobójczy nieobjęty pozwoleniem, który może zostać 
uwolniony do środowiska, posiadał pozwolenie, zanim zostanie przeprowadzony test lub 
doświadczenie. Stanowi to wyraźną przeszkodę dla innowacji, jako że wiąże się z długim 
czasem oczekiwania na możliwość przeprowadzenia testu. W związku z tym należy ustanowić 
30-dniowy termin dla oceny, czy proponowany test lub doświadczenie powoduje obawy, przy 
jednoczesnym podtrzymaniu potrzeby wcześniejszej oceny przez właściwy organ. 

Poprawka 103

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku gdy jakiekolwiek 
doświadczenia lub testy przeprowadzane są 
w innym państwie członkowskim niż 
państwo, w którym produkt zostaje 
wprowadzony do obrotu, wnioskodawca 
musi uzyskać pozwolenie właściwego 
organu tego państwa członkowskiego, na 
którego terytorium mają zostać 
przeprowadzone doświadczenia lub testy.

3. W przypadku gdy jakiekolwiek 
doświadczenia lub testy przeprowadzane są 
w innym państwie członkowskim niż 
państwo, w którym produkt zostaje 
wprowadzony do obrotu, wnioskodawca 
powiadamia właściwy organ tego państwa 
członkowskiego, na którego terytorium 
mają zostać przeprowadzone 
doświadczenia lub testy. Wnioskodawca 
sporządza i zachowuje pisemny zapis, 
w którym zamieszcza szczegóły na temat 
tożsamości produktu biobójczego lub 
substancji czynnej, dane dotyczące 
oznakowania i dostarczonych ilości, 
a także sporządza dokumentację 
zawierającą wszystkie dostępne dane na 
temat możliwego wpływu na zdrowie ludzi 
lub zwierząt bądź oddziaływania na 
środowisko. Na żądanie wnioskodawca 
udostępnia te informacje właściwemu 
organowi.
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Uzasadnienie

Przepisy dotyczące prowadzenia testów lub doświadczeń na terytorium innego państwa 
członkowskiego niż państwo, w którym produkty biobójcze są wprowadzone do obrotu, 
powinny być tożsame z przepisami zawartymi w ust. 1 tegoż artykułu.

Poprawka 104

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na etykietach wyrobów lub materiałów 
poddanych działaniu zamieszcza się 
następujące informacje:

2. Na etykietach wyrobów lub materiałów 
poddanych działaniu zamieszcza się 
następujące informacje:

(a) nazwy wszystkich substancji czynnych, 
których działaniu zostały poddane wyroby 
lub materiały, lub które są w nich zawarte;

(a) nazwy, wykorzystując w miarę 
możliwości nomenklaturę scaloną (np. 
INCI), wszystkich substancji czynnych, 
których działaniu zostały poddane wyroby 
lub materiały, lub – w stosownych 
przypadkach – które są w nich zawarte, 
oraz wszystkie substancje czynne, które w 
normalnych lub przewidywalnych 
warunkach stosowania mają zostać 
uwolnione z wyrobu lub materiału, który 
został poddany ich działaniu, chyba że na 
mocy prawodawstwa sektorowego 
obowiązują już wymogi w zakresie 
oznakowania lub alternatywne środki 
spełnienia wymogów informacyjnych;

(b) tam gdzie to stosowne, właściwości 
biobójcze przypisywane wyrobom lub 
materiałom poddanym działaniu;

(b) tam, gdzie to stosowne, właściwości 
biobójcze przypisywane wyrobom 
poddanym działaniu;

(c) numer pozwolenia wydanego dla 
każdego z produktów biobójczych, których 
działaniu poddano wyroby lub materiały, 
lub które zostały w nich zawarte;
(d) wszelkie zwroty wskazujące rodzaj 
zagrożenia lub zwroty wskazujące środki 
ostrożności określone w pozwoleniu na 
dany produkt biobójczy.

(c) jedynie w odniesieniu do wyrobów 
poddanych działaniu produktu 
biobójczego oraz w stosownych 
przypadkach, wszelkie zwroty wskazujące 
rodzaj zagrożenia lub zwroty wskazujące 
środki ostrożności określone w pozwoleniu 
na dany produkt biobójczy, w stosownych 
przypadkach, oraz w odniesieniu do 
wszystkich substancji czynnych, które 
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mają się wydzielać z wyrobu lub materiału 
poddanego działaniu w zwykłych lub 
przewidywalnych warunkach 
użytkowania.

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące oznakowania wyrobów i materiałów poddanych działaniu nie powinny 
pokrywać się z istniejącymi wymogami zawartymi w przepisach sektorowych. 

Poprawka 105

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 2 – akapit drugi i trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oznakowanie to jest wyraźnie widoczne, 
czytelne i odpowiednio trwałe.

Oznakowanie to jest wyraźnie widoczne, 
czytelne, odpowiednio trwałe i drukowane 
na wyrobie lub materiale, na opakowaniu, 
na instrukcjach użytkowania lub na 
gwarancji dołączonej do artykułu lub 
materiału poddanego działaniu w języku 
urzędowym lub językach urzędowych 
państwa członkowskiego, w którym dany 
artykuł lub materiał poddany działaniu 
ma być wprowadzony do obrotu.

Tam gdzie stosowne, z uwagi na rozmiar 
lub funkcję wyrobu lub materiału 
poddanego działaniu, oznakowanie jest
drukowane na opakowaniu, na instrukcjach 
użytkowania lub na gwarancji dołączonej 
do artykułu lub materiału poddanego 
działaniu.

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że wyroby lub materiały poddane działaniu powinny, tak jak inne produkty, 
zawsze być oznakowane w języku urzędowym lub w językach urzędowych państwa 
członkowskiego, w którym produkt jest wprowadzany do obrotu. (Sprawozdawca zmienił 
wnioskowaną przez siebie poprawkę 37 w swoim projekcie opinii w celu uwzględnienia 
państw członkowskich posiadających więcej niż jeden język urzędowy.)

Poprawka 106
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Podmiot odpowiedzialny za 
wprowadzenie do obrotu wyrobów lub 
materiałów poddanych działaniu musi 
posiadać zaświadczenie wydane przez 
posiadacza pozwolenia, obejmujące 
wszystkie produkty biobójcze, których 
działaniu zostały poddane wyroby i 
materiały lub zostały w nich zawarte.

Uzasadnienie

Uważa się, że także podmiot wprowadzający do obrotu wyroby lub materiały poddane 
działaniu produktów biobójczych musi posiadać zaświadczenie obejmujące wszystkie 
produkty biobójcze stosowane w wyrobach i materiałach. 

Poprawka 107

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) kolejny wnioskodawca posiada pisemną 
zgodę w formie upoważnienia do 
korzystania z danych, w której pierwszy 
wnioskodawca zezwala mu na korzystanie 
z tych informacji;

a) kolejny wnioskodawca posiada pisemną 
zgodę w formie upoważnienia do 
korzystania z danych, zgodnie z wymogami 
określonymi w art. 50;

Uzasadnienie

Pierwszy wnioskodawca nie musi być właścicielem danych. Ponadto należy dopuścić opcję, 
zgodnie z którą drugi wnioskodawca lub drugi przedsiębiorca może być lub stać się 
właścicielem danych w wyniku wymiany takich danych lub ich wspólnego gromadzenia. 

Poprawka 108
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) kolejny wnioskodawca również jest 
właścicielem danych.

Uzasadnienie

Pierwszy wnioskodawca nie musi być właścicielem danych. Ponadto należy dopuścić opcję, 
zgodnie z którą drugi wnioskodawca lub drugi przedsiębiorca może być lub stać się 
właścicielem danych w wyniku wymiany takich danych lub ich wspólnego gromadzenia.

Poprawka 109

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Agencja wprowadza wykaz, o którym 
mowa w ust. 2, do rejestru wymiany 
danych na temat produktów biobójczych.

4. Agencja wprowadza każdą informację z 
wykazu, o którym mowa w ust. 2, 
oznaczoną jednoznacznym kodem, do 
rejestru wymiany danych na temat 
produktów biobójczych, łącznie ze 
wszystkimi szczegółowymi danymi 
identyfikacyjnymi oraz odniesieniem do 
tożsamości pierwszego wnioskodawcy i 
właściciela(-i) informacji.

Uzasadnienie

Rejestr musi zawierać wszelkie informacje i dokumenty z wykazu. Zaleca się identyfikację 
numeryczną dla każdego wprowadzonego dokumentu w celu uniknięcia nieporozumień 
w przypadku przesyłania tytułów lub zmian do badań pod podobnym nazwiskiem/nazwą. 
Odniesienie do właściciela danych i wnioskodawcy zapewnia poszanowanie praw własności.

Poprawka 110

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje objęte ochroną na mocy Datę przekazania ustala się indywidualnie 
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dyrektywy 98/8/WE lub niniejszego 
artykułu, lub których okres ochrony 
skończył się na mocy dyrektywy 98/8/WE 
lub niniejszego artykułu, nie będą 
chronione ponownie.

dla każdego dokumentu, któremu nadano 
jednoznaczny kod zgodnie z art. 48 ust. 4.

Uzasadnienie

W dyrektywie 98/8 WE nie ustanowiono w jasny sposób wymogów dotyczących ochrony 
danych. Data przekazania dokumentacji może być datą przekazania wszystkich informacji. 
W związku z tym należy ustalić daty w każdym przypadku przekazywania danych.

Poprawka 111

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli te testy lub badania zostały już 
przeprowadzone w związku z innym, 
uprzednio złożonym wnioskiem, właściwy 
organ lub agencja bezzwłocznie 
przekazują przyszłemu wnioskodawcy 
nazwisko i dane teleadresowe właściciela 
informacji.

Jeżeli te testy lub badania zostały już 
przeprowadzone w związku z innym, 
uprzednio złożonym wnioskiem, właściwy 
organ lub agencja bezzwłocznie oceniają 
równoważność techniczną w stosunku do 
źródła odniesienia. Jeżeli ocena zakończy 
się pozytywnym wynikiem, właściwy organ 
agencji przekazuje przyszłemu 
wnioskodawcy nazwisko i dane 
teleadresowe właściciela informacji.

Uzasadnienie

Zanim badania zostaną objęte wspólnym korzystaniem z danych, należy odpowiednio 
sprawdzić równoważność techniczną, w przeciwnym razie nie jest możliwe ustalenie, czy 
dostępne dane mają zastosowanie dla kolejnego wnioskodawcy.

Poprawka 112

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku produktu biobójczego, na 
który już zostało wydane pozwolenie 
zgodnie z art. 15, 25 lub 28, oraz w 

1. W przypadku produktu biobójczego, na 
który już zostało wydane pozwolenie 
zgodnie z art. 15, 25 lub 28, oraz w 
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przypadku gdy okresy ochrony danych 
skończyły się zgodnie z art. 49, właściwy 
organ otrzymujący lub agencja mogą 
zgodzić się, aby kolejny wnioskodawca 
ubiegający się o pozwolenie powołał się na 
informacje dostarczone przez pierwszego 
wnioskodawcę, o ile kolejny 
wnioskodawca może wykazać, że produkt 
biobójczy jest produktem podobnym i że 
jego substancje czynne są technicznie 
równoważne substancjom wchodzącym w 
skład produktu, na który wcześniej wydano 
pozwolenie, uwzględniając również 
stopień czystości i charakter 
zanieczyszczeń.

przypadku gdy okresy ochrony danych 
skończyły się zgodnie z art. 49, właściwy 
organ otrzymujący lub agencja mogą 
zgodzić się, aby kolejny wnioskodawca 
ubiegający się o pozwolenie powołał się na 
informacje dostarczone przez pierwszego 
wnioskodawcę, a jeżeli nie upłynęły 
okresy ochrony danych zgodnie z art. 49, 
właściwy organ otrzymujący lub agencja 
mogą zezwolić, aby kolejny wnioskodawca 
ubiegający się o pozwolenie powołał się 
na informacje dostarczone przez 
pierwszego wnioskodawcę zgodnie z art. 
52, o ile kolejny wnioskodawca może 
wykazać, że produkt biobójczy jest 
produktem podobnym i że jego substancje 
czynne są technicznie równoważne 
substancjom wchodzącym w skład 
produktu, na który wcześniej wydano 
pozwolenie, uwzględniając również 
stopień czystości i charakter 
zanieczyszczeń.

Uzasadnienie

Jeżeli wnioskodawca chciałby wymienić się danymi, należy wykazać podobieństwo 
i równoważność techniczną także w przypadku, w którym okres ochrony danych jeszcze nie 
upłynął.

Poprawka 113

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja sporządza sprawozdanie z 
wykonania przepisów niniejszego 
rozporządzenia, a w szczególności z 
działania procedury wydawania pozwoleń 
wspólnotowych i procedury wzajemnego 
uznawania, do dnia 1 stycznia 2023 r. 
Komisja przedstawia to sprawozdanie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

4. Komisja sporządza sprawozdanie z 
wykonania przepisów niniejszego 
rozporządzenia, a w szczególności z 
działania procedury wydawania pozwoleń 
wspólnotowych i procedury wzajemnego 
uznawania, do dnia 1 stycznia 2016 r. 
Komisja przedstawia to sprawozdanie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ujawnienie poniższych informacji 
uznawane jest za podważające ochronę 
interesów handlowych osoby 
zainteresowanej:

2. Ujawnienie poniższych informacji 
uznawane jest za podważające ochronę 
interesów handlowych osoby 
zainteresowanej, zatem następujące dane 
nie mogą być ujawniane publicznie:

a) szczegóły pełnego składu produktu 
biobójczego;

a) szczegóły pełnego składu produktu 
biobójczego;

b) dokładne określenie zastosowania, 
funkcja lub działanie substancji lub 
mieszaniny;

b) dokładne określenie zastosowania, 
funkcja lub działanie substancji lub 
mieszaniny;

c) dokładna ilość substancji lub mieszaniny 
produkowanej lub wprowadzanej do 
obrotu;

c) dokładna ilość substancji lub mieszaniny 
produkowanej lub wprowadzanej do 
obrotu;

d) powiązania między producentem 
substancji czynnej a osobą odpowiedzialną 
za wprowadzenie do obrotu produktu 
biobójczego, lub pomiędzy osobą 
odpowiedzialną za wprowadzenie do 
obrotu produktu biobójczego a 
dystrybutorami produktu.

d) powiązania między producentem 
substancji czynnej a osobą odpowiedzialną 
za wprowadzenie do obrotu produktu 
biobójczego, lub pomiędzy osobą 
odpowiedzialną za wprowadzenie do 
obrotu produktu biobójczego a 
dystrybutorami produktu;

(da) producenci substancji czynnych 
(nazwy/ nazwiska i adresy wraz z 
lokalizacją zakładów produkcyjnych);
(db) lokalizacja zakładu produkcyjnego, w 
którym produkuje się dany produkt 
biobójczy;
(dc) data wydania pozwolenia i data jego 
wygaśnięcia; 
(dd) dawki i instrukcje użytkowania.

Uzasadnienie

Do informacji uznawanych za zastrzeżone, ze względu na fakt, iż są one szczególnie 
chronione ze względów handlowych, należy dołączyć także datę wydania pozwolenia i datę 
jego wygaśnięcia, dozowanie i instrukcje dotyczące sposobu użytkowania oraz lokalizację 
zakładu produkcyjnego, w którym produkuje się produkt biobójczy lub substancje aktywne.
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Osoba przekazująca agencji lub 
właściwemu organowi informacje na temat 
substancji czynnej do celów niniejszego 
rozporządzenia może zażądać 
nieujawniania informacji, o których mowa 
w art. 56 ust. 2, podając jednocześnie 
powody, dla których ujawnienie tych 
informacji mogłoby być szkodliwe dla jej 
interesów handlowych lub interesów 
handlowych innej zainteresowanej strony.

3. Osoba przekazująca agencji lub 
właściwemu organowi informacje na temat 
substancji czynnej lub produktu 
biobójczego do celów niniejszego 
rozporządzenia może zażądać 
nieujawniania informacji, o których mowa 
w art. 56 ust. 2, podając jednocześnie 
powody, dla których ujawnienie tych 
informacji mogłoby być szkodliwe dla jej 
interesów handlowych lub interesów 
handlowych innej zainteresowanej strony.

Uzasadnienie

Artykuł ten powinien mieć zastosowanie także do produktów biobójczych, a nie tylko do 
substancji aktywnych.
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) z zastrzeżeniem przepisów art. 24 
rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 nazwa 
zgodna z nomenklaturą IUPAC w 
przypadku substancji czynnych, o których 
mowa w ust. 1 lit. a) niniejszego artykułu i 
które wykorzystywane są wyłącznie do 
jednego lub większej liczby poniższych 
zastosowań:

skreślona

i) w badaniach naukowych i 
rozwojowych;

ii) w badaniach dotyczących produktów i 
procesu produkcji oraz ich rozwoju.

Uzasadnienie

Informacje na temat badań i rozwoju powinny być poufne.
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Poprawka 117

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) instrukcje użytkowania i wyrażoną w 
jednostkach systemu metrycznego dawkę, 
którą stosuje się przy każdym dozwolonym 
zastosowaniu;

e) instrukcje użytkowania i wyrażoną w 
znaczący i zrozumiały dla użytkowników 
sposób dawkę, którą stosuje się przy 
każdym dozwolonym zastosowaniu;

Uzasadnienie
Dawka wyrażona w jednostkach systemu metrycznego nie jest zrozumiała dla 
niewykwalifikowanych użytkowników, a więc jest także trudna do zrozumienia dla 
konsumenta. Konieczne jest, aby oznakowanie zawierało informacje na temat dozowania 
wyrażone w sposób znaczący i adekwatny dla konsumenta końcowego.
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą zażądać, 
aby produkty biobójcze wprowadzane do 
obrotu na ich terytorium były oznakowane 
w ich języku urzędowym lub językach 
urzędowych.

3. Państwa członkowskie żądają, aby 
produkty biobójcze wprowadzane do 
obrotu na ich terytorium były oznakowane 
w ich języku urzędowym lub językach 
urzędowych.

Uzasadnienie

Ogólnie produkty powinny zawsze być oznakowane w języku urzędowym państwa 
członkowskiego, w którym produkt jest wprowadzany do obrotu. (Sprawozdawca zmienił 
wnioskowaną przez siebie poprawkę 39 w swoim projekcie opinii w celu uwzględnienia 
państw członkowskich posiadających więcej niż jeden język urzędowy.)

Poprawka 119
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Produkty biobójcze, które zawierają 
nanomateriały lub które zostały 
wytworzone przy użyciu nanotechnologii, 
powinny być wyraźnie oznakowane jako 
takie.

Uzasadnienie

Nanosubstancje biobójcze są objęte zakresem stosowania rozporządzenia, jednak 
oddziaływanie tych substancji na zdrowie i środowisko prawie w ogóle nie zostało dotychczas 
zbadane. Konieczne jest dostarczanie konsumentom wszystkich odpowiednich informacji.
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) doradztwo i pomoc wnioskodawcom 
ubiegającym się o włączenie substancji 
czynnej do załącznika I lub o pozwolenie 
wspólnotowe;

(d) doradztwo i pomoc wnioskodawcom, a 
w szczególności MŚP, ubiegającym się 
o włączenie substancji czynnej do 
załącznika I lub o pozwolenie 
wspólnotowe;

Uzasadnienie

Należy zauważyć, że MŚP będą częściej potrzebować pomocy przy wnioskach – Komisja, 
agencja i państwa członkowskie powinny jej dostarczać, ilekroć jest to możliwe.

Poprawka 121

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) dla małych i średnich przedsiębiorstw 
w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE 
dotyczącego definicji 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 

(a) dla MŚP ustala się opłatę obniżoną, co 
w żaden sposób nie zmienia obowiązku 
właściwego organu oceniającego w 
zakresie przeprowadzania dokładnej 
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średnich przedsiębiorstw ustala się opłatę 
obniżoną;

oceny w rozumieniu omawianego 
rozporządzenia;

Uzasadnienie

Definicja MŚP została umieszczona osobno w nowej poprawce do art. 3 zawierającego 
definicje.
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) osoby wprowadzające do obrotu 
produkty biobójcze wnoszą roczną opłatę; 
oraz

(d) osoby wprowadzające do obrotu 
produkty biobójcze, z wyjątkiem MŚP,
wnoszą roczną opłatę; oraz

Uzasadnienie

O ile roczna opłata pomoże w utrzymaniu finansowania ECHA, należy z niej zwolnić MŚP, 
aby nie nakładać na nie niepotrzebnego obciążenia finansowego.
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 75a
Krajowe centra informacyjne 
w państwach członkowskich

Państwa członkowskie ustanawiają 
krajowe centra informacyjne w celu 
udzielania wnioskodawcom, 
w szczególności MŚP, i innym 
zainteresowanym stronom porad
dotyczących ich odpowiedzialności 
i obowiązków wynikających z przepisów 
niniejszego rozporządzenia, co ma 
charakter dodatkowy w stosunku do 
wsparcia dostarczanego przez agencję na 
mocy przepisów art. 66 ust. 2 lit. d).
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Poprawka 124

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Produkty biobójcze, dla których wniosek o 
pozwolenie na produkt nie został złożony 
zgodnie z akapitem drugim, nie będą 
wprowadzane do obrotu po upływie sześciu 
miesięcy od daty, od której włączenie 
zaczyna obowiązywać. Usuwanie, 
składowanie lub wykorzystywanie 
istniejących zapasów produktów 
biobójczych, dla których nie złożono 
wniosku o pozwolenie zgodnie z akapitem 
drugim jest dozwolone przez osiemnaście 
miesięcy od daty, od której włączenie 
zaczyna obowiązywać.

Produkty biobójcze, dla których wniosek o 
pozwolenie na produkt nie został złożony 
zgodnie z akapitem drugim, nie będą 
wprowadzane do obrotu począwszy od 
daty, od której włączenie zaczyna 
obowiązywać. Usuwanie, składowanie lub 
wykorzystywanie istniejących zapasów 
produktów biobójczych, dla których nie 
złożono wniosku o pozwolenie zgodnie z 
akapitem drugim jest dozwolone przez 
sześć miesięcy od daty, od której włączenie 
zaczyna obowiązywać.

Uzasadnienie

Celem powyższej poprawki jest określenie krótszych okresów czasu, ponieważ dalsi 
użytkownicy produktu biobójczego muszą być świadomi swoich obowiązków oraz stanu 
przeglądów substancji czynnych

Poprawka 125

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 82 skreślony

Środki przejściowe dotyczące materiałów 
mających styczność z żywnością

1. Wnioski o pozwolenie na produkty 
biobójcze będące materiałami mającymi 
styczność z żywnością i które były 
dostępne na rynku w dniu [OJ: insert the 
date referred to in the first subparagraph 
of Article 85] są przedkładane najpóźniej 
do dnia 1 stycznia 2017 r.
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Materiały mające styczność z żywnością, 
które były dostępne na rynku w dniu [OJ: 
insert the date referred to in the first 
subparagraph of Article 85], i w 
przypadku których złożono wniosek 
zgodnie z ust. 1 mogą być wprowadzane 
do obrotu do dnia decyzji o wydaniu 
pozwolenia lub odmowie wydania 
pozwolenia. W przypadku odmowy 
wydania pozwolenia na wprowadzenie 
takiego produktu biobójczego do obrotu, 
taki produkt biobójczy przestaje być 
wprowadzany do obrotu w terminie 
sześciu miesięcy od podjęcia decyzji.

Materiały mające styczność z żywnością, 
które były dostępne na rynku w dniu [OJ: 
insert the date referred to in the first 
subparagraph of Article 85], i w 
przypadku których nie złożono wniosku 
zgodnie z ust. 1, mogą być wprowadzane 
do obrotu przez sześć miesięcy od daty, o 
której mowa w ust. 1. 
2. Usuwanie, składowanie lub 
wykorzystywanie istniejących zapasów 
produktów biobójczych, na które właściwy 
organ lub Komisja nie wydały pozwolenia 
w odniesieniu do danego zastosowania, 
jest dozwolone przez dwanaście miesięcy 
od daty decyzji, o której mowa w ust. 1 
akapit drugi lub dwanaście miesięcy od 
daty decyzji, o której mowa w ust. 1 akapit 
trzeci, w zależności od tego, która z tych 
dat jest późniejsza.

Uzasadnienie

Kwestia materiałów mających kontakt z żywnością została już uregulowana rozporządzeniem 
(WE) nr 1935/2004. Materiały te nie powinny wchodzić w zakres wniosku, ponieważ 
spowodowałoby to podwojenie oceny i przepisów prawnych. W przypadku wykrycia braków 
należy je uzupełnić w drodze zmiany rozporządzenia w sprawie materiałów przeznaczonych 
do kontaktu z żywnością.

Poprawka 126
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Od 1 stycznia 2014 r. każdy producent 
istniejącej substancji czynnej, która 
występuje na rynku do celów 
wykorzystania w produktach biobójczych, 
składa w agencji wniosek o włączenie tej 
substancji czynnej do załącznika I. 
Właściwe organy przeprowadzają 
urzędowe kontrole zgodnie z wymogami 
art. 54 ust. 1.

Uzasadnienie

Jedynie przedsiębiorstwa mające udział w systemie powinny mieć prawo do produkowania 
i wprowadzania na rynek substancji czynnych przeznaczonych do wykorzystania 
w produktach biobójczych. Odpowiednia kontrola rynku substancji czynnych jest najlepszym 
sposobem zaradzenia problemowi „pasożytowania”. Państwa członkowskie powinny mieć 
obowiązek ustalenia, jakie produkty biobójcze występują na ich rynku, czy producenci 
substancji czynnych przekazali dokumentację na potrzeby włączenia do załącznika I i czy 
realizują odpowiednie uregulowania.
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy są zobowiązane do 
podjęcia niezbędnych środków zgodnie z 
art. 54 ust. 2.

Uzasadnienie

Jedynie przedsiębiorstwa mające udział w systemie powinny mieć prawo do produkowania 
i wprowadzania na rynek substancji czynnych przeznaczonych do wykorzystania 
w produktach biobójczych. Odpowiednia kontrola rynku substancji czynnych jest najlepszym 
sposobem zaradzenia problemowi „pasożytowania”. Państwa członkowskie powinny mieć 
obowiązek ustalenia, jakie produkty biobójcze występują na ich rynku, czy producenci 
substancji czynnych przekazali dokumentację na potrzeby włączenia do załącznika I i czy 
realizują odpowiednie uregulowania.



AD\813158PL.doc 79/81 PE430.878v02-00

PL

Poprawka 128

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część pierwsza (Wymagania dotyczące danych w odniesieniu do 
produktów biobójczych) – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Informacje należy uzyskiwać na 
podstawie dostępnych danych, o ile jest to 
możliwe, w celu zminimalizowania badań 
na zwierzętach. Należy przede wszystkim 
stosować przepisy dyrektywy 1999/45/WE 
lub rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.

Uzasadnienie

Unikanie niepotrzebnych badań na zwierzętach. 

Poprawka 129

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tytuł 1 – punkt 2.2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.2. Szczegółowe informacje jakościowe i 
ilościowe dotyczące składu produktu 
biobójczego (np.: substancji czynnych, 
zanieczyszczeń, substancji pomocniczych, 
składników obojętnych)

2.2. Szczegółowe informacje jakościowe i 
ilościowe dotyczące składu produktu 
biobójczego (np. substancji czynnych, 
zanieczyszczeń, substancji pomocniczych, 
składników obojętnych), z uwzględnieniem 
stężeń granicznych podanych w art. 16

Uzasadnienie

Zachowanie spójności z poprawkami do art. 16 (ust. 2a i ust. 2b) (nowy) 

Poprawka 130

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – kategoria 4 – grupa produktowa 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Grupa 20: - Grupa 20: Środki odkażające żywność lub 
pasze



PE430.878v02-00 80/81 AD\813158PL.doc

PL

Produkty używane w celu odkażania 
żywności i pasz zwalczające szkodliwe 
organizmy.

Uzasadnienie

Zachowanie grupy produktowej 20 („Środki konserwujące żywność lub pasze”) jest 
konieczne, ale jej definicja musi zostać zmieniona, ponieważ te produkty biobójcze nie są 
środkami konserwującymi, lecz środkami odkażającymi. Na przykład produkty stosowane do 
odkażania pasz z ludzkich patogenów, takich jak salmonella, nie spełniają wymogów 
określonych w przepisach dotyczących dodatków paszowych. Nie działają one również jako 
środki konserwujące, zapobiegające psuciu się pasz. W związku z tym produkty te muszą 
zostać uznane za środki odkażające.
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