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Poprawka 331
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pozwolenie wspólnotowe może nie zostać 
wydane na produkty biobójcze, które 
zawierają substancje czynne wchodzące
w zakres art. 5 lub art. 9.

Or. en

Poprawka 332
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Pozwolenie wspólnotowe może zostać 
wydane w odniesieniu do wszystkich
produktów biobójczych, których sposób
i warunki zastosowania są co do zasady 
podobne.

a) produkty biobójcze zawierające jedną 
nową substancję czynną lub większą ich 
liczbę;
b) produkty biobójcze niskiego ryzyka.

Pozwolenie wspólnotowe wymaga
w stosownych przypadkach przyjęcia 
środków zrównoważonego stosowania
w celu zapewnienia takiego samego 
stopnia ochrony zdrowia ludzi
i środowiska w całej UE. Środki te mogą 
się różnić w zależności od typu produktu.

Or. en

Uzasadnienie

W większości państw członkowskich obecnie nie funkcjonuje system wydawania pozwoleń na 
produkty biobójcze. Należałoby zatem rozważyć, czy bardziej odpowiednie nie byłoby 
przeniesienie procedury wydawania pozwoleń bezpośrednio na szczebel UE w celu 
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dopilnowania, aby wszyscy obywatele UE byli traktowani na równi w odniesieniu do ochrony 
zdrowia ludzi i środowiska. Ponadto dzięki temu poddano by ocenie większość istniejących 
substancji czynnych. Wreszcie należy zachęcać branżę produktów biobójczych do 
wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Wymaga to określenia procedury uproszczonej 
przewidującej krótsze terminy, będącej sygnałem poprawy otoczenia regulacyjnego.

Poprawka 333
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 334
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. nl

Uzasadnienie

Przyjmowanie przez Wspólnotę kategorii produktów, które mogą być stosowane wszędzie, 
powinno podlegać takim samym ograniczeniom i warunkom w całej Wspólnocie. Oznacza to, 
że nie powinno się umożliwiać wprowadzania wyjątków w konkretnych regionach lub
w państwach członkowskich, tak aby możliwe było wyłącznie wprowadzenie danego produktu 
do obrotu lub jego niewprowadzenie. Wszelkie konieczne wyjątki spowodowane aspektami 
środowiskowymi lub obawami o zdrowie ludzi lub zwierząt są w związku z tym 
niedopuszczalne. 
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Poprawka 335
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 336
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) produkty biobójcze zawierające jedną 
nową substancję czynną lub większą ich 
liczbę, pod warunkiem że zapotrzebowanie 
na tego rodzaju produkty jest we 
wszystkich państwach członkowskich oraz 
że nie istnieją żadne niechemiczne 
substancje alternatywne;

Or. en

Uzasadnienie

Pozwolenie wspólnotowe na produkty biobójcze zawierające nowe substancje czynne 
powinno być wydawane wtedy, gdy zapotrzebowanie na tego rodzaju produkty jest we 
wszystkich państwach członkowskich oraz gdy nie istnieją żadne niechemiczne substancje 
alternatywne. Gdyby pozwolenie wspólnotowe mogło być wydawane w odniesieniu do każdej 
nowej substancji czynnej lub nawet wszystkich substancji czynnych, stanowiłoby to 
zaprzeczenie dążenia do wytwarzania większej liczby produktów niskiego ryzyka. 

Poprawka 337
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1 – litera b) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) produkty biobójcze niskiego ryzyka. skreślona

Or. en

Poprawka 338
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1 – litera ba) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) produkty biobójcze przeznaczone do 
stosowania przez konsumentów
w warunkach domowych lub przez 
użytkowników profesjonalnych zgodnie
z warunkami i instrukcjami zastosowania, 
które są podobne w całej Unii 
Europejskiej i które spełniają kryteria 
wymienione w art. 33a (nowy).

Or. en

Uzasadnienie

One of the key objectives of the Union authorisation system is to ensure consistent product 
safety assessments, equal standards of consumer protection, and harmonised implementation 
of the requirements within all Member States. Biocidal products, which are used in a similar 
way across the European Union, should benefit from the Union authorisation scheme. These 
products are used in domestic or in professional settings as a pragmatic and cost effective 
means to promote and protect public health, thereby reducing the burden of infectious 
diseases within the EU. These products have simple and clear use instructions. 

Poprawka 339
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W następstwie sprawozdania Komisji 
na temat wykonania przepisów 
niniejszego rozporządzenia, o którym 
mowa w art. 54 ust. 4 oraz w świetle

skreślony
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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.

Or. en

Poprawka 340
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

skreślony

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.

Or. en

Uzasadnienie

W większości państw członkowskich obecnie nie funkcjonuje system wydawania pozwoleń na 
produkty biobójcze. Należałoby zatem rozważyć, czy bardziej odpowiednie nie byłoby 
przeniesienie procedury wydawania pozwoleń bezpośrednio na szczebel UE w celu 
dopilnowania, aby wszyscy obywatele UE byli traktowani na równi w odniesieniu do ochrony 
zdrowia ludzi i środowiska. Ponadto dzięki temu poddano by ocenie większość istniejących 
substancji czynnych. Wreszcie należy zachęcać branżę produktów biobójczych do 
wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Wymaga to określenia procedury uproszczonej 
przewidującej krótsze terminy, będącej sygnałem poprawy otoczenia regulacyjnego. 
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Poprawka 341
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

skreślony

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.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka mająca na celu dostosowanie procedury komitologii do nowego systemu aktów 
delegowanych, przewidzianego w art. 290 TFUE. 

Poprawka 342
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 

skreślony
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biobójczych do ust. 1 niniejszego artykułu.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia poprzez uzupełnienie go, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 72 ust. 4.

Or. nl

Uzasadnienie

Przyjmowanie przez Wspólnotę kategorii produktów, które mogą być stosowane wszędzie, 
powinno podlegać takim samym ograniczeniom i warunkom w całej Wspólnocie. Oznacza to, 
że nie powinno się umożliwiać wprowadzania wyjątków w konkretnych regionach lub
w państwach członkowskich, tak aby możliwe było wyłącznie wprowadzenie danego produktu 
do obrotu lub jego niewprowadzenie. Wszelkie konieczne wyjątki spowodowane aspektami 
środowiskowymi lub obawami o zdrowie ludzi lub zwierząt są w związku z tym 
niedopuszczalne. 

Poprawka 343
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

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
zaproponować, aby Parlament Europejski
i Rada dodały inne kategorie produktów 
biobójczych do ust. 1 niniejszego artykułu.
Parlament Europejski i Rada działają 
zgodnie z art. 294 traktatu.

Or. fr

Uzasadnienie

Rozszerzenie wspólnotowej procedury na inne kategorie produktów stanowi znaczną zmianę 
przedmiotowego rozporządzenia. Musi ono opierać się na zwykłej procedurze ustawodawczej
i musi w należyty sposób uwzględniać uprawnienia Parlamentu Europejskiego i Rady. 
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Poprawka 344
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 – akapit drugi 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Rozszerzenie wspólnotowej procedury na inne kategorie produktów stanowi znaczną zmianę 
przedmiotowego rozporządzenia. Musi ono opierać się na zwykłej procedurze ustawodawczej
i musi w należyty sposób uwzględniać uprawnienia Parlamentu Europejskiego i Rady. 

Poprawka 345
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. 33 ust. 1 lit. ba) (nowa) 
dany produkt należy uważać za produkt 
biobójczy o podobnych warunkach 
zastosowania, jeśli spełnione są wszystkie
z poniższych kryteriów. Dany produkt 
biobójczy:
(i) zgodnie z instrukcjami zastosowania 
ma podobne warunki zastosowania
w całej Unii Europejskiej;
(ii) został już wprowadzony do obrotu w co 
najmniej [x] państwach członkowskich 
lub ma zostać wprowadzony do obrotu
w co najmniej (x) państwach 
członkowskich w ciągu dwóch lat od 
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wydania pozwolenia;
(iii) nie wymaga środków ochrony 
indywidualnej w warunkach stosowania 
zgodnie z załącznikiem VI, a przy 
stosowaniu w normalnych i racjonalnie 
przewidywalnych warunkach stosowania 
spełnia wymogi określone w art. 16 ust. 1.
W celu określenia lub dostosowania liczby 
państw członkowskich, o których mowa
w pkt (ii), Komisja może przyjąć akt 
delegowany, zgodnie z art. 72a.

Or. en

Uzasadnienie

The criteria are based on the targeted and consistent application and use, of these type of 
products across the EU (number of Member States to be specified), as well as their positive 
contribution to human and animal safety protection. Annex VI lays down the principles for the 
evaluation of dossiers for biocidal products to ensure a harmonised high level of protection 
for humans and the environment. This involves detailed risk assessment of products during 
their use. Should a risk be identified, personal protective equipment would need to be 
specified. Absence of PPE is therefore an indication of limited risk. 

Poprawka 346
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 3 – akapit pierwszy

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.

Or. . it

Uzasadnienie

Nie ma konieczności dawania agencji dziewięciu miesięcy na przygotowanie i przedłożenie 
swojej opinii w sprawie wydania pozwolenia na produkt biobójczy: okres ten jest za długi, 
szczególnie z uwagi na to, że opinia te będzie opierać się na ocenie przeprowadzonej 
wcześniej przez właściwy organ oceniający. 
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Poprawka 347
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może, na wniosek państwa 
członkowskiego, podjąć decyzję
o nieobowiązywaniu pozwolenia 
wspólnotowego na terytorium danego 
państwa członkowskiego w odniesieniu do 
grup produktowych 15, 17 lub 23 
wymienionych w załączniku V, pod 
warunkiem, że uzasadnieniem dla takiej 
decyzji są powody takie jak ochrona
zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin, ochrona 
skarbów kultury narodowej posiadających 
wartość artystyczną, historyczną lub 
archeologiczną, lub ochrona własności 
przemysłowej lub handlowej.

Państwo członkowskie powiadamia 
Komisję o wprowadzeniu ograniczenia lub 
zakazu stosowania pozwolenia 
wspólnotowego w odniesieniu do grup 
produktowych 15, 17 lub 23 
wymienionych w załączniku V na 
terytorium danego państwa 
członkowskiego. Uzasadnieniem dla takiej 
decyzji muszą być takie powody, jak 
ochrona:

a) zdrowia ludzi, a szczególnie grup 
narażonych, lub
b) środowiska, a szczególnie narażonych 
ekosystemów, lub
c) zwierząt, lub
d) roślin, lub
e) skarbów kultury narodowej 
posiadających wartość artystyczną, 
historyczną lub archeologiczną, lub
f) własności przemysłowej lub handlowej.

Or. en
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Poprawka 348
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może, na wniosek państwa
członkowskiego, podjąć decyzję
o dostosowaniu niektórych wymogów 
pozwolenia wspólnotowego do 
odmiennych lokalnych warunków 
panujących w danym państwie 
członkowskim, zgodnie z art. 29.

Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o podjęciu decyzji o dostosowaniu 
niektórych wymogów pozwolenia 
wspólnotowego do odmiennych lokalnych 
warunków panujących w danym państwie 
członkowskim, zgodnie z art. 29.

Or. en

Poprawka 349
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 4 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli obawa państwa członkowskiego 
dotycząca zdrowia ludzi lub zwierząt bądź 
środowiska nie może zostać zażegnana 
przy pomocy środków ograniczających 
ryzyko, o których mowa w akapicie 
trzecim, państwo członkowskie może 
odmówić wydania pozwolenia na dany 
produkt biobójczy na swoim terytorium, 
jeśli z uwagi na konkretne okoliczności 
związane ze środowiskiem lub 
zastosowaniem ma ono uzasadnione 
powody, aby przypuszczać, że 
przedmiotowy produkt biobójczy wciąż 
stanowi niedopuszczalne ryzyko dla 
zdrowia ludzi lub zwierząt bądź dla 
środowiska.

Or. nl

Uzasadnienie

Podczas składania wniosków w ramach procedury wydawania pozwolenia wspólnotowego 
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państwa członkowskie powinny mieć możliwość odmowy wydania pozwolenia w przypadku, 
gdy istnieją uzasadnione powody, aby przypuszczać, że stosowanie danego produktu 
biobójczego będzie stanowić zagrożenie dla ludzi i środowiska w zainteresowanym państwie 
członkowskim z uwagi na panujące w nim konkretne krajowe okoliczności, takie jak 
uwarunkowania klimatyczne lub hydromorfologiczne. Przepis ten jest analogiczny względem 
przepisu zawartego w rozporządzeniu dotyczącym pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla 
środków ochrony roślin. 

Poprawka 350
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 4a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W prawie Wspólnoty mogą zostać 
określone odpowiednie warunki dotyczące 
zgodności z wymogami, o których mowa
w art. 15, oraz inne środki ograniczające 
ryzyko, opierające się na konkretnych 
okolicznościach stosowania.

Or. nl

Uzasadnienie

Określenie dodatkowych środków ograniczających ryzyko dla ludzi i środowiska wynikające 
ze stosowania produktów biobójczych, w oparciu o konkretne okoliczności panujące w danym 
państwie członkowskim. 

Poprawka 351
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

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 

skreślony
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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.

Or. en

Uzasadnienie

Ten ustęp będzie zbędny, jeśli poprawka do art. 33 zostanie przyjęta. 

Poprawka 352
Dan Jørgensen

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.

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 krajowe na mocy przepisów 
rozdziału V.

Or. en

Poprawka 353
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

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

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

miesięcy przed datą wygaśnięcia ważności 
poprzedniego pozwolenia.

Or. en

Uzasadnienie

O ile nie pojawią się nowe dane do oceny, okres 18 miesięcy na przedłużenie ważności 
pozwolenia na dany produkt nie jest konieczny. Okres 12 miesięcy wydaje się bardziej 
odpowiedni. 

Poprawka 354
Mario Pirillo

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.

Or. . it

Uzasadnienie

Okres 12 miesięcy na przedłużenie ważności pozwolenia wydaje się bardziej odpowiedni. 

Poprawka 355
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) nowe wiadomości lub informacje na 
temat skutków działania substancji czynnej 
lub produktu biobójczego na człowieka lub 
środowisko;

a) nowe wiadomości lub informacje na 
temat skutków działania substancji czynnej 
lub produktu biobójczego na człowieka lub 
środowisko, a szczególnie na grupy 
narażone;
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Or. en

Poprawka 356
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wymagania, o których mowa w art. 16, 
nie są spełniane;

a) wymagania, o których mowa w art. 16, 
nie są spełniane lub nie są zgodne
z wspólnotowymi normami ochrony 
zdrowia ludzi i środowiska,
w szczególności ustanowionymi zgodnie
z dyrektywą 2008/56/WE, dyrektywą 
2006/118/WE, dyrektywą 2000/60/WE 
oraz dyrektywami 98/83/WE i 96/61/WE;

Or. en

Poprawka 357
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera da) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) istnieją przesłanki, by sądzić, że nie 
będzie można zagwarantować osiągnięcia 
celów przewidzianych w art. 4 ust. 1 lit. a) 
pkt (iv) i art. 4 ust. 1 lit. b) pkt (i) oraz art. 
7 ust. 2 i 3 dyrektywy 2000/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2000 r. ustanawiającej 
ramy wspólnotowego działania
w dziedzinie polityki wodnej.

Or. nl

Uzasadnienie

Poprawka analogiczna do poprawki 39 złożonej przez sprawozdawczynię. Oprócz przeglądu 
włączenia substancji czynnej do załącznika I, również wskazanie (oparte na praktycznych 
pomiarach), że realizacja celów ramowej dyrektywy wodnej jest zagrożona, musi być 
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podstawą do unieważnienia pozwolenia na produkt biobójczy lub wprowadzenia w nim zmian. 

Poprawka 358
Cristian Silviu Buşoi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Zmiana wprowadzana
w obowiązującym pozwoleniu należy do 
jednej z poniższych kategorii zmian:
a) „zmiana administracyjna”;
b) „drobna zmiana”;
c) „poważna zmiana”; 
jak określono w art. 3 lit. ua) (nowa), ub) 
(nowa) i uc) (nowa).

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowy tekst legislacyjny powinien wyraźnie określać główne zasady, które będą miały 
zastosowanie przy wprowadzaniu zmian w pozwoleniach, natomiast szczegóły tych procedur 
mogą być określane w środkach wykonawczych. W szczególności należy określić rodzaje 
zmian, jakie można wprowadzić w obowiązujących pozwoleniach. 

Poprawka 359
Julie Girling

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Zmiana wprowadzana
w obowiązującym pozwoleniu należy do 
jednej z poniższych kategorii zmian:
a) „zmiana administracyjna”;
b) „drobna zmiana”;
c) „poważna zmiana”; 
jak określono w art. 3 lit. a) (nowa), b) 
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(nowa) i c) (nowa). 

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowy tekst legislacyjny powinien wyraźnie określać główne zasady, które będą miały 
zastosowanie przy wprowadzaniu zmian w pozwoleniach, natomiast szczegóły tych procedur 
mogą być określane w środkach wykonawczych. W szczególności należy określić rodzaje 
zmian, jakie można wprowadzić w obowiązujących pozwoleniach. 

Poprawka 360
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – tytuł 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Środki wykonawcze  Szczegółowe procedury dotyczące 
unieważniania i zmieniania pozwolenia

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka mająca na celu dostosowanie procedury komitologii do nowego systemu aktów 
delegowanych, przewidzianego w art. 290 TFUE. 

Poprawka 361
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Komisja przyjmuje środki wykonawcze
określając kryteria i procedury związane
z unieważnieniem lub zmianą warunków 
pozwolenia na mocy art. 39 do 41, w tym 
mechanizm rozstrzygania sporów.

 W celu zagwarantowania płynnego 
funkcjonowania procedur dotyczących 
unieważniania i zmieniania pozwoleń
Komisja przyjmuje przy pomocy aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 71a i na 
warunkach określonych w art. 71b i 71c, 
dodatkowe szczegółowe środki określając 
kryteria i procedury związane
z unieważnieniem lub zmianą warunków 
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pozwolenia na mocy art. 39 do 41, w tym 
mechanizm rozstrzygania sporów.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka mająca na celu dostosowanie procedury komitologii do nowego systemu aktów 
delegowanych, przewidzianego w art. 290 TFUE. 

Poprawka 362
Julie Girling

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kryteria i procedury, o których mowa
w ust. 1 tego artykułu, opierają się m.in. 
na następujących zasadach:
a) w przypadku zmian administracyjnych 
wprowadzanych w pozwoleniu 
zastosowanie ma uproszczona procedura 
powiadamiania;
b) w przypadku drobnych zmian 
wprowadzanych w pozwoleniu określa się 
skrócony czas oceny;
c) w przypadku poważnych zmian okres 
oceny jest proporcjonalny do zakresu 
proponowanej zmiany.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowy tekst legislacyjny powinien wyraźnie określać główne zasady, które będą miały 
zastosowanie przy wprowadzaniu zmian w pozwoleniach, natomiast szczegóły tych procedur 
mogą być określane w środkach wykonawczych. W szczególności należy określić, że stosuje 
się różne rodzaje procedur wprowadzania zmian w zależności od stopnia znaczenia 
przewidywanych zmian (administracyjnych, drobnych lub poważnych) wprowadzanych
w pozwoleniu na produkt biobójczy (w porównaniu z pierwotnym pozwoleniem).
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Poprawka 363
Cristian Silviu Buşoi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Kryteria i procedury, o których mowa
w ust. 1 tego artykułu, opierają się m.in. 
na następujących zasadach:
a) w przypadku zmian administracyjnych 
wprowadzanych w pozwoleniu 
zastosowanie ma uproszczona procedura 
powiadamiania;
b) w przypadku drobnych zmian 
wprowadzanych w pozwoleniu określa się 
skrócony czas oceny;
c) w przypadku poważnych zmian okres 
oceny jest proporcjonalny do zakresu 
proponowanej zmiany.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowy tekst powinien wyraźnie określać główne zasady, które będą miały 
zastosowanie przy wprowadzaniu zmian w pozwoleniach. W szczególności należy określić, że 
stosuje się różne rodzaje procedur wprowadzania zmian w zależności od stopnia znaczenia 
przewidywanych zmian (administracyjnych, drobnych lub poważnych) wprowadzanych
w pozwoleniu na produkt biobójczy (w porównaniu z pierwotnym pozwoleniem). Uproszczona 
procedura oceny pozwoliłaby na wprowadzanie drobnych zmian bez konieczności 
prowadzenia uciążliwej i czasochłonnej procedury administracyjnej przez właściwy organ. 

Poprawka 364
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 

skreślony
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mowa w art. 72 ust. 4.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka mająca na celu dostosowanie procedury komitologii do nowego systemu aktów 
delegowanych, przewidzianego w art. 290 TFUE. 

Poprawka 365
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ państwa 
członkowskiego (dalej zwanego 
„państwem członkowskim wprowadzenia”) 
może wydać pozwolenie na handel 
równoległy w odniesieniu do produktu 
biobójczego, na który wydano pozwolenie
w innym państwie członkowskim (dalej 
zwanego „państwem członkowskim 
pochodzenia”), a który ma być 
wprowadzony do obrotu i stosowany
w państwie członkowskim wprowadzenia, 
jeżeli stwierdzi, że skład przedmiotowego 
produktu biobójczego nie różni się
zasadniczo od produktu biobójczego, na 
który w tym państwie członkowskim już 
wydano pozwolenie (dalej zwany 
„produktem odniesienia”).

1. Właściwy organ państwa 
członkowskiego (dalej zwanego 
„państwem członkowskim wprowadzenia”) 
może wydać pozwolenie na handel 
równoległy w odniesieniu do produktu 
biobójczego, na który wydano pozwolenie
w innym państwie członkowskim (dalej 
zwanego „państwem członkowskim 
pochodzenia”), a który ma być 
wprowadzony do obrotu i stosowany
w państwie członkowskim wprowadzenia, 
jeżeli stwierdzi, że skład przedmiotowego 
produktu biobójczego nie różni się od 
produktu biobójczego, na który w tym 
państwie członkowskim już wydano 
pozwolenie (dalej zwany „produktem 
odniesienia”).

Or. en

Uzasadnienie

W celu osiągnięcia właściwej równowagi między wolnym handlem towarami a bezpiecznym 
rynkiem ten artykuł dotyczący handlu równoległego powinien zostać ograniczony do 
produktów, które nie różnią się do produktów biobójczych i które bazują na takiej samej 
specyfikacji oraz składzie substancji aktywnych i składników obojętnych. 
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Poprawka 366
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

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.

Or. en

Uzasadnienie

W celu osiągnięcia właściwej równowagi między wolnym handlem towarami a bezpiecznym 
rynkiem ten artykuł dotyczący handlu równoległego powinien zostać ograniczony do 
produktów, które nie różnią się do produktów biobójczych i które bazują na takiej samej 
specyfikacji oraz składzie substancji aktywnych i składników obojętnych. 

Poprawka 367
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Pozwolenie na handel równoległy 
wydaje się w ciągu dwóch miesięcy od 
złożenia wniosku. Właściwy organ
w państwie członkowskim wprowadzenia 
może zwrócić się do właściwego organu 
państwa członkowskiego pochodzenia
o dodatkowe informacje konieczne do 
wykazania, że produkt biobójczy jest
zasadniczo taki sam jak produkt 
odniesienia. Właściwy organ w państwie 
członkowskim pochodzenia dostarcza 
żądanych informacji w ciągu miesiąca od 
otrzymania prośby.

2. Pozwolenie na handel równoległy 
wydaje się w ciągu dwóch miesięcy od 
złożenia wniosku. Właściwy organ
w państwie członkowskim wprowadzenia 
może zwrócić się do właściwego organu 
państwa członkowskiego pochodzenia
o dodatkowe informacje konieczne do 
wykazania, że produkt biobójczy jest taki 
sam jak produkt odniesienia. Właściwy 
organ w państwie członkowskim 
pochodzenia dostarcza żądanych 
informacji w ciągu miesiąca od otrzymania 
prośby.

Or. en



PE439.891v02-00 24/90 AM\810555PL.doc

PL

Uzasadnienie

W celu osiągnięcia właściwej równowagi między wolnym handlem towarami a bezpiecznym 
rynkiem ten artykuł dotyczący handlu równoległego powinien zostać ograniczony do 
produktów, które nie różnią się do produktów biobójczych i które bazują na takiej samej 
specyfikacji oraz składzie substancji aktywnych i składników obojętnych. 

Poprawka 368
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 3 – wprowadzenie 

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 z poniższych wymogów:

Or. en

Uzasadnienie

W celu osiągnięcia właściwej równowagi między wolnym handlem towarami a bezpiecznym 
rynkiem ten artykuł dotyczący handlu równoległego powinien zostać ograniczony do 
produktów, które nie różnią się do produktów biobójczych i które bazują na takiej samej 
specyfikacji oraz składzie substancji aktywnych i składników obojętnych. 

Poprawka 369
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 3 – wprowadzenie 

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 
zasadniczo taki sam jak produkt 
odniesienia, jeżeli spełnione są wszystkie
z poniższych wymogów:

Or. en

Uzasadnienie

Wymogi muszą być spełnianie łącznie. 
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Poprawka 370
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 3 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zawarte w nim substancje czynne 
pochodzą od tego samego producenta i 
z tego samego zakładu produkcyjnego;

a) został wyprodukowany przez tę samą 
firmę, przez przedsiębiorstwo 
stowarzyszone lub na licencji w ramach 
takiego samego procesu produkcji;

Or. en

Uzasadnienie

W celu osiągnięcia właściwej równowagi między wolnym handlem towarami a bezpiecznym 
rynkiem ten artykuł dotyczący handlu równoległego powinien zostać ograniczony do 
produktów, które nie różnią się do produktów biobójczych i które bazują na takiej samej 
specyfikacji oraz składzie substancji aktywnych i składników obojętnych. 

Poprawka 371
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 3 – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) specyfikacja i zawartość substancji 
czynnych oraz rodzaj receptury są takie 
same;

Or. en

Uzasadnienie

W celu osiągnięcia właściwej równowagi między wolnym handlem towarami a bezpiecznym 
rynkiem ten artykuł dotyczący handlu równoległego powinien zostać ograniczony do 
produktów, które nie różnią się do produktów biobójczych i które bazują na takiej samej 
specyfikacji oraz składzie substancji aktywnych i składników obojętnych. 
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Poprawka 372
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 3 – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

To, że substancje niebędące substancjami czynnymi w danym produkcie są takie same lub 
podobne, nie jest wystarczające. Musi tak również być w przypadku substancji czynnych. 

Poprawka 373
Tiziano Motti

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 3 – litera c) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 możliwego niekorzystnego 
wpływu – pojawiającego się zarówno 
natychmiast, jak i z opóźnieniem – na 
zdrowie ludzi, ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci, zdrowie zwierząt 
lub na środowisko.

Or. it

Uzasadnienie

Właściwe wydaje się podkreślenie tego, że dzieci są bardziej narażone na szkodliwe produkty 
niż dorośli, na których w przedmiotowym wniosku opiera się kryteria tolerancji. Dzieci często 
nieświadomie trafiają w miejsca, w których rozpylono produkty biobójcze i pestycydy,
i wykazują reakcje – natychmiast lub z opóźnieniem – które można bezpośrednio lub 
pośrednio przypisać szkodliwym substancjom. 
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Poprawka 374
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 3 – litera c) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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
w odniesieniu do obecnych substancji 
obojętnych oraz wielkości, materiału
i formy opakowania, pod względem 
możliwego niekorzystnego wpływu na 
zdrowie ludzi lub zwierząt lub na 
środowisko.

Or. en

Uzasadnienie

W celu osiągnięcia właściwej równowagi między wolnym handlem towarami a bezpiecznym 
rynkiem ten artykuł dotyczący handlu równoległego powinien zostać ograniczony do 
produktów, które nie różnią się do produktów biobójczych i które bazują na takiej samej 
specyfikacji oraz składzie substancji aktywnych i składników obojętnych. 

Poprawka 375
Mario Pirillo

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, wydane przez posiadacza 
pozwolenia;

Or. it

Uzasadnienie

Wniosek o wydanie licencji na handel równoległy musi również zawierać informacje 
dotyczące upoważnienia do korzystania z danych, jak wskazano w art. 50. 
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Poprawka 376
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na zasadzie odstępstwa od przepisów 
art. 15 i 16, właściwy organ może wydać 
pozwolenie na okres nieprzekraczający 9
miesięcy na wprowadzenie do obrotu 
produktów biobójczych niespełniających 
wymogów niniejszego rozporządzenia
w celu ich ograniczonego
i kontrolowanego stosowania, jeżeli
zastosowanie tego rodzaju środka 
konieczne jest ze względu na wystąpienie 
zagrożenia dla zdrowia publicznego lub 
środowiska, którego nie można opanować 
innymi środkami.

1. Na zasadzie odstępstwa od przepisów 
art. 15 i 16, właściwy organ może wydać 
pozwolenie na okres nieprzekraczający 4
miesięcy na wprowadzenie do obrotu 
produktów biobójczych niespełniających 
wymogów niniejszego rozporządzenia
w celu ich ograniczonego
i kontrolowanego stosowania, jeżeli
spełnione są wszystkie z poniższych 
warunków:

a) zastosowanie tego rodzaju środka 
konieczne jest ze względu na wystąpienie 
zagrożenia dla zdrowia publicznego lub 
środowiska, którego nie można opanować 
innymi środkami; oraz
b) właściwe substancje czynne zostały 
zatwierdzone do włączenia w załącznik
I lub poddane ocenie zgodnie z art. 4 
niniejszego rozporządzenia oraz 
przedłożono kompletną dokumentację;
c) jeśli właściwe substancje czynne są 
klasyfikowane jako substancje, których 
stosowania należy zaprzestać, lub jako 
substancje kwalifikujące się do 
zastąpienia, wnioskodawca lub właściwy 
organ obowiązkowo opracowują
i wdrażają plan zastąpienia w celu 
zastąpienia właściwych substancji 
substancjami chemicznymi 
niepowodującymi zagrożenia lub 
substancjami alternatywnymi 
niebędącymi substancjami chemicznymi
w ciągu dwóch lat od uzyskania 
zatwierdzenia; oraz
d) dany produkt może być stosowany 
wyłącznie przez użytkowników 
profesjonalnych posiadających 
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odpowiednie pozwolenie, zgodnie
z wymogami zintegrowanej ochrony przed 
szkodnikami, a jego stosowanie jest 
odpowiednio monitorowane.

Or. en

Poprawka 377
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na zasadzie odstępstwa od przepisów 
art. 15 i 16, właściwy organ może wydać 
pozwolenie na okres nieprzekraczający 9 
miesięcy na wprowadzenie do obrotu 
produktów biobójczych niespełniających 
wymogów niniejszego rozporządzenia
w celu ich ograniczonego
i kontrolowanego stosowania, jeżeli 
zastosowanie tego rodzaju środka 
konieczne jest ze względu na wystąpienie 
zagrożenia dla zdrowia publicznego lub 
środowiska, którego nie można opanować 
innymi środkami.

1. Na zasadzie odstępstwa od przepisów 
art. 15 i 16, właściwy organ może wydać 
pozwolenie na okres nieprzekraczający 9 
miesięcy na wprowadzenie do obrotu 
produktów biobójczych niespełniających 
wymogów niniejszego rozporządzenia
w celu ich ograniczonego
i kontrolowanego stosowania, jeżeli 
zastosowanie tego rodzaju środka 
konieczne jest ze względu na wystąpienie 
zagrożenia dla zdrowia publicznego lub 
środowiska, którego nie można opanować 
innymi środkami, powodującymi mniejsze 
ryzyko.

Or. en

Uzasadnienie

Należy w jak największym możliwym stopniu kontrolować ryzyko powodowane przez 
substancję aktywną, której stosowanie jest dopuszczone na mocy „odstępstwa od stawianych 
wymogów”. 
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Poprawka 378
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 - ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na zasadzie odstępstwa od przepisów 
art. 16 ust. 1 lit. a) oraz aż do momentu,
w którym substancja czynna nie zostanie 
wymieniona w załączniku I, właściwe 
organy i Komisja mogą wydać pozwolenie 
na okres nieprzekraczający trzech lat na 
wprowadzenie do obrotu produktu 
biobójczego zawierającego nową 
substancję czynną niewymienioną
w załączniku I.
Takie pozwolenie można wydać jedynie
w przypadku, gdy dokumentacja została 
oceniona zgodnie z art. 8, właściwy organ 
oceniający zalecił włączenie nowej 
substancji czynnej do załącznika I,
a właściwy organ, który otrzymał wniosek
o tymczasowe pozwolenie, lub
w przypadku pozwolenia wspólnotowego 
agencja, uważa, że przedmiotowy produkt 
biobójczy będzie spełniał wymogi art. 16 
ust. 1 lit. c) i d).

skreślony

Właściwe organy lub Komisja 
wprowadzają do wspólnotowego rejestru 
produktów biobójczych informacje,
o których mowa w art. 23 ust. 5.
Jeżeli Komisja podejmuje decyzję
o niewłączeniu substancji czynnej do 
załącznika I, właściwy organ, który wydał 
pozwolenie, o którym mowa w ustępie 
pierwszym, lub Komisja, unieważnia to 
pozwolenie.
Jeżeli decyzja w sprawie włączenia 
substancji czynnej do załącznika I nie 
została podjęta przez Komisję przed 
upływem trzech lat, właściwy organ, który 
przyznał tymczasowe pozwolenie, lub 
Komisja, może przedłużyć ważność 
tymczasowego pozwolenia na okres 
nieprzekraczający jednego roku, pod 
warunkiem, że istnieją poważne 
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przesłanki pozwalające wierzyć, że 
substancja czynna spełni wymogi art. 4. 
Właściwe organy, które przedłużyły 
ważność tymczasowego pozwolenia 
powiadamiają o tym inne właściwe 
organy, oraz tam gdzie to stosowne, 
Komisję.

Or. en

Poprawka 379
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

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

W przypadku badań naukowych
i rozwojowych, w tym badań naukowych
i rozwojowych ukierunkowanych na 
produkt oraz na proces, 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 temat możliwego 
wpływu na zdrowie ludzi lub zwierząt bądź 
oddziaływania na środowisko. Osoby te, na 
żądanie, udostępniają te informacje 
właściwym organom.

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg uzyskiwania pozwolenia krajowego stanowi znaczną przeszkodę dla innowacyjności, 
ponieważ wiąże się on z bardzo długim okresem oczekiwania na możliwość przeprowadzenia 
testu. Zamiast tego proponuje się, utrzymując jednocześnie konieczność przeprowadzenia 
wcześniejszej oceny przez właściwy organ, aby ustalono 30-dniowy okres umożliwiający mu 
ocenę tego, czy proponowany test/doświadczenie nie budzi żadnych obaw, i wydanie przez 
niego opinii. Wreszcie w przypadku, gdy test jest przeprowadzany w jednym państwie 
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członkowskim, informowanie Komisji i innych właściwych organów nie ma żadnego jasnego 
celu i nie przynosi korzyści. 

Poprawka 380
Tiziano Motti

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

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 
temat możliwego natychmiastowego lub 
długoterminowego wpływu na zdrowie 
ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem 
dzieci, zdrowie zwierząt bądź 
oddziaływania na środowisko. Osoby te, na 
żądanie, udostępniają te informacje 
właściwym organom.

Or. it

Uzasadnienie

Właściwe wydaje się podkreślenie tego, że dzieci są bardziej narażone na szkodliwe produkty 
niż dorośli, na których w przedmiotowym wniosku opiera się kryteria tolerancji. Dzieci często 
nieświadomie trafiają w miejsca, w których rozpylono produkty biobójcze i pestycydy,
i wykazują reakcje – natychmiast lub z opóźnieniem – które można bezpośrednio lub 
pośrednio przypisać szkodliwym substancjom. 
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Poprawka 381
Julie Girling

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

W przypadku badań naukowych
i rozwojowych, w tym badań naukowych
i rozwojowych ukierunkowanych na 
produkt oraz na proces, 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 temat możliwego 
wpływu na zdrowie ludzi lub zwierząt bądź 
oddziaływania na środowisko. Osoby te, na 
żądanie, udostępniają te informacje 
właściwym organom.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z wnioskiem w celu przeprowadzenia dla potrzeb badań naukowych i rozwoju 
doświadczeń lub testów w odniesieniu do produktu biobójczego nieobjętego pozwoleniem, 
które mogą obejmować uwolnienie tego produktu do środowiska, konieczne jest uzyskanie 
pozwolenia krajowego na przeprowadzenie takiego doświadczenia/testu. Wyraźnie stanowi to 
znaczną przeszkodę dla innowacyjności, ponieważ wiąże się z bardzo długim okresem 
oczekiwania na możliwość przeprowadzenia badania. W związku z tym należy ustalić 30-
dniowy okres umożliwiający ocenę tego, czy proponowane badanie/doświadczenie nie budzi 
żadnych obaw, przy jednoczesnym utrzymaniu konieczności przeprowadzenia wcześniejszej 
oceny przez właściwy organ. 

Poprawka 382
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1 – akapit drugi 
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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 
temat możliwego wpływu na zdrowie ludzi 
lub zwierząt bądź oddziaływania na 
środowisko. Osoby te, na żądanie, 
udostępniają te informacje właściwym 
organom.

W przypadku badań naukowych
i rozwojowych, obejmujących badania 
naukowe i rozwojowe wykonywane na 
produktach i procesach, 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 temat możliwego 
wpływu na zdrowie ludzi lub zwierząt bądź 
oddziaływania na środowisko. Osoby te, na 
żądanie, udostępniają te informacje 
właściwym organom.

Or. fr

Uzasadnienie

Zgodnie z wnioskiem Komisji w celu przeprowadzenia dla potrzeb badań naukowych
i rozwoju testu na produkcie biobójczym nieobjętym pozwoleniem, który obejmuje uwolnienie 
tego produktu do środowiska, konieczne byłoby uzyskanie wcześniejszego pozwolenia 
krajowego. Czas wymagany na jego uzyskanie mógłby utrudniać innowacyjność. Zamiast tego 
proponuje się wprowadzenie 15-dniowego okresu, aby umożliwić organom ocenę tego, czy 
proponowane badanie nie budzi żadnych obaw, oraz wydanie opinii. 

Poprawka 383
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1 – akapit trzeci 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 

skreślony
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informacje wymagane na mocy przepisów 
akapitu drugiego organowi właściwemu
w państwie członkowskim, w którym dany 
produkt lub substancja są wprowadzane 
do obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

In the Commission’s proposal, in order to proceed with an experiment or test for the purposes 
of research and development, an unauthorised biocidal product which may involve release of 
the product into to the environment requires a national authorisation before the 
test/experiment can be done. This clearly constitutes a significant barrier to innovation, as it 
implies a very long waiting period before the test can be carried out. It is proposed instead, 
whilst maintaining the need for a prior evaluation by the competent authority, that a 15-day 
period is set to for it to assess if the proposed test/experiment raises any concerns, and to 
issue its opinion. 

Poprawka 384
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1 – akapit trzeci 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z wnioskiem w celu przeprowadzenia dla potrzeb badań naukowych i rozwoju 
doświadczeń lub testów w odniesieniu do produktu biobójczego nieobjętego pozwoleniem, 
które mogą obejmować uwolnienie tego produktu do środowiska, konieczne jest uzyskanie 
pozwolenia krajowego na przeprowadzenie takiego doświadczenia/testu. Wyraźnie stanowi to 
znaczną przeszkodę dla innowacyjności, ponieważ wiąże się z bardzo długim okresem 
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oczekiwania na możliwość przeprowadzenia badania. W związku z tym należy ustalić 30-
dniowy okres umożliwiający ocenę tego, czy proponowane badanie/doświadczenie nie budzi 
żadnych obaw, przy jednoczesnym utrzymaniu konieczności przeprowadzenia wcześniejszej 
oceny przez właściwy organ. 

Poprawka 385
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1 – akapit trzeci 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

skreślony

Or. fr

Poprawka 386
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Produkt biobójczy nieobjęty 
pozwoleniem, lub substancja czynna 
wykorzystywana wyłącznie w produkcie 
biobójczym, nie mogą być wprowadzone 
do obrotu dla celów przeprowadzenia 
doświadczenia lub testu, w wyniku którego 
produkt biobójczy może zostać uwolniony 
do środowiska, chyba że właściwy organ 
dokonał oceny danych przedłożonych 
przez osobę zainteresowaną i wydał w tym 
celu pozwolenie krajowe, w którym 

2. Produkt biobójczy nieobjęty 
pozwoleniem, lub substancja czynna 
wykorzystywana wyłącznie w produkcie 
biobójczym, nie mogą być wprowadzone 
do obrotu dla celów przeprowadzenia 
doświadczenia lub testu, w wyniku którego 
produkt biobójczy może zostać uwolniony 
do środowiska, chyba że właściwy organ 
dokonał oceny danych przedłożonych
przez osobę zainteresowaną i wydał w tym 
celu przychylną opinię, w której może 
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określił ilości substancji oraz obszary, na 
których mogą one zostać wykorzystane; 
właściwy organ może również określić 
inne warunki. Właściwy organ
bezzwłocznie informuje Komisję i inne 
właściwe organy o wydanym pozwoleniu 
krajowym.

również określić inne warunki.
W przypadku niewydania przez właściwy 
organ opinii w ciągu 30 dni od 
przekazania informacji, o których mowa
w ust. 1, dany produkt biobójczy lub 
substancja aktywna powinna zostać 
wprowadzona do obrotu dla celów 
zgłoszonego doświadczenia lub testu.

Or. fr

Uzasadnienie

Zgodnie z wnioskiem Komisji w celu przeprowadzenia dla potrzeb badań naukowych
i rozwoju testu na produkcie biobójczym nieobjętym pozwoleniem, który obejmuje uwolnienie 
tego produktu do środowiska, konieczne byłoby uzyskanie wcześniejszego pozwolenia 
krajowego. Czas wymagany na jego uzyskanie mógłby utrudniać innowacyjność. Zamiast tego 
proponuje się wprowadzenie 15-dniowego okresu, aby umożliwić organom ocenę tego, czy 
proponowane badanie nie budzi żadnych obaw, oraz wydanie opinii. 

Poprawka 387
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Produkt biobójczy nieobjęty 
pozwoleniem, lub substancja czynna 
wykorzystywana wyłącznie w produkcie 
biobójczym, nie mogą być wprowadzone 
do obrotu dla celów przeprowadzenia 
doświadczenia lub testu, w wyniku którego 
produkt biobójczy może zostać uwolniony 
do środowiska, chyba że właściwy organ 
dokonał oceny danych przedłożonych 
przez osobę zainteresowaną i wydał w tym 
celu pozwolenie krajowe, w którym 
określił ilości substancji oraz obszary, na 
których mogą one zostać wykorzystane; 
właściwy organ może również określić 
inne warunki. Właściwy organ
bezzwłocznie informuje Komisję i inne 
właściwe organy o wydanym pozwoleniu 
krajowym.

2. Produkt biobójczy nieobjęty 
pozwoleniem, lub substancja czynna 
wykorzystywana wyłącznie w produkcie 
biobójczym, nie mogą być wprowadzone 
do obrotu dla celów przeprowadzenia 
doświadczenia lub testu, w wyniku którego 
produkt biobójczy może zostać uwolniony 
do środowiska, chyba że właściwy organ 
dokonał oceny danych przedłożonych 
przez osobę zainteresowaną i wydał w tym 
celu przychylną opinię; właściwy organ 
może również określić inne warunki.
W przypadku niewydania przez właściwy 
organ opinii w ciągu 30 dni od 
przekazania informacji, o których mowa
w ust. 1, dany produkt biobójczy lub 
substancja aktywna może zostać 
wprowadzona do obrotu dla celów 
zgłoszonego doświadczenia lub testu.
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Or. en

Uzasadnienie

Wymóg uzyskiwania pozwolenia krajowego stanowi znaczną przeszkodę dla innowacyjności, 
ponieważ wiąże się on z bardzo długim okresem oczekiwania na możliwość przeprowadzenia 
testu. Zamiast tego proponuje się, utrzymując jednocześnie konieczność przeprowadzenia 
wcześniejszej oceny przez właściwy organ, aby ustalono 30-dniowy okres umożliwiający mu 
ocenę tego, czy proponowany test/doświadczenie nie budzi żadnych obaw, i wydanie przez 
niego opinii. Wreszcie w przypadku, gdy test jest przeprowadzany w jednym państwie 
członkowskim, informowanie Komisji i innych właściwych organów nie ma żadnego jasnego 
celu i nie przynosi korzyści. 

Poprawka 388
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Produkt biobójczy nieobjęty 
pozwoleniem, lub substancja czynna 
wykorzystywana wyłącznie w produkcie 
biobójczym, nie mogą być wprowadzone 
do obrotu dla celów przeprowadzenia 
doświadczenia lub testu, w wyniku którego 
produkt biobójczy może zostać uwolniony 
do środowiska, chyba że właściwy organ 
dokonał oceny danych przedłożonych 
przez osobę zainteresowaną i wydał w tym 
celu pozwolenie krajowe, w którym 
określił ilości substancji oraz obszary, na 
których mogą one zostać wykorzystane; 
właściwy organ może również określić 
inne warunki. Właściwy organ
bezzwłocznie informuje Komisję i inne 
właściwe organy o wydanym pozwoleniu 
krajowym.

2. 2. Produkt biobójczy nieobjęty 
pozwoleniem, lub substancja czynna 
wykorzystywana wyłącznie w produkcie 
biobójczym, nie mogą być wprowadzone 
do obrotu dla celów przeprowadzenia 
doświadczenia lub testu, w wyniku którego 
produkt biobójczy może zostać uwolniony 
do środowiska, chyba że właściwy organ 
dokonał oceny danych przedłożonych 
przez osobę zainteresowaną i wydał w tym 
celu przychylną opinię, w której może 
również określić inne warunki.
W przypadku niewydania przez właściwy 
organ opinii w ciągu 30 dni od 
przekazania informacji, o których mowa
w ust. 1, dany produkt biobójczy lub 
substancja aktywna może zostać 
wprowadzona do obrotu dla celów 
zgłoszonego doświadczenia lub testu.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z wnioskiem w celu przeprowadzenia dla potrzeb badań naukowych i rozwoju 
doświadczeń lub testów w odniesieniu do produktu biobójczego nieobjętego pozwoleniem, 
które mogą obejmować uwolnienie tego produktu do środowiska, konieczne jest uzyskanie 
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pozwolenia krajowego na przeprowadzenie takiego doświadczenia/testu. Wyraźnie stanowi to 
znaczną przeszkodę dla innowacyjności, ponieważ wiąże się z bardzo długim okresem 
oczekiwania na możliwość przeprowadzenia badania. W związku z tym należy ustalić 30-
dniowy okres umożliwiający ocenę tego, czy proponowane badanie/doświadczenie nie budzi 
żadnych obaw, przy jednoczesnym utrzymaniu konieczności przeprowadzenia wcześniejszej 
oceny przez właściwy organ. 

Poprawka 389
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 3 – akapit pierwszy 

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. Wnioskodawca, na żądanie, 
udostępnia te informacje właściwym 
organom.

Or. en

Uzasadnienie

Zasady dotyczące przeprowadzania testów/doświadczeń na terytorium innego państwa 
członkowskiego, niż państwo członkowskie, na terytorium którego dany produkt biobójczy ma 
zostać wprowadzony do obrotu, powinny być takie same, jak w ust. 1 tego artykułu. 
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Poprawka 390
Tiziano Motti

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 3 – akapit drugi 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku, gdy proponowane 
doświadczenia lub testy, o których mowa
w ust. 1 i 2, mogą być szkodliwe dla 
zdrowia ludzi lub zwierząt, lub wywierać 
jakikolwiek niedopuszczalny szkodliwy 
wpływ na środowisko, właściwy organ 
zainteresowanego państwa członkowskiego 
może ich zakazać lub zezwolić na nie, 
uzależniając ich przeprowadzanie od 
warunków, które uzna za niezbędne dla 
zapobieżenia takim konsekwencjom. 
Właściwy organ bezzwłocznie informuje 
Komisję i inne właściwe organy o takich 
środkach.

W przypadku, gdy proponowane 
doświadczenia lub testy, o których mowa
w ust. 1 i 2, mogą być szkodliwe dla 
zdrowia ludzi, a w szczególności dzieci, 
lub zdrowia zwierząt, zarówno 
natychmiast, jak i z opóźnieniem, lub 
wywierać jakikolwiek niedopuszczalny 
szkodliwy wpływ na środowisko, ludzi lub 
zwierzęta, właściwy organ 
zainteresowanego państwa członkowskiego 
może ich zakazać lub zezwolić na nie, 
uzależniając ich przeprowadzanie od 
warunków, które uzna za niezbędne dla 
zapobieżenia takim konsekwencjom. 
Właściwy organ bezzwłocznie informuje 
Komisję i inne właściwe organy o takich 
środkach.

Or. it

Uzasadnienie

Właściwe wydaje się podkreślenie tego, że dzieci są bardziej narażone na szkodliwe produkty 
niż dorośli, na których w przedmiotowym wniosku opiera się kryteria tolerancji. Dzieci często 
nieświadomie trafiają w miejsca, w których rozpylono produkty biobójcze i pestycydy,
i wykazują reakcje – natychmiast lub z opóźnieniem – które można bezpośrednio lub 
pośrednio przypisać szkodliwym substancjom. 

Poprawka 391
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 4 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przyjmuje środki w celu 
określenia ogólnych maksymalnych ilości 
substancji czynnych lub produktów 
biobójczych, które mogą zostać uwolnione

4. W celu zachęcania do prowadzenia 
badań naukowych i rozwojowych nad 
substancjami aktywnymi i produktami 
biobójczymi Komisja przyjmuje przy 
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w trakcie doświadczeń, oraz minimalnych 
danych, które należy przedłożyć zgodnie
z ust. 2.

pomocy aktów delegowanych, zgodnie
z art. 71a i na warunkach określonych
w art. 71b i 71c, środki w celu określenia 
ogólnych maksymalnych ilości substancji 
czynnych lub produktów biobójczych, 
które mogą zostać uwolnione w trakcie 
doświadczeń, oraz minimalnych danych, 
które należy przedłożyć zgodnie z ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka mająca na celu dostosowanie procedury komitologii do nowego systemu aktów 
delegowanych, przewidzianego w art. 290 TFUE. 

Poprawka 392
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 4 – akapit drugi 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka mająca na celu dostosowanie procedury komitologii do nowego systemu aktów 
delegowanych, przewidzianego w art. 290 TFUE. 

Poprawka 393
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 



PE439.891v02-00 42/90 AM\810555PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Materiałów lub wyrobów poddanych 
działaniu, które zawierają jeden produkt 
biobójczy lub większą ich liczbę, nie 
wprowadza się do obrotu, chyba że
stosowanie produktów biobójczych, 
których działaniu zostały poddane
materiały lub wyroby jest dozwolone na 
terenie Wspólnoty, lub przynajmniej 
jednego z państw członkowskich.

1. Materiałów lub wyrobów poddanych 
działaniu, które zawierają jedną substancję 
czynną lub większą ich liczbę, nie 
wprowadza się do obrotu, chyba że
stosowane substancje czynne, których 
działaniu poddano materiały lub wyroby, 
zostały wymienione w załączniku
I (pozytywny wykaz substancji czynnych)
i pochodzą ze źródła wspieranego przez 
rzeczonego wnioskodawcę, wymienionego 
razem z włączeniem danej substancji 
czynnej do załącznika I, są dozwolone na 
terenie Wspólnoty, lub przynajmniej 
jednego z państw członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Należy dopilnować, aby przy poddawaniu wyrobów i materiałów działaniu substancji 
czynnych wykorzystywano wyłączenie te substancje czynne, które wymieniono w pozytywnym 
wykazie w załączniku I. Wiele wyrobów jest wytwarzanych poza UE i w związku z tym 
składniki niebędące substancjami czynnymi produktu biobójczego nie uzyskają pozwolenia
w UE. Z uwagi na to, że w normalnych lub racjonalnie przewidywalnych warunkach 
stosowania nie przewiduje się uwalniania tych składników niebędących substancjami 
czynnymi, nie ma powodu, aby wprowadzać prawny wymóg przewidujący uzyskanie 
pozwolenia na cały gotowy produkt biobójczy dla wyrobów poddawanych działaniu, które 
trafiają do UE.

Poprawka 394
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Materiałów lub wyrobów poddanych 
działaniu, które zawierają jeden produkt 
biobójczy lub większą ich liczbę, nie 
wprowadza się do obrotu, chyba że 
stosowanie produktów biobójczych, 
których działaniu zostały poddane 
materiały lub wyroby jest dozwolone na 
terenie Wspólnoty, lub przynajmniej 

1. Materiałów lub wyrobów poddanych 
działaniu, które zawierają jeden produkt 
biobójczy lub większą ich liczbę, nie 
wprowadza się do obrotu, chyba że 
stosowanie produktów biobójczych, 
których działaniu zostały poddane 
materiały lub wyroby jest dozwolone na 
terenie Wspólnoty, lub przynajmniej 
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jednego z państw członkowskich. jednego z państw członkowskich, bądź 
dany produkt biobójczy jest obecny w tych 
wyrobach w stężeniu nieprzekraczającym 
0,01% wagowo. W stosownych 
przypadkach Komitet ds. Produktów 
Biobójczych może proponować inne 
stężenia graniczne dla konkretnych 
produktów biobójczych lub grup 
produktów biobójczych.

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre produkty biobójcze, na które nie wydano pozwolenia w UE, są chętnie stosowane
w krajach nienależących do UE: nie można w związku z tym całkowicie wykluczyć 
zanieczyszczenia krzyżowego wyrobów. Dla tych produktów biobójczych należy określić 
ogólne stężenie graniczne, z możliwością określenia w razie konieczności innych stężeń przez 
Komitet ds. Produktów Biobójczych. 

Poprawka 395
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Materiałów lub wyrobów poddanych 
działaniu, które zawierają jeden produkt 
biobójczy lub większą ich liczbę, nie 
wprowadza się do obrotu, chyba że 
stosowanie produktów biobójczych, 
których działaniu zostały poddane 
materiały lub wyroby jest dozwolone na 
terenie Wspólnoty, lub przynajmniej 
jednego z państw członkowskich.

1. Materiałów lub wyrobów poddanych 
działaniu, które zawierają jeden produkt 
biobójczy lub większą ich liczbę, nie 
wprowadza się do obrotu, chyba że 
stosowanie produktów biobójczych, 
których działaniu zostały poddane 
materiały lub wyroby jest dozwolone na 
terenie Wspólnoty, lub przynajmniej 
jednego z państw członkowskich, bądź 
dany produkt biobójczy jest obecny w tych 
przewożonych wyrobach w stężeniu 
nieprzekraczającym 0,01% wagowo.

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre produkty biobójcze, na które nie wydano pozwolenia w UE, są chętnie stosowane
w krajach nienależących do UE: nie można w związku z tym całkowicie wykluczyć 
zanieczyszczenia krzyżowego wyrobów. Dla tych produktów biobójczych należy określić 
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ogólne stężenie graniczne. 

Poprawka 396
Esther De Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Materiałów lub wyrobów poddanych 
działaniu, które zawierają jeden produkt 
biobójczy lub większą ich liczbę, nie 
wprowadza się do obrotu, chyba że 
stosowanie produktów biobójczych, 
których działaniu zostały poddane 
materiały lub wyroby jest dozwolone na 
terenie Wspólnoty, lub przynajmniej 
jednego z państw członkowskich.

1. Materiałów lub wyrobów poddanych 
działaniu, które zawierają jeden produkt 
biobójczy lub większą ich liczbę, nie 
wprowadza się do obrotu, chyba że 
stosowanie substancji czynnych, których 
działaniu zostały poddane materiały lub 
wyroby jest dozwolone na terenie 
Wspólnoty.

Or. en

Poprawka 397
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 2 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) tam gdzie to stosowne, nazwy, w miarę 
możliwości z wykorzystaniem 
nomenklatury scalonej (np. INCI),
wszystkich substancji czynnych, których 
działaniu zostały poddane wyroby lub 
materiały, lub które są w nich zawarte, 
oraz wszystkich substancji czynnych, które
w normalnych lub przewidywalnych 
warunkach stosowania mają zostać 
uwolnione z wyrobu lub materiału 
poddanego ich działaniu, chyba że
w ramach konkretnych dla danego 
sektora przepisów obowiązują już 
wymagania dotyczące oznakowania lub 
alternatywne sposoby spełnienia
wymogów informacyjnych;
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Or. en

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące oznakowania wyrobów i materiałów poddanych działaniu nie powinny 
prowadzić do konieczności umieszczania zbędnych informacji i nie powinny pokrywać się
z obowiązującymi wymogami określonymi na mocy przepisów sektorowych. Zawsze należy 
uwzględniać obowiązujące przepisy sektorowe i określone w nich wymogi informacyjne (np. 
dotyczące oznakowania). Na przykład na mocy rozporządzenia w sprawie detergentów nazwa 
INCI danego środka konserwującego musi być umieszczana na produktach przeznaczonych 
dla ogółu społeczeństwa i uwzględniana w kartach charakterystyki dla produktów 
instytucjonalnych i przemysłowych. W związku z tym dodatkowe wymogi dotyczące 
oznakowania są zbędne.

Poprawka 398
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 2 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) określenie „poddany działaniu 
produktów biobójczych”, a po nim nazwy 
wszystkich substancji czynnych, których 
działaniu zostały poddane wyroby lub 
materiały, lub które są w nich zawarte; po 
nazwach wszystkich nanomateriałów 
podaje się słowo „nano” w nawiasie 
kwadratowym;

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na to, że konsument może nie znać nazw produktów biobójczych, na etykiecie przed 
podaniem listy nazw substancji aktywnych należy wyraźnie wskazać, że dany wyrób został 
poddany działaniu produktów biobójczych. Nonomateriały również należy oznaczać jako 
takie, co już ma miejsce w przypadku kosmetyków. 

Poprawka 399
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 2 – litera a) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) tam gdzie to stosowne, nazwy, w miarę 
możliwości z wykorzystaniem 
nomenklatury scalonej (np. INCI),
wszystkich substancji czynnych, których 
działaniu zostały poddane wyroby lub 
materiały, lub które są w nich zawarte, 
oraz wszystkich substancji czynnych, które
w normalnych lub przewidywalnych 
warunkach stosowania mają zostać 
uwolnione z wyrobu lub materiału 
poddanego ich działaniu, chyba że
w ramach konkretnych dla danego 
sektora przepisów obowiązują już 
wymagania dotyczące oznakowania lub 
alternatywne sposoby spełnienia 
wymogów informacyjnych;

Or. en

Uzasadnienie

The labelling provisions for treated articles and materials should not lead to requirements for 
unnecessary information and should not overlap with existing requirements under sectoral 
legislation. Existing sectoral legislation and their information requirements (e.g. labelling, 
Safety Data Sheets) should always be taken into consideration. For example under the 
Detergent Regulation, the INCI name of the preservative must be labelled on products for the 
general public and reported in the SDS for Institutional and Industrial products. Hence any 
additional labelling requirements are unnecessary. 

Poprawka 400
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 2 – litera aa) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) określenie „poddany działaniu 
produktów biobójczych”;

Or. fr

Uzasadnienie

Na etykietach wyrobów poddanych działaniu należy wyraźnie wskazać, że zostały one 
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poddane działaniu produktów biobójczych. Informacja ta ma podstawowe znaczenie dla 
konsumentów. 

Poprawka 401
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 2 – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) tam gdzie to stosowne, właściwości 
biobójcze przypisywane wyrobom lub 
materiałom poddanym działaniu, jeżeli 
produkt biobójczy ma wchodzić
w bezpośredni kontakt z człowiekiem
i środowiskiem;

Or. en

Uzasadnienie

Te wymagania dotyczące oznakowania powinny odnosić się wyłącznie do takich artykułów 
poddanych działaniu produktu biobójczego, które mogą wchodzić w kontakt z człowiekiem
i środowiskiem, ponieważ tylko one mogą w rzeczywistości okazać się niebezpieczne. 

Poprawka 402
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 2 – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) tam gdzie to stosowne, właściwości 
biobójcze przypisywane materiałom lub 
produktom poddanym działaniu, jeśli 
produkt biobójczy ma być uwalniany
w normalnych warunkach stosowania, 
które można racjonalnie przewidzieć;

Or. de

Uzasadnienie

Do produktów poddanych działaniu produktów biobójczych o działaniu zewnętrznym powinny 
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mieć zastosowanie surowsze zasady. W związku z tym brzmienie art. 47 musi zostać 
doprecyzowane. 

Poprawka 403
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 2 – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Dodatkowe zwroty, umieszczane na etykietach materiałów poddanych działaniu produktów 
biobójczych, wskazujące rodzaj zagrożenia lub zwroty wskazujące środki ostrożności 
określone w pozwoleniu na dany produkt biobójczy, byłyby informacjami wprowadzającymi
w błąd. Dany materiał nie musi być traktowany w taki sam sposób, jak produkt biobójczy, 
działaniu którego został on poddany, w związku z czym zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
i zwroty wskazujące środki ostrożności nie mają znaczenia dla samego materiału poddanego 
działaniu produktów biobójczych. 

Poprawka 404
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 2 – litera c) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) numer pozwolenia wydanego dla 
każdego z produktów biobójczych, których 
działaniu poddano wyroby lub materiały, 
lub które zostały w nich zawarte;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Zamieszczanie numeru pozwolenia nie będzie miało dla konsumentów żadnych korzyści
w odniesieniu do bezpieczeństwa. Przeciwnie, rezultatem byłby długi wykaz numerów 
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pozwoleń, ponieważ powszechną praktyką jest, aby jedna substancja czynna była dostarczana 
przez wielu dostawców. Prowadziłoby to do zamieszania wśród konsumentów. Dla celów 
związanych z egzekwowaniem przez właściwe organy numer pozwolenia może zostać 
uzyskany w inny sposób. 

Poprawka 405
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 2 – litera c) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) numer pozwolenia wydanego dla 
każdego z produktów biobójczych, których 
działaniu poddano wyroby lub materiały, 
lub które zostały w nich zawarte;

skreślona

Or. it

Uzasadnienie

Numer pozwolenia nie przekazuje konsumentom informacji o danym produkcie. 

Poprawka 406
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 2 – litera d) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wszelkie zwroty wskazujące rodzaj 
zagrożenia lub zwroty wskazujące środki 
ostrożności określone w pozwoleniu na 
dany produkt biobójczy.

d) wyłącznie w przypadku wyrobów 
poddanych działaniu i tam gdzie to 
stosowne, wszelkie zwroty wskazujące 
rodzaj zagrożenia lub zwroty wskazujące 
środki ostrożności określone w pozwoleniu 
na dany produkt biobójczy.

Or. en

Uzasadnienie

Zamieszczanie na etykietach danego produktu numeru pozwolenia produktu biobójczego, 
działaniu którego dany wyrób został poddany, ujawniałoby związek odbiorcy z dostawcą,
a ponadto wyraźnie ograniczałoby elastyczność producenta w zakresie zmiany dostawcy, gdyż 
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każda zmiana wymagałaby również zmiany etykiety. Ponadto zamieszczanie numeru 
pozwolenia nie będzie miało dla konsumentów żadnych korzyści w odniesieniu do 
bezpieczeństwa. Przeciwnie, rezultatem byłby długi wykaz numerów pozwoleń, ponieważ 
powszechną praktyką jest, aby jedna substancja czynna była dostarczana przez wielu 
dostawców. Prowadziłoby to do zamieszania wśród konsumentów.

Poprawka 407
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 2 – litera d) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wszelkie zwroty wskazujące rodzaj 
zagrożenia lub zwroty wskazujące środki 
ostrożności określone w pozwoleniu na 
dany produkt biobójczy.

d) wszelkie zwroty wskazujące rodzaj 
zagrożenia lub zwroty wskazujące środki 
ostrożności określone w pozwoleniu na 
dany produkt biobójczy, jeśli produkt 
biobójczy ma być uwalniany
w normalnych warunkach stosowania, 
które można racjonalnie przewidzieć.

Or. de

Uzasadnienie

Do produktów poddanych działaniu produktów biobójczych o działaniu zewnętrznym powinny 
mieć zastosowanie surowsze zasady. W związku z tym brzmienie art. 47 musi zostać 
doprecyzowane. 

Poprawka 408
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 2 – litera d) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wszelkie zwroty wskazujące rodzaj 
zagrożenia lub zwroty wskazujące środki 
ostrożności określone w pozwoleniu na 
dany produkt biobójczy.

d) wszelkie zwroty wskazujące rodzaj 
zagrożenia lub zwroty wskazujące środki 
ostrożności określone w pozwoleniu na 
dany produkt biobójczy, jeżeli produkt 
biobójczy ma wchodzić w bezpośredni 
kontakt z człowiekiem i środowiskiem.

Or. en
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Uzasadnienie

Te wymagania dotyczące oznakowania powinny odnosić się wyłącznie do takich artykułów 
poddanych działaniu produktu biobójczego, które mogą wchodzić w kontakt z człowiekiem
i środowiskiem, ponieważ tylko one mogą w rzeczywistości okazać się niebezpieczne. 

Poprawka 409
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 2 – litera d) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wszelkie zwroty wskazujące rodzaj 
zagrożenia lub zwroty wskazujące środki 
ostrożności określone w pozwoleniu na 
dany produkt biobójczy.

d) tam gdzie to stosowne, wszelkie zwroty 
wskazujące rodzaj zagrożenia lub zwroty 
wskazujące środki ostrożności określone
w pozwoleniu na dany produkt biobójczy
oraz na wszystkie substancje czynne, które
w normalnych lub przewidywalnych 
warunkach stosowania mają być 
uwalniane przez wyrób lub materiał 
poddany ich działaniu.

Or. it

Uzasadnienie

Informacje dotyczące produktu biobójczego i substancji czynnej nie mają znaczenia dla 
konsumentów z punktu widzenia bezpieczeństwa, jeżeli dana substancja czynna nie ma być 
uwalniana przez wyrób lub materiał poddany jej działaniu. 

Poprawka 410
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 2 – litera d) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wszelkie zwroty wskazujące rodzaj 
zagrożenia lub zwroty wskazujące środki 
ostrożności określone w pozwoleniu na 
dany produkt biobójczy.

d) wszelkie zwroty wskazujące rodzaj 
zagrożenia lub zwroty wskazujące środki 
ostrożności określone w pozwoleniu na 
dany produkt biobójczy, odnoszące się
w szczególności do grup narażonych.
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Or. en

Poprawka 411
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 2 – akapit drugi 

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.

Or. it

Poprawka 412
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 2 – akapit trzeci 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

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. W przypadku materiałów lub 
wyrobów poddanych działaniu, które nie 
są produkowane w ramach serii, a które 
raczej są przeznaczone i wytwarzane
w celu realizacji konkretnego zamówienia, 
producent może uzgodnić z klientem inne 
sposoby przekazywania istotnych 
informacji.

Or. de

Uzasadnienie

W przypadku produktów wytwarzanych na zasadach specjalnych lub produktów 
wytwarzanych w bardzo małych partiach, szczególnie w sektorze budowlanym, istnieje 
możliwość uzgodnienia z klientem innych sposobów oznakowania. 
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Poprawka 413
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 2 – akapit trzeci 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

Oznakowanie jest drukowane na 
opakowaniu, na instrukcjach użytkowania
i na gwarancji dołączonej do artykułu lub 
materiału poddanego działaniu.

Or. fr

Uzasadnienie

Oznakowanie musi być wyraźne, czytelne i łatwo dostępne dla konsumenta. 

Poprawka 414
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 2 – akapit trzeci a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Osoba odpowiedzialna za wprowadzanie 
wyrobów i materiałów poddanych 
działaniu do obrotu dysponuje 
upoważnieniem wydanym przez 
posiadacza pozwolenia w odniesieniu do 
wszystkich produktów biobójczych, 
działaniu których poddano wyroby
i materiały lub które umieszczono
w wyrobach i materiałach.

Or. it

Uzasadnienie

Każda osoba wprowadzająca wyroby i materiały poddane działaniu produktów biobójczych 
do obrotu powinna również dysponować upoważnieniem, zawierającym wykaz wszystkich 
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produktów biobójczych wykorzystanych w tych wyrobach i materiałach. 

Poprawka 415
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Unieważnienie upoważnienia do 
korzystania z danych przed jego datą 
wygaśnięcia nie wpływa na ważność 
pozwolenia wydanego na podstawie 
przedmiotowego upoważnienia do 
korzystania z danych.

2. Unieważnienie upoważnienia do 
korzystania z danych przed jego datą 
wygaśnięcia unieważnia ze skutkiem 
natychmiastowym pozwolenie 
sporządzone na podstawie 
przedmiotowego upoważnienia do 
korzystania z danych, chyba że w ciągu 
czterech miesięcy posiadacz pozwolenia 
przedłoży kolejne upoważnienie do 
korzystania z danych dla ekwiwalentnej 
substancji czynnej.

Or. de

Uzasadnienie

Wniosek Komisji dopuściłby „pasażerów na gapę”, gdyż przedsiębiorstwo, które otrzymuje 
upoważnienie do korzystania z danych, mogłoby bez problemu zmienić dostawcę na innego. 
Właściciel informacji / podmiot mający do nich dostęp nie miałby wówczas możliwości 
odzyskać poniesionych kosztów. Upoważnienia do korzystania z danych przyznawane są 
zwykle bez kosztów i łączą się z umową o dostawy. Możliwość odwołania upoważnień do 
korzystania z danych w razie złamania umowy jest środkiem ochrony inwestycji poniesionych 
przez właściciela informacji. 

Poprawka 416
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Unieważnienie upoważnienia do 
korzystania z danych przed jego datą 
wygaśnięcia nie wpływa na ważność 
pozwolenia wydanego na podstawie 

2. Unieważnienie upoważnienia do 
korzystania z danych przed jego datą 
wygaśnięcia unieważnia pozwolenie 
wydane na podstawie przedmiotowego 



AM\810555PL.doc 55/90 PE439.891v02-00

PL

przedmiotowego upoważnienia do 
korzystania z danych.

upoważnienia do korzystania z danych, 
chyba że w ciągu czterech miesięcy 
posiadacz pozwolenia dostarczy kolejne 
upoważnienie do korzystania z danych dla 
ekwiwalentnej substancji czynnej.

Or. it

Uzasadnienie

Upoważnienia do korzystania z danych przyznawane są zwykle bez kosztów i łączą się
z umową o dostawy. Opcja unieważniania upoważnień do korzystania z danych w przypadku 
naruszenia porozumienia, np. poprzez alternatywne dostawy, ma na celu ochronę inwestycji 
właściciela danych. W celu ochrony użytkowników pozwolenie na produkt może pozostać 
ważne przez dozwolony okres, aby zapewnić czas na uzyskanie nowego upoważnienia do 
korzystania z danych. 

Poprawka 417
Tiziano Motti

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu uniknięcia badań na 
zwierzętach, badania na zwierzętach 
kręgowych do celów niniejszego 
rozporządzenia przeprowadza się tylko
w ostateczności. Badania na zwierzętach 
kręgowych nie mogą być powtarzane dla 
potrzeb niniejszego rozporządzenia.

1. Biorąc pod uwagę to, że należy unikać
badań na zwierzętach, badania na 
zwierzętach kręgowych do celów 
niniejszego rozporządzenia przeprowadza 
się tylko w ostateczności, gdy nie można 
zastosować żadnego alternatywnego 
rozwiązania bez wywierania wpływu na 
ludzi lub zwierzęta. Badania na 
zwierzętach kręgowych nie mogą być 
powtarzane dla potrzeb niniejszego 
rozporządzenia.

Or. it

Uzasadnienie

Celem przedmiotowego rozporządzenia jest określenie zrównoważonego podejścia, 
podkreślającego bezpieczeństwo produktów i zgodność pod względem zdrowia ludzi i zwierząt 
oraz środowiska. 
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Poprawka 418
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli takiego porozumienia nie uda się 
osiągnąć w ciągu dwóch miesięcy od 
momentu zwrócenia się o informacje, 
zgodnie z art. 51 ust. 2, przyszły 
wnioskodawca bezzwłocznie powiadamia
o tym agencję i posiadacza informacji.
W ciągu dwóch miesięcy od momentu gdy 
została poinformowana o niemożliwości 
osiągnięcia porozumienia, agencja nadaje 
przyszłemu wnioskodawcy prawo do 
powoływania się na testy i badania wiążące 
się z koniecznością przeprowadzenia 
testów na zwierzętach kręgowych. Sąd 
krajowy rozstrzyga o proporcjonalnym 
udziale przyszłego wnioskodawcy
w kosztach jakie ponosi posiadacz 
informacji.

3. Jeżeli takiego porozumienia nie uda się 
osiągnąć w ciągu dwóch miesięcy od 
momentu zwrócenia się o informacje, 
zgodnie z art. 51 ust. 2, zarówno właściciel 
informacji, jak i przyszły wnioskodawca 
bezzwłocznie powiadamiają o tym agencję
i posiadacza informacji. W ciągu dwóch 
miesięcy od momentu gdy została 
poinformowana o niemożliwości 
osiągnięcia porozumienia, agencja nadaje 
przyszłemu wnioskodawcy prawo do 
powoływania się na testy i badania wiążące 
się z koniecznością przeprowadzenia 
testów na zwierzętach kręgowych.
Zarówno właściciel informacji, jak
i przyszły wnioskodawca podporządkują 
się prawnie wiążącemu procesowi 
rozstrzygania sporu. Proces rozstrzygania 
sporu zostanie przeprowadzony zgodnie
z zasadami uznanego niezależnego 
organu rozstrzygania sporów, wybranego 
przez właściciela informacji po 
zasięgnięciu opinii przyszłego 
wnioskodawcy. Proces rozstrzygania 
sporu jest wszczynany i kończony 
natychmiast, a w każdym razie w ciągu 6 
miesięcy od momentu poinformowania 
agencji przez strony o niemożliwości 
osiągnięcia porozumienia. W ramach 
procesu rozstrzygania sporów rozstrzyga
się o proporcjonalnym udziale przyszłego 
wnioskodawcy we wszystkich kosztach
związanych ze zbieraniem
i wykorzystywaniem informacji, jakie 
ponosi posiadacz informacji.

Or. en

Uzasadnienie

W przeszłości właściciele danych i przyszli wnioskodawcy wielokrotnie z powodzeniem 
uzgadniali warunki dotyczące rekompensaty danych. Sądy krajowe mają niewielkie 
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doświadczenie w tym względzie, ponieważ w większości przypadków sprawy te są 
rozpatrywane bezpośrednio przez strony. Uznane niezależne organy rozstrzygania sporów 
lepiej nadawałyby się do rozwiązywania sytuacji, w których porozumienie nie może zostać 
osiągnięte. 

Poprawka 419
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 2a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W ciągu czterech lat od dnia wejścia 
niniejszego rozporządzenia w życie na 
szczeblu krajowym ustanawia i wdraża się 
plany działania w celu wspierania 
zrównoważonego stosowania produktów 
biobójczych. Plany działania poddaje się 
przeglądowi co trzy lata.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny opracowywać zrównoważone środki odnoszące się do fazy 
stosowania. 

Poprawka 420
Csaba Sándor Tabajdi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 3 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Co trzy lata poczynając od 2013 r. 
właściwe organy przekazują Komisji 
sprawozdanie z wykonania przepisów 
niniejszego rozporządzenia na swoim 
terytorium. Sprawozdanie obejmuje:

3. Co rok poczynając od 2013 r. właściwe 
organy przekazują Komisji sprawozdanie
z wykonania przepisów niniejszego 
rozporządzenia na swoim terytorium.
Sprawozdania z wykonania przepisów są 
publikowane co roku na właściwej stronie 
internetowej Komisji. Sprawozdanie 
obejmuje:

Or. en
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Uzasadnienie

Sprawozdania z wykonania przepisów powinny być jak najbardziej aktualne, a najlepsze 
praktyki powinny być regularnie rozpowszechniane wśród państw członkowskich. 

Poprawka 421
Csaba Sándor Tabajdi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 3 – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) informacje na temat przypadków 
zatrucia spowodowanych działaniem 
produktów biobójczych.

b) informacje na temat przypadków 
zatrucia spowodowanych działaniem 
produktów biobójczych oraz działań 
podjętych w celu zmniejszenia ryzyka 
wystąpienia takich przypadków
w przyszłości.

Or. en

Uzasadnienie

Wśród państw członkowskich należy rozpowszechniać najlepsze praktyki. 

Poprawka 422
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 3 – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) informacje na temat przypadków 
zatrucia spowodowanych działaniem 
produktów biobójczych.

b) informacje na temat przypadków 
zatrucia spowodowanych działaniem 
produktów biobójczych, odnoszące się
w szczególności do grup narażonych.

Or. en
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Poprawka 423
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 4a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Najpóźniej dwa lata od dnia wejścia 
niniejszego rozporządzenie w życie 
Komisja przedkłada sprawozdanie
w sprawie oceny ryzyka dla zdrowia ludzi
i środowiska powodowanego stosowaniem 
nanomateriałów w produktach 
biobójczych oraz w sprawie konkretnych 
środków, które należy w związku z nim 
podjąć.

Or. fr

Uzasadnienie

Substancje zawierające nanomateriały wchodzą w zakres przedmiotowego rozporządzenia. 
Jednak wpływ tych substancji na zdrowie ludzi i środowisko jest obecnie mało znany. 
Konieczne jest bezzwłoczne wszczęcie badań w celu oceny ich wpływu, aby w stosownych 
przypadkach umożliwić rozważenie przedsięwzięcia konkretnych środków. 

Poprawka 424
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 4b (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. W ciągu pięciu lat od dnia wejścia 
niniejszego rozporządzenia w życie 
Komisja sporządza sprawozdanie
w sprawie wpływu rozprowadzania 
produktów biobójczych w środowisku. 
Komisja przedkłada to sprawozdanie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. fr

Uzasadnienie

Wiele produktów biobójczych nie jest stosowanych w zamkniętych systemach, lecz są one 
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uwalniane do środowiska, np. w ściekach. W tym obszarze dostępna jest ograniczona ilość 
danych. Konieczne jest przeprowadzenie kompleksowego badania nad ich wpływem na 
środowisko. 

Poprawka 425
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 4c (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4c. W ciągu dwóch lat od dnia wejścia 
niniejszego rozporządzenia w życie 
Komisja proponuje poddanie go 
przeglądowi, aby stworzyć uproszczoną 
procedurę oceny substancji zawierających 
ekstrakty naturalne, których profil 
toksykologiczny nie daje podstaw do obaw
o zdrowie ludzi. 

Or. fr

Poprawka 426
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 2 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Ujawnienie poniższych informacji, które 
nie mogą być ujawniane opinii publicznej,
uznawane jest za podważające ochronę 
interesów handlowych osoby 
zainteresowanej:

Or. it
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Poprawka 427
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 428
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 2 – litery od da) do dd) (nowe) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) producenci substancji czynnych 
(nazwy/nazwiska i adresy wraz
z lokalizacją zakładów produkcyjnych);
db) lokalizacja zakładu produkcyjnego 
produktu biobójczego;
dc) data wydania pozwolenia i data jego 
wygaśnięcia;
dd) dozowanie i instrukcje dotyczące 
sposobu stosowania.

Or. it

Uzasadnienie

Informacje, które należy traktować jako poufne z uwagi na to, że są one wrażliwe pod 
względem handlowym, powinny obejmować również datę wydania pozwolenia i datę jego 
wygaśnięcia, ustalone dozowanie oraz instrukcje dotyczące sposobu stosowania, a także 
lokalizację zakładu produkcyjnego, w którym dany produkt biobójczy jest wytwarzany. 
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Poprawka 429
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 2 – akapit drugi 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku konieczności podjęcia 
pilnych działań w celu ochrony zdrowia
i bezpieczeństwa człowieka lub ochrony 
środowiska, agencja lub właściwy organ
może ujawnić informacje, o których mowa
w niniejszym ustępie.

W przypadku konieczności podjęcia 
pilnych działań w celu ochrony zdrowia
i bezpieczeństwa człowieka lub ochrony 
środowiska, agencja lub właściwy organ
podejmuje wszelkie niezbędne kroki, aby
ujawnić informacje, o których mowa
w niniejszym ustępie.

Or. fr

Uzasadnienie

Podstawowe znaczenie ma to, aby zapewnić przejrzystość w sytuacjach pilnych w celu 
ochrony zdrowia, bezpieczeństwa ludzi i środowiska.

Poprawka 430
Csaba Sándor Tabajdi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 1 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Następujące informacje na temat 
substancji czynnych będące w posiadaniu 
właściwych organów, agencji, lub tam 
gdzie stosowne, Komisji, są nieodpłatnie 
udostępniane publicznie:

1. Następujące informacje na temat 
substancji czynnych będące w posiadaniu 
właściwych organów, agencji, lub tam 
gdzie stosowne, Komisji, są nieodpłatnie 
udostępniane publicznie w pojedynczej 
bazie danych i w ustrukturyzowanej 
formie, przynajmniej na właściwej stronie 
internetowej Komisji:

Or. en

Uzasadnienie

Informacje dotyczące produktów biobójczych powinny być udostępnianie w internecie
w ustrukturyzowany sposób umożliwiający wyszukiwanie, przede wszystkim na stronie 
internetowej Komisji dotyczącej produktów biobójczych. 
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Poprawka 431
Csaba Sándor Tabajdi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 1 – litera da) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) wyraźne wskazanie, czy dana 
substancja czynna jest klasyfikowana jako 
trwała, podatna na bioakumulację
i toksyczna (PBT) lub bardzo trwała
i bardzo podatna na bioakumulację 
(vPvB) zgodnie z załącznikiem XIII do 
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, jako 
substancja zaburzająca gospodarkę 
hormonalną lub czy zgodnie
z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 
została sklasyfikowana jako: rakotwórcza, 
mutagenna, neurotoksyczna, 
immunotoksyczna, działająca szkodliwie 
na rozrodczość lub uczulająca.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest odniesienie do klasyfikacji niektórych substancji biobójczych zgodnie
z prawodawstwem wspólnotowym. 

Poprawka 432
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 1 – litera h) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) metody analityczne, jeżeli są wymagane 
zgodnie z przepisami załączników II lub III 
do niniejszego rozporządzenia, 
umożliwiające wykrycie substancji 
niebezpiecznej po uwolnieniu do 
środowiska, a także określenie 
bezpośredniego narażenia człowieka.

h) metody analityczne, jeżeli są wymagane 
zgodnie z przepisami załączników II lub III 
do niniejszego rozporządzenia, 
umożliwiające wykrycie substancji 
niebezpiecznej po uwolnieniu do 
środowiska (w tym do zasobów wody
i wody pitnej), a także określenie 
bezpośredniego narażenia człowieka.
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Or. en

Uzasadnienie

Poprawka mająca na celu doprecyzowanie, że powinny również istnieć metody analityczne 
umożliwiające analizowanie zasobów wody i wody pitnej. 

Poprawka 433
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 3a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Publiczny dostęp do wykazu 
zawierającego szczegółowe informacje 
dotyczące produktów biobójczych, którym 
przyznano pozwolenie zgodnie z art. 16 
ust. 3, i odnośnych producentów jest 
udzielany nieodpłatnie.

Or. de

Uzasadnienie

Użytkownicy końcowi muszą być w stanie odróżniać produkty biobójcze niskiego ryzyka od 
produktów biobójczych wysokiego ryzyka, aby na tej podstawie podejmować decyzje 
dotyczące kupna. 

Poprawka 434
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Producenci, importerzy i profesjonalni 
użytkownicy produktów biobójczych 
prowadzą rejestry produktów biobójczych, 
które produkują, wprowadzają do obrotu 
lub stosują przez okres co najmniej trzech 
lat. Na żądanie właściwego organu 
udostępniają oni odpowiednie informacje 
zawarte w tej dokumentacji.

1. Producenci, importerzy i profesjonalni 
użytkownicy produktów biobójczych 
prowadzą rejestry produktów biobójczych, 
które stosują, obejmujące nazwę danego 
produktu biobójczego, dozowanie i czas 
stosowania, obszary oraz wyroby
i materiały, które poddawano działaniu 
danego produktu biobójczego przez okres 
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co najmniej trzech lat.

Na żądanie właściwego organu 
udostępniają oni odpowiednie informacje 
zawarte w tej dokumentacji. Strony 
trzecie, takie jak branża wody pitnej, 
sprzedawcy detaliczni lub mieszkańcy, 
mogą zażądać dostępu do tych informacji, 
zwracając się do właściwego organu.
Na żądanie właściwych organów 
producenci produktów biobójczych 
wykonują monitorowanie po wydaniu 
zezwolenia. Powiadamiają właściwe 
organy o odnośnych wynikach.

Or. en

Uzasadnienie

To podejście zostało również uwzględnione w rozporządzeniu dotyczącym wprowadzania do 
obrotu środków ochrony roślin (nr 1107/2009): art. 67 „Prowadzenie i przechowywanie 
dokumentacji” ust. 1-3 i powinno on także wchodzić w skład nowego rozporządzenia
w sprawie produktów biobójczych.

Poprawka 435
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Producenci, importerzy i profesjonalni 
użytkownicy produktów biobójczych 
prowadzą rejestry produktów biobójczych, 
które produkują, wprowadzają do obrotu 
lub stosują przez okres co najmniej trzech
lat. Na żądanie właściwego organu 
udostępniają oni odpowiednie informacje 
zawarte w tej dokumentacji.

1. Producenci, importerzy i profesjonalni 
użytkownicy produktów biobójczych 
prowadzą rejestry produktów biobójczych, 
które produkują, wprowadzają do obrotu 
lub stosują przez okres co najmniej
dziesięciu lat. Na żądanie właściwego 
organu udostępniają oni odpowiednie 
informacje zawarte w tej dokumentacji.

Or. fr

Uzasadnienie

Okres prowadzenia rejestrów musi być wystarczająco długi, aby umożliwić właściwemu 
organowi przeprowadzanie kontroli. Proponowany okres dziesięciu lat jest taki sam, jak 
określono w rozporządzeniu REACH. 
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Poprawka 436
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 2 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Etykiety nie mogą wprowadzać w błąd i 
w żadnym wypadku nie mogą zawierać 
określeń: „produkt biobójczy niskiego
ryzyka”, „nietoksyczne”, „nieszkodliwe dla 
zdrowia” lub jakiejkolwiek podobnej 
informacji. Ponadto etykieta musi,
w sposób czytelny i nie dający się usunąć, 
podawać następujące informacje:

2. Etykiety nie mogą wprowadzać w błąd i 
w żadnym wypadku nie mogą zawierać 
określeń: „nietoksyczne”, „nieszkodliwe 
dla zdrowia” lub jakiejkolwiek podobnej 
informacji. Ponadto etykieta musi,
w sposób czytelny i nie dający się usunąć, 
podawać następujące informacje:

Or. it

Uzasadnienie

Produkt biobójczy niskiego ryzyka może być oznaczany jako taki na etykiecie. 

Poprawka 437
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 2 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Etykiety nie mogą wprowadzać w błąd i 
w żadnym wypadku nie mogą zawierać 
określeń: „produkt biobójczy niskiego 
ryzyka”, „nietoksyczne”, „nieszkodliwe dla 
zdrowia” lub jakiejkolwiek podobnej 
informacji. Ponadto etykieta musi,
w sposób czytelny i nie dający się usunąć, 
podawać następujące informacje:

2. Etykiety nie mogą wprowadzać w błąd i 
w żadnym wypadku nie mogą zawierać 
określeń: „nietoksyczne”, „nieszkodliwe 
dla zdrowia” lub jakiejkolwiek podobnej 
informacji. Określenie „produkt biobójczy 
niskiego ryzyka” jest zarezerwowane dla 
produktów, którym przyznano pozwolenie 
zgodnie z art. 16 ust. 3. Ponadto etykieta 
musi, w sposób czytelny i nie dający się 
usunąć, podawać następujące informacje:

Or. de
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Uzasadnienie

Użytkownicy końcowi muszą być w stanie odróżniać produkty biobójcze niskiego ryzyka od 
produktów biobójczych wysokiego ryzyka, aby na tej podstawie podejmować decyzje 
dotyczące kupna. 

Poprawka 438
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 2 – litera ba) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) tam gdzie to stosowne, informacje na 
temat tego, czy produkt zawiera 
nanomateriały i czy powoduje 
jakiekolwiek konkretne ryzyko;

Or. fr

Uzasadnienie

Wpływ nanomateriałów na zdrowie ludzi i środowisko jest obecnie mało znany. Należy zatem 
odpowiednio informować konsumentów. 

Poprawka 439
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 2 – litera ca) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) wykaz wszystkich nanomateriałów, po 
nazwie których umieszcza się słowo 
„nano” w nawiasie kwadratowym;

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyraźnie oznaczać nanomateriały występujące w produktach biobójczych. 
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Poprawka 440
Mario Pirillo

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 sposób konkretny i zrozumiały dla 
użytkowników dawkę, którą stosuje się 
przy każdym dozwolonym zastosowaniu;

Or. it

Uzasadnienie

Dla użytkowników nieprofesjonalnych dawka wyrażona w jednostkach systemu metrycznego 
nie jest zrozumiała. Zamiast tego powinna ona na etykiecie być wyrażona w sposób konkretny
i zrozumiały dla użytkownika końcowego. 

Poprawka 441
Frédérique Ries, Corinne Lepage

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) zwrot „przed użyciem przeczytać 
załączone instrukcje”, w przypadku gdy do 
produktu dołączona jest ulotka
z objaśnieniem;

g) zwrot „przed użyciem przeczytać 
załączone instrukcje”, w przypadku gdy do 
produktu dołączona jest ulotka
z objaśnieniem, a tam gdzie to stosowne, 
ostrzeżenia dla grup narażonych;

Or. en

Uzasadnienie

Należy dopilnować, aby na etykietach produktów biobójczych umieszczano bardziej konkretne 
informacje skierowane do grup narażonych. 

Poprawka 442
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 2 – litera ma) (nowa) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ma) tam gdzie to stosowne, określenie 
„produkt biobójczy niskiego ryzyka” dla 
produktów, którym przyznano pozwolenie 
zgodnie z art. 16 ust. 3.

Or. de

Uzasadnienie

Użytkownicy końcowi muszą być w stanie odróżniać produkty biobójcze niskiego ryzyka od 
produktów biobójczych wysokiego ryzyka, aby na tej podstawie podejmować decyzje 
dotyczące kupna. 

Poprawka 443
Corinne Lepage

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. Produkty biobójcze wprowadzane do 
obrotu są oznakowane w języku 
urzędowym lub językach urzędowych
kraju, na terytorium którego są 
wprowadzane do obrotu.

Or. fr

Uzasadnienie

Zarówno konsumenci, jak i podmioty działające w imieniu organów odpowiedzialnych za 
nadzór, muszą mieć możliwość uzyskania dostępu do tych informacji w swoim języku 
ojczystym. 

Poprawka 444
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 5 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja może przyjąć szczegółowe 5. W celu zapewnienia odpowiedniego 
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zasady dotyczące rodzaju informacji 
wprowadzanych do wspólnotowego
rejestru produktów biobójczych oraz 
związanych z tym procedur zgodnie
z procedurą, o której mowa w art. 72 ust. 
2.

funkcjonowania wspólnotowego rejestru 
produktów biobójczych Komisja może 
przyjąć przy pomocy aktów delegowanych, 
zgadnie z art. 71a i na warunkach 
określonych w art. 71b i 71c, szczegółowe 
zasady dotyczące rodzaju informacji 
wprowadzanych do rejestru oraz 
związanych z tym procedur.

Or. en

Uzasadnienie

Odpowiednie funkcjonowanie wspólnotowego rejestru produktów biobójczych w całej UE 
wymaga ustanowienia na mocy aktów delegowanych szczegółowych środków dotyczących 
prowadzenia tego rejestru. 

Poprawka 445
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Reklamy produktów biobójczych nie 
odnoszą się do produktu w sposób 
wprowadzający w błąd odniesieniu do 
związanego z produktem ryzyka dla 
zdrowia ludzi lub środowiska. Reklama 
produktu biobójczego nie zawiera zwrotów
„produkt biobójczy niskiego ryzyka”,
„nietoksyczny”, „nieszkodliwy” lub 
podobnych.

3. Reklamy produktów biobójczych nie 
odnoszą się do produktu w sposób 
wprowadzający w błąd odniesieniu do 
związanego z produktem ryzyka dla 
zdrowia ludzi lub środowiska. Reklama 
produktu biobójczego nie zawiera zwrotów 
„nietoksyczny”, „nieszkodliwy” lub 
podobnych.

Or. it

Uzasadnienie

Produkt biobójczy niskiego ryzyka może być oznaczany jako taki w reklamach. 

Poprawka 446
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 3 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Reklamy produktów biobójczych nie 
odnoszą się do produktu w sposób 
wprowadzający w błąd odniesieniu do 
związanego z produktem ryzyka dla 
zdrowia ludzi lub środowiska. Reklama 
produktu biobójczego nie zawiera zwrotów 
„produkt biobójczy niskiego ryzyka”, 
„nietoksyczny”, „nieszkodliwy” lub 
podobnych.

3. Reklamy produktów biobójczych nie 
odnoszą się do produktu w sposób 
wprowadzający w błąd odniesieniu do 
związanego z produktem ryzyka dla 
zdrowia ludzi lub środowiska. Reklama 
produktu biobójczego nie zawiera zwrotów 
„produkt biobójczy niskiego ryzyka”, 
„nietoksyczny”, „nieszkodliwy” lub 
podobnych. Reklama zawierająca 
określenie „produkt biobójczy niskiego 
ryzyka” jest dopuszczalna wyłącznie dla 
produktów, którym przyznano pozwolenie 
zgodnie z art. 16 ust. 3.

Or. de

Uzasadnienie

Użytkownicy końcowi muszą być w stanie odróżniać produkty biobójcze niskiego ryzyka od 
produktów biobójczych wysokiego ryzyka, aby na tej podstawie podejmować decyzje 
dotyczące kupna. 

Poprawka 447
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera fa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) w stosownych przypadkach propozycje 
dotyczące stężeń granicznych dla 
konkretnych produktów biobójczych lub 
grup produktów biobójczych
w przewożonych wyrobach.

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre produkty biobójcze, na które nie wydano pozwolenia w UE, są chętnie stosowane
w krajach nienależących do UE: nie można w związku z tym całkowicie wykluczyć 
zanieczyszczenia krzyżowego wyrobów. Agencja musi w razie konieczności mieć możliwość 
odejścia od ogólnego stężenia granicznego na poziomie 0,01% w przypadku przewożonych 
wyrobów poddanych działaniu, o których mowa w art. 47 ust. 1. 
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Poprawka 448
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 2 – litera ia) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) zapewnianie wytycznych i narzędzi dla 
fazy stosowania, w szczególności:
- środków zintegrowanej ochrony przed 
określonymi szkodnikami,
- środków monitorowania stosowania 
produktów biobójczych,
- najlepszych praktyk stosowania 
produktów biobójczych w celu 
ograniczenia ich stosowania do 
najmniejszej koniecznej dawki,
- ochrony przed szkodnikami na 
obszarach wrażliwych, takich jak szkoły, 
miejsca pracy, przedszkola, przestrzenie 
publiczne, brzegi jezior, kanałów i rzek 
oraz domy opieki nad osobami starszymi,
- sprzętu technicznego do stosowania 
produktów biobójczych i ich 
kontrolowania.

Or. en

Poprawka 449
Dagmar Roth-Behrendt

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 średnich przedsiębiorstw ustala się opłatę 
obniżoną;

a) dla małych i średnich przedsiębiorstw
w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE 
dotyczącego definicji 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych
i średnich przedsiębiorstw ustala się opłatę 
obniżoną; w żaden sposób nie wpływa to 
na odpowiedzialność właściwego organu
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w zakresie przeprowadzania precyzyjnej 
oceny zgodnie z przepisami niniejszego 
rozporządzenia;

Or. de

Uzasadnienie

Opłaty powinny odzwierciedlać niezbędną pracę oraz to, że wykonano ją w sposób 
odpowiedni i skuteczny. Dlatego opłata roczna bez uzasadnienia jest nie do przyjęcia, zaś 
opłat powinno się wymagać tylko wówczas, gdy rzeczywiście jest to konieczne. 

Poprawka 450
Cristian Silviu Buşoi

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 średnich przedsiębiorstw ustala się opłatę 
obniżoną;

a) dla małych i średnich przedsiębiorstw
w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE 
dotyczącego definicji 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych
i średnich przedsiębiorstw. W żaden 
sposób nie wpływa to na odpowiedzialność 
właściwego organu oceniającego
w zakresie przeprowadzania 
kompleksowej oceny zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem;

Or. en

Uzasadnienie

Przy braku jakiegokolwiek uzasadnienia opłata roczna nie powinna mieć zastosowania,
a pełny program konsultacji powinien zostać przeprowadzony przed wprowadzeniem takich 
środków. Przyjmuje się, że Komisja i państwa członkowskie muszą być w stanie pokryć swoje 
koszty, ale opłaty nie powinny być przeszkodą w handlu wyłącznie z powodów gospodarczych, 
ponieważ produkty biobójcze mają podstawowe znaczenie we wszystkich obszarach zdrowia 
publicznego. 

Poprawka 451
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 2 – litera ba) (nowa) 



PE439.891v02-00 74/90 AM\810555PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) struktura opłat uwzględnia to, że 
produkt, na który ma zostać wydane 
pozwolenie, spełnia kryteria produktu 
niskiego ryzyka;

Or. fr

Uzasadnienie

Struktura opłat może umożliwiać stwarzanie zachęt dla wytwarzania produktów niskiego 
ryzyka. 

Poprawka 452
Dagmar Roth-Behrendt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Opłaty powinny odzwierciedlać niezbędną pracę oraz to, że wykonano ją w sposób 
odpowiedni i skuteczny. Dlatego opłata roczna bez uzasadnienia jest nie do przyjęcia, zaś 
opłat powinno się wymagać tylko wówczas, gdy rzeczywiście jest to konieczne. 

Poprawka 453
Mario Pirillo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) opłata jest wnoszona wyłącznie wtedy, 
gdy rzeczywiście jest to konieczne;

Or. it
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Uzasadnienie

Wymóg wnoszenia opłaty rocznej nie może obowiązywać od początku. Opłata ta powinna być 
wnoszona wyłącznie wtedy, gdy rzeczywiście jest to konieczne. 

Poprawka 454
Cristian Silviu Buşoi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) opłata jest pobierana wyłącznie wtedy, 
gdy rzeczywiście jest to konieczne;

Or. en

Uzasadnienie

Przy braku jakiegokolwiek uzasadnienia opłata roczna nie powinna mieć zastosowania,
a pełny program konsultacji powinien zostać przeprowadzony przed wprowadzeniem takich 
środków. Przyjmuje się, że Komisja i państwa członkowskie muszą być w stanie pokryć swoje 
koszty, ale opłaty nie powinny być przeszkodą w handlu wyłącznie z powodów gospodarczych, 
ponieważ produkty biobójcze mają podstawowe znaczenie we wszystkich obszarach zdrowia 
publicznego. 

Poprawka 455
Dagmar Roth-Behrendt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) struktura i wysokość opłat uwzględnia 
zakres prac wykonywanych przez agencję
i właściwe organy na podstawie wymogów 
niniejszego rozporządzenia i ustalana jest 
na poziomie pozwalającym zapewnić, że 
przychód z nich w połączeniu z innymi 
źródłami przychodów agencji zgodnie 
wymogami niniejszego rozporządzenia jest 
wystarczający do pokrycia kosztów 
świadczonych usług.

e) opłaty są pobierane wyłącznie wtedy, 
gdy rzeczywiście jest to konieczne.
Struktura i wysokość opłat uwzględnia 
zakres prac wykonywanych przez agencję
i właściwe organy na podstawie wymogów 
niniejszego rozporządzenia i ustalana jest 
na poziomie pozwalającym zapewnić, że 
przychód z nich w połączeniu z innymi 
źródłami przychodów agencji zgodnie 
wymogami niniejszego rozporządzenia jest 
wystarczający do pokrycia kosztów 
świadczonych usług.
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Or. de

Uzasadnienie

Opłaty powinny odzwierciedlać niezbędną pracę oraz to, że wykonano ją w sposób 
odpowiedni i skuteczny. Dlatego opłata roczna bez uzasadnienia jest nie do przyjęcia, zaś 
opłat powinno się wymagać tylko wówczas, gdy rzeczywiście jest to konieczne. 

Poprawka 456
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 2 – litera ea) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) opłaty nie mogą przekraczać 45 000 
EUR.

Or. de

Uzasadnienie

Zakres opłat musi odzwierciedlać wysokość opłat obecnie pobieranych w Europie. 

Poprawka 457
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 71a
Wykonywanie delegacji

1. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 6 
ust. 4, art. 8 ust. 5, art. 12 ust. 5, art. 13 
ust. 1, art. 14, art. 19 ust. 3, art. 21 ust. 5, 
art. 42, art. 46 ust. 4, art. 60 ust. 5, art. 70 
ust. 1, art. 73 i art. 77 ust. 1, przyznaje się 
Komisji na okres pięciu lat od dnia 
wejścia niniejszej dyrektywy w życie. Na 
co najmniej sześć miesięcy przed upływem 
tego pięcioletniego okresu Komisja 
sporządza sprawozdanie dotyczące 
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delegowanych uprawnień. Delegacja 
uprawnień jest automatycznie 
przedłużana na jednakowe okresy, chyba 
że Parlament Europejski i Rada uchylą ją 
zgodnie z art. 71b.
2. Z chwilą przyjęcia aktu delegowanego 
Komisja powiadamia o tym równocześnie 
Parlament Europejski i Radę.
3. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych przyznaje się Komisji na 
warunkach określonych w art. 71b i 71c.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 290 TFUE w przedmiotowym rozporządzeniu należy określić przepisy 
dotyczące delegowania uprawnień. 

Poprawka 458
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71b (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 71b
Uchylenie delegacji

1. Delegację uprawnień, o których mowa
w art. 6 ust. 4, art. 8 ust. 5, art. 12 ust. 5, 
art. 13 ust. 1, art. 14, art. 19 ust. 3, art. 21 
ust. 5, art. 42, art. 46 ust. 4, art. 60 ust. 5, 
art. 70 ust. 1, art. 73 i art. 77 ust. 1, może
w dowolnym czasie uchylić Parlament 
Europejski lub Rada.
2. Instytucja, która rozpoczęła 
wewnętrzną procedurę podejmowania 
decyzji o uchyleniu delegacji uprawnień, 
stara się o tym poinformować drugą 
instytucję oraz Komisję w rozsądnym 
czasie przed podjęciem ostatecznej decyzji, 
określając delegowane uprawnienia, które 
mogą być przedmiotem uchylenia, a także 
ewentualne powody uchylenia.
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3. W decyzji o uchyleniu kładzie się kres 
delegacji uprawnień określonych w tej 
decyzji. Ma ona skutek natychmiastowy 
lub skutkuje w późniejszym terminie 
podanym tamże. Pozostaje bez wpływu na 
ważność aktów delegowanych, które już 
weszły w życie. Zostaje ona opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 290 TFUE w przedmiotowym rozporządzeniu należy określić przepisy 
dotyczące delegowania uprawnień. 

Poprawka 459
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71c (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 71c
Zastrzeżenia do aktów delegowanych

1. W terminie trzech miesięcy od dnia 
powiadomienia Parlament Europejski lub 
Rada mogą zgłaszać zastrzeżenia do aktu 
delegowanego.
Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego 
lub Rady termin ten ulega przedłużeniu
o jeden miesiąc.
2. Jeżeli po upływie tego terminu ani 
Parlament Europejski, ani Rada nie 
zgłoszą zastrzeżeń wobec aktu 
delegowanego, zostaje on opublikowany
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej i wchodzi w życie w dniu
w nim określonym.
3. Jeśli Parlament Europejski lub Rada 
zgłoszą zastrzeżenia wobec aktu 
delegowanego, nie wchodzi on w życie. 
Instytucja zgłaszająca zastrzeżenia podaje 
powody tych zastrzeżeń wobec danego 
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aktu delegowanego.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 290 TFUE w przedmiotowym rozporządzeniu należy określić przepisy 
dotyczące delegowania uprawnień. 

Poprawka 460
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 72 – ustęp 5 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 5a ust. 1, 2, 4 i 6 
oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE,
z uwzględnieniem jej art. 8.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na dostosowanie procedury komitologii do nowego systemu aktów delegowanych, 
przewidzianego w art. 290 TFUE, przy wdrażaniu przedmiotowego rozporządzenia procedura 
regulacyjna połączona z kontrolą nie będzie miała zastosowania. 

Poprawka 461
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może dostosowywać załączniki 
do postępu naukowo-technicznego.

W celu uwzględnienia postępu 
technicznego Komisja może 
dostosowywać przy pomocy aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 71a i na 
warunkach określonych w art. 71b i 71c,
załączniki do postępu naukowo-
technicznego.
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Or. en

Uzasadnienie

Poprawka mająca na celu dostosowanie procedury komitologii do nowego systemu aktów 
delegowanych, przewidzianego w art. 290 TFUE. 

Poprawka 462
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może dostosowywać załączniki do 
postępu naukowo-technicznego.

Komisja dostosowuje załączniki do 
postępu naukowo-technicznego.

Or. de

Poprawka 463
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka mająca na celu dostosowanie procedury komitologii do nowego systemu aktów 
delegowanych, przewidzianego w art. 290 TFUE. 

Poprawka 464
Tiziano Motti

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 76 – ustęp 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli w oparciu o nowe dowody państwo 
członkowskie ma uzasadnione powody, by 
sądzić, że produkt biobójczy, który spełnia 
wymogi niniejszego rozporządzenia, 
stanowi poważne ryzyko dla zdrowia ludzi
lub zwierząt lub środowiska, może ono 
wprowadzić odpowiednie środki 
tymczasowe. Państwo członkowskie 
niezwłocznie informuje o tym fakcie 
Komisję i pozostałe państwa członkowskie 
oraz przedstawia uzasadnienie swej decyzji
w oparciu o nowe dowody.

Jeżeli w oparciu o nowe dowody państwo 
członkowskie ma uzasadnione powody, by 
sądzić, że produkt biobójczy, który spełnia 
wymogi niniejszego rozporządzenia, 
stanowi poważne natychmiastowe lub 
opóźnione ryzyko dla zdrowia ludzi, a 
w szczególności dzieci, zdrowia zwierząt 
lub środowiska, może ono wprowadzić 
odpowiednie środki tymczasowe. Państwo 
członkowskie niezwłocznie informuje
o tym fakcie Komisję i pozostałe państwa 
członkowskie oraz przedstawia 
uzasadnienie swej decyzji w oparciu
o nowe dowody.

Or. it

Uzasadnienie

Właściwe wydaje się podkreślenie tego, że dzieci są bardziej narażone na szkodliwe produkty 
niż dorośli, na których w przedmiotowym wniosku opiera się kryteria tolerancji. Dzieci często 
nieświadomie trafiają w miejsca, w których rozpylono produkty biobójcze i pestycydy,
i wykazują reakcje – natychmiast lub z opóźnieniem – które można bezpośrednio lub 
pośrednio przypisać szkodliwym substancjom. 

Poprawka 465
Csaba Sándor Tabajdi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 76 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli w oparciu o nowe dowody państwo 
członkowskie ma uzasadnione powody, by 
sądzić, że produkt biobójczy, który spełnia 
wymogi niniejszego rozporządzenia, 
stanowi poważne ryzyko dla zdrowia ludzi 
lub zwierząt lub środowiska, może ono 
wprowadzić odpowiednie środki 
tymczasowe. Państwo członkowskie 
niezwłocznie informuje o tym fakcie 
Komisję i pozostałe państwa członkowskie 
oraz przedstawia uzasadnienie swej decyzji
w oparciu o nowe dowody.

Jeżeli w oparciu o nowe dowody państwo 
członkowskie ma uzasadnione powody, by 
sądzić, że produkt biobójczy, który spełnia 
wymogi niniejszego rozporządzenia, 
stanowi poważne ryzyko dla zdrowia ludzi 
lub zwierząt lub środowiska, a 
w szczególności dla grup narażonych,
a także ryzyko nieosiągnięcia norm 
jakości określonych w dyrektywie 
2000/60/WE, może ono wprowadzić 
odpowiednie środki tymczasowe. Państwo 
członkowskie niezwłocznie informuje
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o tym fakcie Komisję i pozostałe państwa 
członkowskie oraz przedstawia 
uzasadnienie swej decyzji.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zapewniająca wdrożenie zasady pomocniczości i zasady ostrożności. Państwa 
członkowskie muszą wdrażać wtórne prawo europejskie, takie jak ramowa dyrektywa wodna. 
Uwzględniając nowo przyjęte rozporządzenie w sprawie środków ochrony roślin, państwa 
członkowskie dysponują odpowiednim polem działania, aby chronić swoich obywateli
i narażone ekosystemy. 

Poprawka 466
Csaba Sándor Tabajdi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 76 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja, zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 72 ust. 3 zatwierdza środek 
tymczasowy na okres zdefiniowany
w decyzji lub zobowiązuje państwo 
członkowskie do cofnięcia środka 
tymczasowego.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 193 nowo przyjętego traktatu UE państwa członkowskie mogą utrzymywać lub 
ustanawiać bardziej rygorystyczne środki ochronne w celu poprawy jakości środowiska 
naturalnego i ochrony zdrowia ludzi.

Poprawka 467
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 1 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja kontynuuje program prac, 1. Komisja kontynuuje program prac, 
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którego celem jest systematyczne badanie 
wszystkich istniejących substancji 
czynnych, rozpoczęty zgodnie z art. 16 ust. 
2 dyrektywy 98/8/WE i zakończy go do 
dnia 14 maja 2014 r. Komisja może 
przyjąć przepisy wykonawcze dotyczące 
prowadzenia programu prac oraz 
określenia stosownych praw i obowiązków 
właściwych organów i uczestników 
programu. 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.

którego celem jest systematyczne badanie 
wszystkich istniejących substancji 
czynnych, rozpoczęty zgodnie z art. 16 ust. 
2 dyrektywy 98/8/WE i zakończy go do 
dnia 14 maja 2014 r. W celu 
zagwarantowania płynnego przejścia
Komisja może przyjąć przy pomocy aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 71a i na 
warunkach określonych w art. 71b i 71c,
przepisy wykonawcze dotyczące 
prowadzenia programu prac oraz 
określenia stosownych praw i obowiązków 
właściwych organów i uczestników 
programu, a w zależności od postępów 
programu prac – może podjąć decyzję
o przedłużeniu go o określony czas.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka mająca na celu dostosowanie procedury komitologii do nowego systemu aktów 
delegowanych, przewidzianego w art. 290 TFUE. 

Poprawka 468
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 1 – akapit drugi 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W zależności od postępów programu prac 
Komisja może przedłużyć go o określony 
okres. Środek ten, mający 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.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka mająca na celu dostosowanie procedury komitologii do nowego systemu aktów 
delegowanych, przewidzianego w art. 290 TFUE. 
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Poprawka 469
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 1 – akapit trzeci 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podczas trwania programu prac Komisja 
decyduje, zgodnie z procedurą określoną
w art. 72 ust. 4, o włączeniu substancji 
czynnej do załącznika I do niniejszego 
rozporządzenia oraz o warunkach takiego 
włączenia, a także, w przypadku gdy 
warunki art. 4 nie zostały spełnione lub 
wymagane informacje i dane nie zostały 
przedłożone w określonym terminie, 
decyduje o niewłączeniu substancji 
czynnej do załącznika I do niniejszego 
rozporządzenia. W decyzji określona jest 
data, od jakiej włączenie do załącznika
I zaczyna obowiązywać.

W celu osiągnięcia postępów w ramach
programu prac Komisja decyduje przy 
pomocy aktów delegowanych, zgodnie
z art. 71a i na warunkach określonych
w art. 71b i 71c, o włączeniu substancji 
czynnej do załącznika I do niniejszego 
rozporządzenia oraz o warunkach takiego 
włączenia, a także, w przypadku gdy 
warunki art. 4 nie zostały spełnione lub 
wymagane informacje i dane nie zostały 
przedłożone w określonym terminie, 
decyduje o niewłączeniu substancji 
czynnej do załącznika I do niniejszego 
rozporządzenia. W decyzji określona jest 
data, od jakiej włączenie do załącznika
I zaczyna obowiązywać.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka mająca na celu dostosowanie procedury komitologii do nowego systemu aktów 
delegowanych, przewidzianego w art. 290 TFUE. 

Poprawka 470
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 1 – akapit trzeci 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podczas trwania programu prac Komisja 
decyduje, zgodnie z procedurą określoną
w art. 72 ust. 4, o włączeniu substancji 
czynnej do załącznika I do niniejszego 
rozporządzenia oraz o warunkach takiego 
włączenia, a także, w przypadku gdy 

Podczas trwania programu prac Komisja 
decyduje, zgodnie z procedurą określoną
w art. 72 ust. 4, o włączeniu substancji 
czynnej do załącznika I do niniejszego 
rozporządzenia oraz o warunkach takiego 
włączenia, a także, w przypadku gdy 
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warunki art. 4 nie zostały spełnione lub 
wymagane informacje i dane nie zostały 
przedłożone w określonym terminie, 
decyduje o niewłączeniu substancji 
czynnej do załącznika I do niniejszego 
rozporządzenia. W decyzji określona jest 
data, od jakiej włączenie do załącznika
I zaczyna obowiązywać.

warunki art. 4 nie zostały spełnione lub 
wymagane informacje i dane nie zostały 
przedłożone w określonym terminie, 
decyduje o niewłączeniu substancji 
czynnej do załącznika I do niniejszego 
rozporządzenia. W decyzji określona jest 
data, od jakiej włączenie do załącznika
I zaczyna obowiązywać, tj. dwa lata od 
dnia podjęcia tej decyzji.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowy tekst legislacyjny powinien jasno określać stosowne ramy czasowe. Okres 
dwóch lat został wcześniej uzgodniony przez właściwe organy. 

Poprawka 471
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Produkty biobójcze, w przypadku 
których właściwy organ państwa 
członkowskiego odrzucił wniosek
o pozwolenie złożony na mocy ust. 3 lub 
zdecydował o niewydaniu pozwolenia, nie 
są wprowadzane do obrotu po upływie 
sześciu miesięcy od dnia takiego 
odrzucenia lub decyzji.

4. Produkty biobójcze, w przypadku 
których właściwy organ państwa 
członkowskiego odrzucił wniosek
o pozwolenie złożony na mocy ust. 3 lub 
zdecydował o niewydaniu pozwolenia, nie 
są wprowadzane do obrotu po upływie 
sześciu miesięcy od dnia takiego 
odrzucenia lub decyzji. Usuwanie, 
składowanie lub wykorzystywanie 
istniejących zapasów produktów 
biobójczych, dla których właściwy organ 
państwa członkowskiego odrzucił wniosek
o pozwolenie złożony zgodnie z ust. 3 lub
w odniesieniu do których podjął decyzję
o nieprzyznaniu pozwolenia, jest 
dozwolone przez osiemnaście miesięcy od
daty, od której włączenie zaczyna 
obowiązywać.

Or. en
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Uzasadnienie

Okresy usuwania, składowania lub zużywania istniejących zapasów produktów biobójczych 
powinny być spójne w całym artykule. 

Poprawka 472
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od art. 47 wyroby
i materiały poddane działaniu, które 
zawierają produkty biobójcze 
niedozwolone na terenie Wspólnoty lub 
przynajmniej jednego z państw 
członkowskich i które były dostępne na 
rynku w dniu [OJ: insert the date referred 
to in the first subparagraph of Article 85] 
mogą do dnia decyzji wydającej 
pozwolenia na te produkty biobójcze być 
wprowadzane do obrotu, jeżeli wniosek
o pozwolenie złożono najpóźniej do dnia 1 
stycznia 2017 r. W przypadku odmowy 
wydania pozwolenia na wprowadzenie 
produktu biobójczego do obrotu, wyroby
i materiały poddane działaniu, które 
zawierają ten produkt biobójczy, przestają 
być wprowadzane do obrotu w terminie 
sześciu miesięcy od podjęcia decyzji.

W drodze odstępstwa od art. 47 wyroby
i materiały poddane działaniu, które 
zawierają produkty biobójcze 
niedozwolone na terenie Wspólnoty lub 
przynajmniej jednego z państw 
członkowskich i które były dostępne na 
rynku w dniu [OJ: insert the date referred 
to in the first subparagraph of Article 85] 
mogą do dnia decyzji wydającej 
pozwolenia na te produkty biobójcze być 
wprowadzane do obrotu, jeżeli wniosek
o pozwolenie złożono najpóźniej do dnia 1 
stycznia 2013 r. W przypadku odmowy 
wydania pozwolenia na wprowadzenie 
produktu biobójczego do obrotu, wyroby
i materiały poddane działaniu, które 
zawierają ten produkt biobójczy, przestają 
być wprowadzane do obrotu w terminie 
sześciu miesięcy od podjęcia decyzji.

Or. en

Poprawka 473
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 W drodze odstępstwa od art. 47 wyroby
i materiały poddane działaniu, które 
zawierają produkty biobójcze 

 W drodze odstępstwa od art. 47 wyroby
i materiały poddane działaniu, które 
zawierają produkty biobójcze 
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niedozwolone na terenie Wspólnoty lub 
przynajmniej jednego z państw 
członkowskich i które były dostępne na 
rynku w dniu [OJ: insert the date referred 
to in the first subparagraph of Article 85] 
mogą do dnia decyzji wydającej 
pozwolenia na te produkty biobójcze być 
wprowadzane do obrotu, jeżeli wniosek
o pozwolenie złożono najpóźniej do dnia 1 
stycznia 2017 r. W przypadku odmowy 
wydania pozwolenia na wprowadzenie 
produktu biobójczego do obrotu, wyroby
i materiały poddane działaniu, które 
zawierają ten produkt biobójczy, przestają 
być wprowadzane do obrotu w terminie
sześciu miesięcy od podjęcia decyzji.

niedozwolone na terenie Wspólnoty lub 
przynajmniej jednego z państw 
członkowskich i które były dostępne na 
rynku w dniu [OJ: insert the date referred 
to in the first subparagraph of Article 85] 
mogą do dnia decyzji wydającej 
pozwolenia na te produkty biobójcze być 
wprowadzane do obrotu, jeżeli wniosek
o pozwolenie złożono najpóźniej do dnia 1 
stycznia 2017 r. W przypadku odmowy 
wydania pozwolenia na wprowadzenie 
produktu biobójczego do obrotu, wyroby
i materiały poddane działaniu, które 
zawierają ten produkt biobójczy, przestają 
być wprowadzane do obrotu w terminie 12
miesięcy od podjęcia decyzji.

Or. de

Uzasadnienie

Termin ten musi zostać przedłużony, aby uwzględnić cykle biznesowe importerów. Handlowcy 
zamawiają towary do 18 miesięcy przed tym, jak pojawiają się one na półkach. Okres 12 
miesięcy zagwarantowałby importerom niezbędne bezpieczeństwo prawne. 

Poprawka 474
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 art. 80 
akapit pierwszy, lub dwanaście miesięcy 
od daty decyzji, o której mowa w art. 80 
akapit drugi, w zależności od tego, która
z tych dat jest późniejsza.

Or. en
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Uzasadnienie

Dodanie tego ustępu pochodzącego z art. 80 zapewnia podejmowanie spójnych środków
w odniesieniu do nowych produktów, które będą wchodzić w zakres rozporządzenia
w sprawie produktów biobójczych. 

Poprawka 475
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 82
Środki przejściowe dotyczące materiałów 
mających styczność z żywnością

skreślony

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 1] są przedkładane najpóźniej 
do dnia 1 stycznia 2017 r.
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.
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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.

Or. fr

Uzasadnienie

Materiały mające styczność z żywnością reguluje już rozporządzenie (WE) nr 1935/2004. 
Możliwe, że rozporządzenie to nie obejmuje wszystkich aspektów oceny tego typu materiałów
i ich stosowania, ale nowe ograniczenia należy wprowadzać poprzez poddanie przeglądowi 
prawodawstwa odnoszącego się konkretnie do materiałów mających styczność z żywnością,
a [nie?] w rozporządzeniu w sprawie produktów biobójczych, aby uniknąć jakiegokolwiek 
powielania przepisów i ocen.

Poprawka 476
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 82
Środki przejściowe dotyczące materiałów 
mających styczność z żywnością

skreślony

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 1] są przedkładane najpóźniej 
do dnia 1 stycznia 2017 r.
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 
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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.

Or. en

Uzasadnienie

Materiały mające styczność z żywnością nie powinny wchodzić w zakres przedmiotowego 
wniosku, ponieważ prowadziłoby to do powielania przepisów i ocen. Materiały mające 
styczność z żywnością reguluje już ramowe rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 w sprawie 
materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Jakiekolwiek zmiany
w zasadach dotyczących materiałów mających styczność z żywnością powinny być 
wprowadzane w ramach przeglądu prawodawstwa z zakresu materiałów mających kontakt
z żywnością, a nie poprzez rozszerzanie zakresu rozporządzenia w sprawie produktów 
biobójczych. 


