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Poprawka 227
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji.

 Or.de

Uzasadnienie

Dostosowanie tekstu do poprawki tej samej autorki do art. 3 lit. i).  Podobnie jak ma to 
miejsce w przypadku REACH, nie tylko „dostarczenie produktu po raz pierwszy”, ale „każde 
dostarczenie produktu” powinno oznaczać „wprowadzenie go do obrotu”, tak aby 
zagwarantować stosowanie przepisów dotyczących zdrowia i środowiska na każdym etapie.  
Wniosek o wydanie pozwolenia jest oczywiście niezbędny wyłącznie w przypadku 
wprowadzenia produktu do obrotu po raz pierwszy. 

Poprawka 228
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Wniosek o wydanie pozwolenia 
składany jest przez osobę posiadającą 
pozwolenie lub w jej imieniu. Osoba ta 
może być, choć nie jest to konieczne, 
osobą odpowiedzialną za pierwsze 
wprowadzenie produktu biobójczego do 
obrotu w konkretnym państwie 
członkowskim lub na terenie Wspólnoty.
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Or.it

Poprawka 229
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Wniosek o wydanie pozwolenia 
składany jest przez lub w imieniu osoby, 
która będzie posiadaczem pozwolenia. 
Osoba ta może, ale nie musi, być osobą 
odpowiedzialną za pierwsze wprowadzenie 
produktu biobójczego do obrotu w 
konkretnym państwie członkowskim lub na 
terenie Wspólnoty.

Or.fr

Uzasadnienie

Osoba odpowiedzialna za pierwsze wprowadzenie do obrotu dopuszczonego produktu nie 
zawsze jest posiadaczem pozwolenia. Sektor potrzebuje tego marginesu swobody na poziomie 
kanału dystrybucji. Tekst powinien również wyraźnie mówić o tym, że w przypadku gdy 
wnioskodawca chciałby uzyskać pozwolenie dla danej receptury ramowej należy złożyć 
pojedynczy wniosek, który obejmie wszystkie produkty przewidziane w recepturze ramowej. 

Poprawka 230
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Wniosek o wydanie pozwolenia 
składany jest przez osobę, która będzie 
posiadaczem pozwolenia, lub w jej
imieniu. Osoba ta może być, choć nie jest 
to konieczne, osobą odpowiedzialną za 
pierwsze wprowadzenie produktu 
biobójczego do obrotu w konkretnym 
państwie członkowskim lub na terenie 
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Wspólnoty.

Or.en

Uzasadnienie

Potrzebna jest większa elastyczność przemysłu w zakresie łańcucha dostaw. W rzeczywistości 
nierzadko zdarza się, że odpowiedzialność za produkt importowany do danego kraju i 
wprowadzany tam do obrotu ponosi dystrybutor, który nie jest posiadaczem pozwolenia, lub, 
jak ma to miejsce w przypadku przedsiębiorstw międzynarodowych, każda siostrzana spółka 
odpowiada za wprowadzenie produktu do obrotu na jej rodzimym rynku. Przepis zakładający, 
że posiadacz pozwolenia i osoba odpowiedzialna za wprowadzenie produktu do obrotu to ta 
sama osoba, stworzyłby bardzo sztywne i niepraktyczne ramy utrudniające działanie 
przemysłu. 

Poprawka 231
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wnioskodawca może złożyć pojedynczy 
wniosek o pozwolenie dla grupy 
produktów, które mają zostać dopuszczone 
na podstawie takiej samej receptury 
ramowej.

Or.en

Uzasadnienie

Potrzebna jest ta elastyczność przemysłu w zakresie łańcucha dostaw. Tekst powinien 
wyraźnie mówić o tym, że w przypadku gdy wnioskodawca chciałby uzyskać pozwolenie dla 
danej receptury ramowej, należy złożyć pojedynczy wniosek, który obejmie wszystkie produkty 
przewidziane w recepturze ramowej. Tekst w obecnej formie takiego doprecyzowania nie 
zawiera. 

Poprawka 232
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit trzeci a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wnioskodawca może złożyć pojedynczy 
wniosek o pozwolenie dla grupy 
produktów, które mają zostać dopuszczone 
na podstawie takiej samej receptury 
ramowej.

Or.fr

Uzasadnienie

Osoba odpowiedzialna za pierwsze wprowadzenie do obrotu dopuszczonego produktu nie 
zawsze jest posiadaczem pozwolenia. Sektor potrzebuje tego marginesu swobody na poziomie 
kanału dystrybucji. Tekst powinien również wyraźnie mówić o tym, że w przypadku gdy 
wnioskodawca chciałby uzyskać pozwolenie dla danej receptury ramowej należy złożyć 
pojedynczy wniosek, który obejmie wszystkie produkty przewidziane w recepturze ramowej. 

Poprawka 233
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5 – akapit drugi a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy ustanowić i wdrożyć obowiązkowe 
środki za pomocą dyrektywy ramowej w 
sprawie działań Wspólnoty, tak aby 
zapewnić zrównoważone profesjonalne 
użytkowanie produktów biobójczych, 
łącznie z wprowadzeniem krajowych 
planów działania, zintegrowaną ochroną 
roślin, środkami ograniczania ryzyka i 
promowaniem alternatyw.
Dwa lata po przyjęciu niniejszego 
rozporządzenia Komisja przedkłada 
wniosek Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie.

Or.en
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Poprawka 234
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Należy unikać plag szkodliwych 
organizmów za pomocą odpowiednich 
środków odstraszających mających na 
celu wypłoszenie lub odstraszenie tych 
organizmów. Poza tym należy podjąć inne 
środki zapobiegawcze, np. właściwe 
magazynowanie towarów, przestrzeganie 
norm higieny i natychmiastowe 
pozbywanie się odpadów. Dalsze kroki 
należy podejmować dopiero, jeżeli 
zawiodą te środki. Produkty biobójcze 
stanowiące małe ryzyko dla ludzi, zwierząt 
i środowiska powinny być zawsze 
stosowane przed użyciem innych 
produktów. Produkty biobójcze, które 
mają na celu unieszkodliwienie, zabicie 
lub zniszczenie zwierząt potrafiących 
odczuwać ból i strach, należy stosować 
jedynie w ostateczności.

Or.en

Uzasadnienie

Do art. 15 należy dodać nowy ust. 1, aby wprowadzić przepisy dotyczące zrównoważonego 
użytkowania produktów biobójczych. 

Poprawka 235
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt (i) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) jest wystarczająco skuteczny; (i) jest konieczny i wystarczająco 
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skuteczny;

Or.en

Uzasadnienie

Zapewnia spójną ochronę środowiska i zdrowia ludzkiego. Konieczne jest zachowanie 
zgodności ze wszystkimi odpowiednimi normami wspólnotowymi dotyczącymi ochrony 
środowiska. Zapewnia to również dyrektywa dotycząca produktów biobójczych 98/8/WE. 
Ponadto należy wziąć pod uwagę ochronę szczególnie wrażliwych grup ludności – zgodnie z 
przepisami rozporządzenia (WE) 1107/2009 dotyczącego środków ochrony roślin – oraz 
łączny wpływ czynników. 

Poprawka 236
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt (ii) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ii) nie wywiera niedopuszczalnych
wpływów na organizmy docelowe, w 
szczególności: niepożądanej odporności 
ani odporności krzyżowej, ani też 
niepotrzebnych cierpień i bólu u 
kręgowców;

ii) nie wywiera rzeczywistych lub 
potencjalnych wpływów na organizmy 
docelowe, w szczególności: niepożądanej 
odporności ani odporności krzyżowej, ani 
też niepotrzebnych cierpień i bólu u 
kręgowców;

Or.en

Uzasadnienie

Zapewnia spójną ochronę środowiska i zdrowia ludzkiego. Konieczne jest zachowanie 
zgodności ze wszystkimi odpowiednimi normami wspólnotowymi dotyczącymi ochrony
środowiska. Zapewnia to również dyrektywa dotycząca produktów biobójczych 98/8/WE. 
Ponadto należy wziąć pod uwagę ochronę szczególnie wrażliwych grup ludności – zgodnie z 
przepisami rozporządzenia (WE) 1107/2009 dotyczącego środków ochrony roślin – oraz 
łączny wpływ czynników. 

Poprawka 237
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt (iii) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) nie oddziałuje w sposób 
niedopuszczalny, sam lub poprzez swoje 
pozostałości, bezpośrednio lub pośrednio,
na zdrowie ludzi i zwierząt;

(iii) nie ma natychmiastowego lub 
opóźnionego szkodliwego wpływu na 
zdrowie ludzi, sam lub poprzez swoje 
pozostałości, w tym na zdrowie grup 
szczególnie wrażliwych, lub zwierząt, 
bezpośrednio lub poprzez wodę pitną (z 
uwzględnieniem substancji powstających 
w wyniku uzdatniania wody), żywność, 
paszę lub powietrze, ani skutków w 
miejscu pracy lub poprzez inny pośredni 
wpływ, z uwzględnieniem znanego wpływu 
w postaci kumulacji w organizmie i 
działania synergicznego, jeżeli dostępne są 
naukowe, zaakceptowane przez Agencję 
metody oceny takiego wpływu; ani nie ma 
wpływu na wody gruntowe;

Or.en

Uzasadnienie

Niedopuszczalne jest mówienie o skutkach „niedopuszczalnych” w kontekście zdrowia 
ludzkiego. W kontekście pozwolenia dotyczącego środków ochrony roślin, słowo 
„niedopuszczalne” było wykorzystane jedynie w kontekście wpływu na środowisko. Należy 
użyć sformułowania zaczerpniętego z rozporządzenia w sprawie środków ochrony roślin, tym 
bardziej, że obejmuje ono również wpływ łączny i synergiczny. 

Poprawka 238
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt (iii) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) nie oddziałuje w sposób
niedopuszczalny, sam lub poprzez swoje 
pozostałości, bezpośrednio lub pośrednio, 
na zdrowie ludzi i zwierząt;

(iii) nie oddziałuje rzeczywiście lub 
potencjalnie w sposób niepożądany, sam 
lub poprzez swoje metabolity i
pozostałości, bezpośrednio lub pośrednio, 
na zdrowie ludzi, zwłaszcza wrażliwych 
grup ludności, i na zdrowie zwierząt;

Or.en
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Uzasadnienie

Zapewnia spójną ochronę środowiska i zdrowia ludzkiego. Konieczne jest zachowanie 
zgodności ze wszystkimi odpowiednimi normami wspólnotowymi dotyczącymi ochrony
środowiska. Zapewnia to również dyrektywa dotycząca produktów biobójczych 98/8/WE. 
Ponadto należy wziąć pod uwagę ochronę szczególnie wrażliwych grup ludności – zgodnie z 
przepisami rozporządzenia (WE) 1107/2009 dotyczącego środków ochrony roślin – oraz 
łączny wpływ czynników. 

Poprawka 239
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt (iii) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) nie oddziałuje w sposób 
niedopuszczalny, sam lub poprzez swoje 
pozostałości, bezpośrednio lub pośrednio,
na zdrowie ludzi i zwierząt;

(iii) nie ma natychmiastowych lub 
opóźnionych skutków, sam lub poprzez 
swoje pozostałości, bezpośrednio lub 
pośrednio, dla zdrowia ludzi i zwierząt, 
uwzględniając szczególnie wrażliwe grupy 
ludności;

Or.en

Poprawka 240
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt (iv) – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) nie oddziałuje w sposób
niedopuszczalny, sam lub poprzez swoje 
pozostałości, na środowisko, 
uwzględniając w szczególności następujące 
aspekty:

(iv) nie oddziałuje rzeczywiście lub 
potencjalnie w sposób niepożądany, sam 
lub poprzez swoje pozostałości, na 
środowisko, uwzględniając w 
szczególności następujące aspekty:

Or.en

Uzasadnienie

Zapewnia spójną ochronę środowiska i zdrowia ludzkiego. Konieczne jest zachowanie 
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zgodności ze wszystkimi odpowiednimi normami wspólnotowymi dotyczącymi ochrony 
środowiska. Zapewnia to również dyrektywa dotycząca produktów biobójczych 98/8/WE. 
Ponadto należy wziąć pod uwagę ochronę szczególnie wrażliwych grup ludności – zgodnie z 
przepisami rozporządzenia (WE) 1107/2009 dotyczącego środków ochrony roślin – oraz 
łączny wpływ czynników. 

Poprawka 241
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt (iv) – tiret pierwsze 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- jego obecność i rozprzestrzenianie się w 
środowisku;

- jego obecność i rozprzestrzenianie się w 
środowisku, w tym rozprzestrzenianie na 
dużych obszarach;

Or.en

Uzasadnienie

Zapewnia spójną ochronę środowiska i zdrowia ludzkiego. Konieczne jest zachowanie 
zgodności ze wszystkimi odpowiednimi normami wspólnotowymi dotyczącymi ochrony 
środowiska. Zapewnia to również dyrektywa dotycząca produktów biobójczych 98/8/WE. 
Ponadto należy wziąć pod uwagę ochronę szczególnie wrażliwych grup ludności – zgodnie z 
przepisami rozporządzenia (WE) 1107/2009 dotyczącego środków ochrony roślin – oraz 
łączny wpływ czynników. 

Poprawka 242
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt (iv) – tiret drugie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- zanieczyszczenie wód powierzchniowych
(w tym wód w ujściach rzek i wody 
morskiej), wody gruntowej i pitnej, 
powietrza i gleby;

- zanieczyszczenie wód powierzchniowych
(w tym wód w ujściach rzek i wody 
morskiej), wody gruntowej i pitnej, 
powietrza i gleby, biorąc pod uwagę 
lokalizacje odległe od miejsca 
wykorzystania tych substancji w wyniku 
przemieszczania się na duże odległości;
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Or.en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zachowanie zgodności ze sformułowaniem przyjętym dla środków 
ochrony roślin. 

Poprawka 243
Dan Jørgensen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or.en

Poprawka 244
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wszystkie normalne warunki, w których 
produkt biobójczy może być stosowany;

a) wszystkie normalne warunki lub inne 
rzeczywiste scenariusze jak np. wypadki, 
w których produkt biobójczy może być 
stosowany;
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Or.en

Uzasadnienie

Zapewnia spójną ochronę środowiska i zdrowia ludzkiego. Konieczne jest zachowanie 
zgodności ze wszystkimi odpowiednimi normami wspólnotowymi dotyczącymi ochrony 
środowiska. Zapewnia to również dyrektywa dotycząca produktów biobójczych 98/8/WE. 
Ponadto należy wziąć pod uwagę ochronę szczególnie wrażliwych grup ludności – zgodnie z 
przepisami rozporządzenia (WE) 1107/2009 dotyczącego środków ochrony roślin – oraz 
łączny wpływ czynników. 

Poprawka 245
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – litera c a) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) wpływ łączny i synergiczny.

Or.en

Uzasadnienie

Zapewnia spójną ochronę środowiska i zdrowia ludzkiego. Konieczne jest zachowanie 
zgodności ze wszystkimi odpowiednimi normami wspólnotowymi dotyczącymi ochrony 
środowiska. Zapewnia to również dyrektywa dotycząca produktów biobójczych 98/8/WE. 
Ponadto należy wziąć pod uwagę ochronę szczególnie wrażliwych grup ludności – zgodnie z 
przepisami rozporządzenia (WE) 1107/2009 dotyczącego środków ochrony roślin – oraz 
łączny wpływ czynników. 

Poprawka 246
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Pozwolenie na wprowadzenie do obrotu 
produktu biobójczego niskiego ryzyka jest 
uzależnione od spełnienia wymagań 
określonych w ust. 1 lit. b), c) i d).

3. Pozwolenie na wprowadzenie do obrotu 
produktu biobójczego niskiego ryzyka jest
udzielane jedynie w przypadku 
zakwalifikowania aktywnych substancji 
jako substancji aktywnych niskiego ryzyka 
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i ich wpisania do załącznika I (lub 
oddzielnego załącznika) zgodnie z art. 4 i 
art. 5, ponadto pozwolenie jest uzależnione 
od spełnienia wymagań określonych w ust. 
1 lit. a), b), c) i d).

Or.en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji nie zapewnia żadnej oceny substancji aktywnych niskiego ryzyka na 
poziomie UE. Całkowicie niejasne jest, jakie substancje aktywne może zawierać produkt 
niskiego ryzyka. Aby móc zakwalifikować dany produkt jako niskiego ryzyka, należy wiedzieć, 
co taki produkt zawiera. Zatem substancje aktywne produktu niskiego ryzyka powinny 
przynajmniej być poddawane ocenie na poziomie UE i wpisywane do załącznika I, tak aby 
dany produkt mógł zostać uznany za produkt niskiego ryzyka. 

Poprawka 247
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 5 – litera b a) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) powoduje zaburzenia 
endokrynologiczne.

Or.en

Uzasadnienie

Z powodu zagrożeń dla zdrowia wywoływanych przez te substancje, nie powinno się zezwalać 
na ich powszechne stosowanie. 

Poprawka 248
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 5 – litera b a) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) potencjał neurotoksyczności 
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rozwojowej lub immunotoksyczności.

Or.en

Poprawka 249
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Produkt biobójczy uznaje się za produkt 
biobójczy niskiego ryzyka, jeżeli zawarte 
w nim substancje aktywne zostały wpisane 
do załącznika I lub jeżeli obydwa 
następujące warunki są spełnione:

Or.en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji nie zapewnia żadnej oceny substancji aktywnych niskiego ryzyka na 
poziomie UE. Całkowicie niejasne jest, jakie substancje aktywne może zawierać produkt 
niskiego ryzyka. Aby móc zakwalifikować dany produkt jako niskiego ryzyka, należy wiedzieć, 
co taki produkt zawiera. Zatem substancje aktywne produktu niskiego ryzyka powinny 
przynajmniej być poddawane ocenie na poziomie UE i wpisywane do załącznika I, tak aby 
dany produkt mógł zostać uznany za produkt niskiego ryzyka. 

Poprawka 250
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Produkt biobójczy uznaje się za produkt 
biobójczy niskiego ryzyka, jeżeli spełniony 
jest jeden lub dwa spośród następujących 
warunków:

Or.en
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Poprawka 251
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) łączny wpływ zarówno substancji 
aktywnych, jak i nieaktywnych został 
wzięty pod uwagę i określony jako 
niskiego ryzyka.

Or.en

Poprawka 252
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – akapit drugi – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Jednak niezbędne są szczególne 
zrównoważone środki użytkowania 
połączone z odpowiednimi technologiami 
służącymi kontrolowaniu użytkowania, a
produkt biobójczy powinien spełniać
przynajmniej dwa z następujących 
warunków:

Or.en

Poprawka 253
Rovana Plumb

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – akapit drugi – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zawiera on jedną lub więcej substancji 
czynnych, które spełniają kryteria 

a) uwalnia jedną substancję chemiczną 
lub więcej w trakcie normalnego 
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substancji ocenionych jako trwałe, podatne 
na bioakumulację i toksyczne (PBT) oraz 
bardzo trwałe i bardzo podatne na 
bioakumulację (vPvB) zgodnie z 
załącznikiem XIII rozporządzenia (WE) nr 
1907/2006;

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

Or.en

Uzasadnienie

W trosce o dokładność proponuje się nowe sformułowanie poprawki. 

Poprawka 254
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – akapit drugi – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or.en

Poprawka 255
Rovana Plumb

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – akapit drugi – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zawiera on jedną lub więcej substancji 
sklasyfikowanych jako zaburzające 

b) uwalnia jedną substancję chemiczną 
lub więcej w trakcie normalnego 



PE439.904v02-00 18/60 AM\811561PL.doc

PL

gospodarkę hormonalną; zastosowania lub zawiera on jedną lub 
więcej substancji sklasyfikowanych jako 
zaburzające gospodarkę hormonalną;

Or.en

Uzasadnienie

W trosce o dokładność proponuje się nowe sformułowanie poprawki. 

Poprawka 256
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – akapit drugi – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) zawiera on jakąkolwiek substancję 
sklasyfikowaną jako zaburzającą
gospodarkę hormonalną

Or.en

Poprawka 257
Rovana Plumb

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – akapit drugi – litera c) – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zawiera on jedną lub więcej substancji 
czynnych, które zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 
zostały sklasyfikowane, lub mogą zostać 
sklasyfikowane, ponieważ spełniają 
odpowiednie kryteria, jako:

c) uwalnia jedną substancję chemiczną 
lub więcej w trakcie normalnego 
zastosowania lub zawiera on jedną lub 
więcej substancji czynnych, które zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 
zostały sklasyfikowane, lub mogą zostać 
sklasyfikowane, ponieważ spełniają 
odpowiednie kryteria, jako:

Or.en
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Uzasadnienie

W trosce o dokładność proponuje się nowe sformułowanie poprawki. 

Poprawka 258
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – akapit drugi – litera c) – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zawiera on jedną lub więcej substancji 
czynnych, które zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 
zostały sklasyfikowane, lub mogą zostać 
sklasyfikowane, ponieważ spełniają 
odpowiednie kryteria, jako:

c) zawiera on jedną lub więcej substancji 
czynnych, które są substancjami 
potencjalnie niebezpiecznymi lub które
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1272/2008 zostały sklasyfikowane, lub 
mogą zostać sklasyfikowane, ponieważ 
spełniają odpowiednie kryteria, jako:

Or.en

Uzasadnienie

Definicja ta jest zgodna z rozporządzeniem w sprawie środków ochrony roślin 
(rozporządzenie w sprawie PPP), które stanowi, że produkt niskiego ryzyka nie może 
zawierać substancji potencjalnie niebezpiecznej (art. 47 ust. 1 lit. b). 

Poprawka 259
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – akapit drugi – litera c) – podpunkt (vi a) (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

vi a) substancje wybuchowe;

Or.en

Uzasadnienie

Należy zagwarantować, że produkty biobójcze stwarzające niewielkie zagrożenie stanowią 
niewielkie ryzyko. 
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Poprawka 260
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – akapit drugi – litera c) – podpunkt (vi a) (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

vi a) substancje żrące;

Or.en

Poprawka 261
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – akapit drugi – litera c) – podpunkt (vi b) (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

vi b) substancje żrące;

Or.en

Uzasadnienie

Należy zagwarantować, że produkty biobójcze stwarzające niewielkie zagrożenie stanowią 
niewielkie ryzyko. 

Poprawka 262
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – akapit drugi – litera c) – podpunkt (vi c) (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

vi c) substancje bardzo toksyczne lub 
toksyczne,

Or.en
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Uzasadnienie

Należy zagwarantować, że produkty biobójcze stwarzające niewielkie zagrożenie stanowią 
niewielkie ryzyko. 

Poprawka 263
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – akapit drugi – litera c a) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) zawiera nanomateriał.

Or.en

Uzasadnienie

W oparciu o obecny stan wiedzy lub jej brak produkt biobójczy zawierający nanomateriały 
nie może być uznany za stwarzający niewielkie zagrożenie. 

Poprawka 264
Esther De Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – akapit drugi – litery od c a) do c c) (nowe) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) produkt jest wybuchowy;
cb) produkt jest wysoce łatwopalny;
cc) produkt jest samozapalający w 
temperaturze stosowania.

Or.en

Poprawka 265
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – akapit drugi – litera c a) (nowa) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) produkt został sklasyfikowany lub ma 
zostać sklasyfikowany w jednej z kategorii 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
1272/2008;

Or.en

Poprawka 266
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – akapit drugi – litera c b) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) zawiera jedną z substancji 
potencjalnie niebezpiecznych.

Or.en

Poprawka 267
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W określonych powyżej warunkach 
osoba wnioskująca o pozwolenie 
przedkłada właściwym organom:
i) informacje na temat poszczególnych 
punktów sprzedaży,
ii) szczegółowe zalecenia i/lub przepisy 
dotyczące stosowania sprzętu 
zabezpieczającego,
iii) broszurę dotyczącą zagrożeń, korzyści 
i odpowiedzialnego stosowania produktu,
iv) roczne sprawozdanie dotyczące 
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wypadków, o ile takowe miały miejsce.

Or.en

Uzasadnienie

Same swoiste właściwości substancji czynnej nie powinny decydować o tym, czy jest ona 
odpowiednia dla produktów niskiego ryzyka, ponieważ ryzyko może wynikać w większym 
stopniu z narażenia na produkt niż z zagrożenia związanego z substancją czynną.  Jako że 
niektóre środki biobójcze są stosowane przez użytkowników nieprofesjonalnych, ważne jest, 
aby zagwarantować bezpieczeństwo tych produktów poprzez lepsze informacje i środki 
zapobiegawcze dotyczące ich stosowania. Poza tym należy zachęcać przemysł do tego, aby 
skupiał się w działaniach na rzecz badań i innowacji na opracowywaniu produktów niskiego 
ryzyka. 

Poprawka 268
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niezależnie od przepisów ust. 1 produkt 
biobójczy uznaje się za produkt biobójczy 
niskiego ryzyka, jeżeli substancje czynne 
są zawarte w danym produkcie biobójczym 
w taki sposób, że w normalnych 
warunkach stosowania zachodzi jedynie 
znikome narażenie ludzi na substancję, a 
produkt na wszystkich etapach cyklu życia 
jest stosowany w ściśle kontrolowanych 
warunkach.

skreślony

Or.en

Uzasadnienie

Produkt nie może należeć do kategorii produktów niskiego ryzyka, jeżeli nie spełnia kryteriów 
określonych w powyższych artykułach. 
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Poprawka 269
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niezależnie od przepisów ust. 1 produkt 
biobójczy uznaje się za produkt biobójczy 
niskiego ryzyka, jeżeli substancje czynne 
są zawarte w danym produkcie biobójczym 
w taki sposób, że w normalnych 
warunkach stosowania zachodzi jedynie 
znikome narażenie ludzi na substancję, a 
produkt na wszystkich etapach cyklu życia 
jest stosowany w ściśle kontrolowanych 
warunkach.

skreślony

Or.en

Uzasadnienie

Określenie „znikomy” jest zdecydowanie zbyt mało precyzyjne, aby uznać je za kryterium 
odpowiednie do wspierania ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. 

Poprawka 270
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niezależnie od przepisów ust. 1 produkt 
biobójczy uznaje się za produkt biobójczy 
niskiego ryzyka, jeżeli substancje czynne 
są zawarte w danym produkcie biobójczym 
w taki sposób, że w normalnych 
warunkach stosowania zachodzi jedynie 
znikome narażenie ludzi na substancję, a 
produkt na wszystkich etapach cyklu życia 
jest stosowany w ściśle kontrolowanych 
warunkach.

2. Niezależnie od przepisów ust. 1 produkt 
biobójczy uznaje się za produkt biobójczy 
niskiego ryzyka, jeżeli substancje czynne 
są zawarte w danym produkcie biobójczym 
w taki sposób, że w normalnych 
warunkach stosowania zachodzi jedynie 
znikome narażenie ludzi na substancję, tj. 
produkt jest użytkowany w systemach 
zamkniętych lub w innych warunkach z
wyłączeniem styczności z ludźmi, a 
pozostałości substancji czynnej nie 
przekraczają granicy wykrywalności, a 
produkt na wszystkich etapach cyklu życia 
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jest stosowany w ściśle kontrolowanych 
warunkach.

Or.en

Poprawka 271
Esther De Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niezależnie od przepisów ust. 1 produkt 
biobójczy uznaje się za produkt biobójczy 
niskiego ryzyka, jeżeli substancje czynne 
są zawarte w danym produkcie biobójczym 
w taki sposób, że w normalnych 
warunkach stosowania zachodzi jedynie 
znikome narażenie ludzi na substancję, a 
produkt na wszystkich etapach cyklu życia 
jest stosowany w ściśle kontrolowanych 
warunkach.

2. Niezależnie od przepisów ust. 1 produkt 
biobójczy uznaje się za produkt biobójczy 
niskiego ryzyka, jeżeli substancje czynne 
są zawarte w danym produkcie biobójczym 
w taki sposób, że w normalnych 
warunkach stosowania zachodzi jedynie 
znikome narażenie ludzi na substancję, a 
produkt na wszystkich etapach cyklu życia 
jest stosowany w ściśle kontrolowanych 
warunkach, a zagrożenia, o których mowa 
w art. 17 ust. 1 lit. d), można złagodzić, 
gdy produkt jest stosowany zgodnie z 
przeznaczeniem.

Or.en

Poprawka 272
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niezależnie od przepisów ust. 1 produkt 
biobójczy uznaje się za produkt biobójczy 
niskiego ryzyka, jeżeli substancje czynne 
są zawarte w danym produkcie biobójczym 
w taki sposób, że w normalnych
warunkach stosowania zachodzi jedynie 
znikome narażenie ludzi na substancję, a 

2. Niezależnie od przepisów ust. 1 produkt 
biobójczy uznaje się za produkt biobójczy 
niskiego ryzyka, jeżeli substancje czynne 
są zawarte w danym produkcie biobójczym 
w taki sposób, że w zalecanych warunkach 
stosowania zachodzi jedynie znikome lub 
kontrolowane narażenie ludzi na 
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produkt na wszystkich etapach cyklu życia 
jest stosowany w ściśle kontrolowanych 
warunkach.

substancję poprzez zrównoważone środki 
użytkowania, a produkt na wszystkich 
etapach cyklu życia jest stosowany w ściśle 
kontrolowanych warunkach.

Or.en

Uzasadnienie

Same swoiste właściwości substancji czynnej nie powinny decydować o tym, czy jest ona 
odpowiednia dla produktów niskiego ryzyka, ponieważ ryzyko może wynikać w większym 
stopniu z narażenia na produkt niż z zagrożenia związanego z substancją czynną.  Jako że 
niektóre środki biobójcze są stosowane przez użytkowników nieprofesjonalnych, ważne jest, 
aby zagwarantować bezpieczeństwo tych produktów poprzez lepsze informacje i środki 
zapobiegawcze dotyczące ich stosowania. Poza tym należy zachęcać przemysł do tego, aby 
skupiał się w działaniach na rzecz badań i innowacji na opracowywaniu produktów niskiego 
ryzyka. 

Poprawka 273
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera c) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w przypadku produktów innych niż 
produkty biobójcze niskiego ryzyka,
dokumentację lub upoważnienie do 
korzystania z danych dotyczących każdej 
substancji czynnej zawartej w danym 
produkcie biobójczym, które spełniają 
wymogi określone w załączniku II;

c) dokumentację lub upoważnienie do 
korzystania z danych dotyczących każdej 
substancji czynnej zawartej w danym 
produkcie biobójczym, które spełniają 
wymogi określone w załączniku II;

Or.en

Uzasadnienie

Konieczne jest oparcie oceny substancji i produktów niskiego ryzyka na wystarczającej ilości 
danych. 
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Poprawka 274
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera d) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w przypadku produktów biobójczych 
niskiego ryzyka, wszelkie informacje 
istotne dla potwierdzenia wniosku, że
produkt biobójczy należy uznać za produkt 
biobójczy niskiego ryzyka.

d) w przypadku produktów biobójczych 
niskiego ryzyka, dokumentację lub 
upoważnienie do korzystania z danych 
dotyczących produktu biobójczego, które 
spełniają wymogi określone w załączniku 
III;

Or.en

Uzasadnienie

Posługując się wystarczającą ilością danych, konieczne jest ocenienie, czy substancja czynna 
i produkt są niskiego ryzyka. 

Poprawka 275
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Wnioski o pozwolenie krajowe, które 
wiążą się z procedurą wzajemnego 
uznawania, można kierować w języku 
angielskim do właściwego organu wraz z 
dokumentami, o których mowa w ust. 1.

Or.en
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Uzasadnienie

W odniesieniu do wniosków wiążących się następnie z procedurami wzajemnego uznawania 
zasadnicze znaczenie ma fakt, że właściwy organ otrzymujący przyjmuje te wnioski wraz z 
dokumentami towarzyszącymi w języku angielskim. Jest to ważne, by uniknąć czasochłonnego 
i kosztownego procesu tłumaczenia tych samych dokumentów z szeregu języków europejskich. 

Poprawka 276
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1  

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niezależnie od przepisów art. 18, 
wnioskodawca nie jest zobowiązany 
przedstawić dane wymagane w tym 
artykule, jeśli zachodzi którakolwiek z 
niżej wymienionych okoliczności:

skreślony

a) informacje nie są konieczne z uwagi na 
stopień narażenia związany z 
proponowanymi zastosowaniami;
b) dostarczenie tego rodzaju informacji 
jest z naukowego punktu widzenia 
zbyteczne;
c) dostarczenie tego rodzaju informacji 
jest technicznie niemożliwe.

Or.en

Poprawka 277
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wnioskodawca może wystąpić o 
dostosowanie wymogów dotyczących 
danych wymaganych na mocy art. 18 
zgodnie z przepisami załącznika IV. We 

skreślony
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wniosku należy zamieścić uzasadnienie 
proponowanego dostosowania wymogów 
dotyczących danych wraz z wyraźnym 
odesłaniem do poszczególnych zasad 
załącznika IV.

Or.en

Poprawka 278
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja przyjmuje środki mające na 
celu określenie kryteriów pozwalających
ustalić jakiego rodzaju uzasadnienie jest 
wystarczające do dokonania dostosowania 
danych wymaganych na mocy przepisów 
art. 18 z powodów, o których mowa w ust. 
1 lit. a).

3. Aby ustalić, jakiego rodzaju 
uzasadnienie jest wystarczające do 
dokonania dostosowania danych 
wymaganych na mocy przepisów art. 18 z 
powodów, o których mowa w ust. 1 lit. a), 
Komisja przyjmuje kryteria za pomocą 
aktów delegowanych zgodnie z art. 71a 
oraz wypełniając warunki zawarte w art. 
71b i 71c.

Or.en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu dostosowanie systemu komitologii do nowego systemu aktów 
delegowanych na mocy art. 290 TFUE. 

Poprawka 279
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – 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 

skreślony
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regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 72 ust. 4.

Or.en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu dostosowanie systemu komitologii do nowego systemu aktów 
delegowanych na mocy art. 290 TFUE. 

Poprawka 280
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – litera o a) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

oa) analityczne metody, w tym 
współczynniki odzysku i granice 
oznaczalności (LOD) znaczących z punktu 
widzenia toksykologicznego i 
ekotoksykologicznego składników 
produktu biobójczego i/lub jego 
pozostałości.

Or.en

Poprawka 281
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku receptury ramowej 
wszystkie należące do niej produkty 
biobójcze objęte będą pojedynczym 
numerem pozwolenia.

Or.en
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Uzasadnienie

Potrzebny jest nowy ustęp, w którym precyzuje się, że w przypadku objętej pozwoleniem 
receptury ramowej wszystkie należące do niej produkty są objęte pojedynczym numerem 
pozwolenia. Obecnie we wniosku dotyczącym rozporządzenia w sprawie produktów 
biobójczych nie ma takiego wyjaśnienia. 

Poprawka 282
Catherine Soullie, Gaston Franco

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) dozwolone zmiany w składzie danego 
produktu biobójczego odniesienia 
wyrażone jako zmniejszenie zawartości 
procentowej substancji czynnej(-ych) lub 
jako zmiana zawartości procentowej
wchodzących w skład danego produktu 
biobójczego substancji innych niż 
substancje czynne, które uznaje się za 
wchodzące w skład receptury ramowej;

Or.fr

Uzasadnienie

Ust. 3 lit. b) powinien być całkowicie spójny z art. 16 ust. 6, który stanowi, że „w przypadku 
receptury ramowej dopuszczalne jest zmniejszenie zawartości procentowej substancji czynnej 
w referencyjnym produkcie biobójczym”. Dlatego możliwość ta powinna zostać 
odzwierciedlona w treści pozwolenia. 

Poprawka 283
Julie Girling

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dozwolone zmiany w składzie danego 
produktu biobójczego odniesienia 
wyrażone jako zawartość procentowa

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

procentowej substancji czynnej(-ych) lub 
jako zmiana zawartości procentowej
wchodzących w skład danego produktu 
biobójczego substancji innych niż 
substancje czynne, które uznaje się za 
wchodzące w skład receptury ramowej;

Or.en

Uzasadnienie

Ust. 3 lit. b) powinien być całkowicie spójny z art. 16 ust. 6, który stanowi, że „w przypadku 
receptury ramowej dopuszczalne jest zmniejszenie zawartości procentowej substancji czynnej 
w referencyjnym produkcie biobójczym”. Treść pozwolenia powinna również odzwierciedlać 
tę możliwość. 

Poprawka 284
Cristian Silviu Buşoi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) dozwolone zmiany w składzie danego 
produktu biobójczego odniesienia 
wyrażone jako zmniejszenie zawartości 
procentowej substancji czynnej(-ych) lub 
jako zmiana zawartości procentowej
wchodzących w skład danego produktu 
biobójczego substancji innych niż 
substancje czynne, które uznaje się za 
wchodzące w skład receptury ramowej;

Or.en

Uzasadnienie

Ust. 3 lit. b) powinien być całkowicie spójny z art. 16 ust. 6, który stanowi, że „w przypadku 
receptury ramowej dopuszczalne jest zmniejszenie zawartości procentowej substancji czynnej 
w referencyjnym produkcie biobójczym”. Treść pozwolenia powinna również odzwierciedlać 
tę możliwość. 
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Poprawka 285
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 3 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W przypadku receptury ramowej 
wszystkie należące do niej produkty 
biobójcze objęte będą pojedynczym 
numerem pozwolenia.

Or.en

Uzasadnienie

Potrzebny jest nowy ustęp, w którym precyzuje się, że w przypadku objętej pozwoleniem 
receptury ramowej wszystkie należące do niej produkty są objęte pojedynczym numerem 
pozwolenia. Obecnie we wniosku dotyczącym rozporządzenia w sprawie produktów 
biobójczych nie ma takiego wyjaśnienia. 

Poprawka 286
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Właściwy organ otrzymujący, lub w 
przypadku oceny wniosku o pozwolenie 
wspólnotowe, właściwy organ oceniający, 
przeprowadza ocenę porównawczą w 
ramach oceny, w rozumieniu niniejszego 
rozporządzenia, wniosku o przedłużenie 
ważności pozwolenia na produkt biobójczy 
zawierający substancję czynną 
kwalifikującą się do zastąpienia zgodnie z 
art. 9 ust. 1. Oceną porównawczą należy 
objąć wszystkie produkty biobójcze 
stosowane w tym samym celu, jeżeli 
zgromadzono wystarczające 
doświadczenie w zakresie ich stosowania i 
jeżeli były one stosowane przez co 
najmniej pięć lat.
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Or.it

Uzasadnienie

Celem powyższej poprawki jest lepsze określenie sposobu przeprowadzania oceny 
porównawczej. Elementem, który należy uwzględnić, jest wystarczające doświadczenie w 
zakresie stosowania produktu. Powinno to stanowić regułę, a nie wyjątek.

Poprawka 287
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Właściwy organ otrzymujący, lub w 
przypadku oceny wniosku o pozwolenie 
wspólnotowe, właściwy organ oceniający, 
przeprowadza ocenę porównawczą w 
ramach oceny wniosku o pozwolenie lub 
przedłużenie ważności pozwolenia na 
produkt biobójczy. Ocena porównawcza 
ma zastosowanie do wszystkich produktów 
biobójczych stosowanych w tym samym 
celu, na których temat zgromadzono w 
wyniku co najmniej trzyletniego 
stosowania wystarczające doświadczenie.

Or.en

Uzasadnienie

Zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi wynika nie tyle z substancji czynnej, której w 
każdym produkcie znajduje się mała ilość, a raczej z samego produktu i jego zastosowania. 
Porównywanie jedynie produktów zawierających substancję kwalifikującą się do zastąpienia 
będzie mało przydatne.  Każdego roku odkrywa się bardzo nieliczne nowe substancje czynne, 
które nie są w stanie zastąpić starych substancji, przez co substancje kwalifikujące się do 
zastąpienia pozostaną na rynku dłużej niż oczekiwano. W celu pobudzenia innowacyjności 
zasadnicze znaczenie ma popieranie jedynie najbezpieczniejszych produktów na rynku. 
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Poprawka 288
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Ocena porównawcza ma zastosowanie do 
wszystkich produktów biobójczych 
stosowanych w tym samym celu, na 
których temat zgromadzono w wyniku co 
najmniej pięcioletniego stosowania 
wystarczające doświadczenie.

Or.de

Uzasadnienie

Wniosek o przeprowadzenie oceny porównawczej powinien z zasady a nie w drodze wyjątku 
uwzględniać doświadczenie wynikające ze stosowania produktu w praktyce. Wniosek o 
przeprowadzenie oceny porównawczej należy ograniczyć zatem do przypadków przedłużania 
ważności pozwolenia na produkty biobójcze, które zawierają substancje czynne określone 
jako substancje kwalifikujące się do zastąpienia zgodnie z art. 9. 

Poprawka 289
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ otrzymujący, lub w 
przypadku oceny wniosku o pozwolenie 
wspólnotowe, właściwy organ oceniający, 

1. Właściwy organ otrzymujący, lub w 
przypadku oceny wniosku o pozwolenie 
wspólnotowe, właściwy organ oceniający, 



PE439.904v02-00 36/60 AM\811561PL.doc

PL

przeprowadza ocenę porównawczą w 
ramach oceny wniosku o pozwolenie lub 
przedłużenie ważności pozwolenia na 
produkt biobójczy zawierający substancję 
czynną kwalifikującą się do zastąpienia 
zgodnie z art. 9 ust. 1.

przeprowadza ocenę porównawczą w 
ramach oceny wniosku o pozwolenie lub 
przedłużenie ważności pozwolenia na 
produkt biobójczy zawierający substancję 
czynną lub substancję niebędącą
substancją czynną kwalifikującą się do 
zastąpienia zgodnie z art. 9 ust. 1.

Or.en

Poprawka 290
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or.de

Uzasadnienie

Wniosek o przeprowadzenie oceny porównawczej powinien z zasady a nie w drodze wyjątku 
uwzględniać doświadczenie wynikające ze stosowania produktu w praktyce. Wniosek o 
przeprowadzenie oceny porównawczej należy ograniczyć zatem do przypadków przedłużania 
ważności pozwolenia na produkty biobójcze, które zawierają substancje czynne określone 
jako substancje kwalifikujące się do zastąpienia zgodnie z art. 9. 

Poprawka 291
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

bezzwłocznie przekazywane właściwym 
organom w innych państwach 
członkowskich i agencji, oraz, w 
przypadku przedłużenia wniosku o 
pozwolenie wspólnotowe, również 
Komisji.

Or.it

Uzasadnienie

Wyniki oceny porównawczej należy przekazać Komisji wyłącznie w przypadku przedłużenia 
ważności pozwolenia wspólnotowego.

Poprawka 292
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W drodze odstępstwa od ust. 1 ocena 
porównawcza nie jest wymagana w 
odniesieniu do produktów biobójczych, co 
do których wykazano, że ich stosowanie 
jest bezpieczne.

Or.it

Uzasadnienie

Porównanie musi koncentrować się na produktach biobójczych, w przypadku których 
ustalono, że istnieje ryzyko i niezbędne są rozwiązania alternatywne. Nie przeprowadza się 
oceny porównawczej produktów biobójczych, co do których wykazano, że ich stosowanie jest 
bezpieczne. 

Poprawka 293
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or.de

Uzasadnienie

Wniosek o przeprowadzenie oceny porównawczej powinien z zasady a nie w drodze wyjątku 
uwzględniać doświadczenie wynikające ze stosowania produktu w praktyce. Wniosek o 
przeprowadzenie oceny porównawczej należy ograniczyć zatem do przypadków przedłużania 
ważności pozwolenia na produkty biobójcze, które zawierają substancje czynne określone 
jako substancje kwalifikujące się do zastąpienia zgodnie z art. 9. 

Poprawka 294
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or.it
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Uzasadnienie

Przeprowadzanie oceny porównawczej należy ograniczyć do przypadków przedłużenia 
ważności pozwolenia. 

Poprawka 295
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or.en

Poprawka 296
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) dla zastosowań wymienionych we 
wniosku istnieją już inne dozwolone 
produkty biobójcze, lub niechemiczna 
metoda zwalczania lub zapobiegania, które 
łączą się ze znacznie niższym ryzykiem dla 
zdrowia ludzi i zwierząt lub dla środowiska
i które wykazują równoważną skuteczność 
oraz brak znacznego wzrostu ryzyka w 
odniesieniu do wszelkich innych 
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parametrów;

Or.de

Uzasadnienie

Wniosek o przeprowadzenie oceny porównawczej powinien z zasady a nie w drodze wyjątku 
uwzględniać doświadczenie wynikające ze stosowania produktu w praktyce. Wniosek o 
przeprowadzenie oceny porównawczej należy ograniczyć zatem do przypadków przedłużania 
ważności pozwolenia na produkty biobójcze, które zawierają substancje czynne określone 
jako substancje kwalifikujące się do zastąpienia zgodnie z art. 9. 

Poprawka 297
Tiziano Motti

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) dla zastosowań wymienionych we 
wniosku istnieje już inny dozwolony 
produkt biobójczy lub niechemiczna 
metoda zwalczania lub zapobiegania, które 
łączą się ze znacznie niższym ryzykiem dla 
zdrowia ludzi, zwłaszcza dzieci, lub
zwierząt lub też dla środowiska
bezpośrednio po zastosowaniu lub w 
bardziej odległej przyszłości;

Or.it

Uzasadnienie

Warto byłoby podkreślić fakt, że dzieci są bardziej podatne na działanie szkodliwych 
produktów niż dorośli, na których opierają się kryteria tolerancji zawarte we wniosku w 
sprawie rozporządzenia. Dzieci często przebywają w miejscach, gdzie rozpylono produkty 
biobójcze i środki ochrony roślin, i wykazują objawy – natychmiast lub po dłuższym czasie –
które można przypisać bezpośrednio lub pośrednio działaniu szkodliwych substancji. 

Poprawka 298
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) dla zastosowań wymienionych we 
wniosku istnieje już inny dozwolony 
produkt biobójczy lub niechemiczna 
metoda zwalczania lub zapobiegania, które 
łączą się ze znacznie niższym ryzykiem dla 
zdrowia ludzi i zwierząt lub dla środowiska
i które wykazują równoważną skuteczność 
oraz brak znacznego wzrostu ryzyka w 
odniesieniu do wszelkich innych 
parametrów;

Or.it

Uzasadnienie

Stosowanie oceny porównawczej należy ograniczyć do przypadków przedłużania ważności 
pozwolenia na produkty biobójcze, które zawierają substancje czynne i zostały określone jako 
substancje kwalifikujące się do zastąpienia zgodnie z art. 9 przedmiotowego rozporządzenia. 

Poprawka 299
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or.en

Poprawka 300
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or.de

Uzasadnienie

Wniosek o przeprowadzenie oceny porównawczej powinien z zasady a nie w drodze wyjątku 
uwzględniać doświadczenie wynikające ze stosowania produktu w praktyce. Wniosek o 
przeprowadzenie oceny porównawczej należy ograniczyć zatem do przypadków przedłużania 
ważności pozwolenia na produkty biobójcze, które zawierają substancje czynne określone 
jako substancje kwalifikujące się do zastąpienia zgodnie z art. 9. 

Poprawka 301
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) produkt biobójczy, o którym mowa w 
lit. a), nie powoduje znaczących 
niedogodności ekonomicznych lub 
praktycznych;

Or.it

Uzasadnienie

Nie jest właściwe przeprowadzanie ocen porównawczych produktów biobójczych i 
niechemicznych metod zwalczania, które nie zostały poddane takiej samej ocenie skuteczności 
i ryzyka.
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Poprawka 302
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W oparciu o ust. 3 Komisja przyjmuje 
środki wykonawcze, które określają 
procedurę niezbędną do zdefiniowania 
wniosku o przeprowadzenie oceny 
porównawczej produktów biobójczych. 
Środki te określają kryteria i algorytmy do 
stosowania podczas dokonywania oceny 
porównawczej, zapewniające jednolitość 
wniosku na szczeblu wspólnotowym.
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. 3.

Or.de

Uzasadnienie

Wniosek o przeprowadzenie oceny porównawczej powinien z zasady a nie w drodze wyjątku 
uwzględniać doświadczenie wynikające ze stosowania produktu w praktyce. Wniosek o 
przeprowadzenie oceny porównawczej należy ograniczyć zatem do przypadków przedłużania 
ważności pozwolenia na produkty biobójcze, które zawierają substancje czynne określone 
jako substancje kwalifikujące się do zastąpienia zgodnie z art. 9.

Poprawka 303
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W drodze odstępstwa od ust. 1, na 
produkt biobójczy zawierający substancję 
czynną kwalifikującą się do zastąpienia 
wydaje się pozwolenie bez oceny 

skreślony
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porównawczej w przypadkach, gdy 
konieczne jest uprzednie nabycie 
doświadczenia przez stosowanie tego 
środka w praktyce.

Or.de

Uzasadnienie

Wniosek o przeprowadzenie oceny porównawczej powinien z zasady a nie w drodze wyjątku 
uwzględniać doświadczenie wynikające ze stosowania produktu w praktyce. Wniosek o 
przeprowadzenie oceny porównawczej należy ograniczyć zatem do przypadków przedłużania 
ważności pozwolenia na produkty biobójcze, które zawierają substancje czynne określone 
jako substancje kwalifikujące się do zastąpienia zgodnie z art. 9.

Poprawka 304
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or.en

Uzasadnienie

W przypadku gdy substancja czynna została sklasyfikowana jako kwalifikująca się do 
zastąpienia ustalono, że wiąże się z nią zagrożenie zdrowia i środowiska. Produkty 
zawierające substancje kwalifikujące się do zastąpienia powinny zatem zawsze być 
poddawane ocenie porównawczej przed wprowadzeniem ich do obrotu. 
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Poprawka 305
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or.it

Uzasadnienie

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

Poprawka 306
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or.en
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Poprawka 307
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 5 – akapit drugi 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przyjmuje przepisy wykonawcze 
określające procedury związane z oceną 
porównawczą obejmującą problemy 
stanowiące przedmiot zainteresowania 
Wspólnoty. Przepisy 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.

Aby określić procedury związane z oceną 
porównawczą obejmującą problemy 
stanowiące przedmiot zainteresowania 
Wspólnoty, Komisja przyjmuje kryteria za 
pomocą aktów delegowanych zgodnie z 
art. 71a oraz wypełniając warunki zawarte 
w art. 71b i 71c.

Or.en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu dostosowanie systemu komitologii do nowego systemu aktów 
delegowanych na mocy art. 290 TFUE. 

Poprawka 308
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 6 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie opracowują i 
wdrażają plan w zakresie zastępowania, 
tak aby wycofać właściwy produkt 
biobójczy w okresie, na który przysługuje 
zezwolenie, oraz zastąpić właściwą 
substancję czynną lub produkt rozsądną 
alternatywą w postaci substancji 
chemicznej lub niechemicznej.
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Or.en

Poprawka 309
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 6 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Niezależnie od przepisów art. 15 ust. 4 
pozwolenie na produkt biobójczy 
zawierający substancję czynną 
kwalifikującą się do zastąpienia jest 
wydawane na okres nieprzekraczający
pięciu lat.

6. Niezależnie od przepisów art. 15 ust. 4 
pozwolenie na produkt biobójczy 
zawierający substancję czynną 
kwalifikującą się do zastąpienia jest 
wydawane na okresy nieprzekraczające
pięciu lat.

Or.en

Uzasadnienie

Jeżeli istnieją podstawowe i mogące zostać wykorzystane produkty biobójcze zawierające 
substancje czynne kwalifikujące się do zastąpienia, powinno się zezwolić na przedłużenie 
zezwolenia na ich stosowanie i nie ograniczać przedłużenia do najwyżej jednorazowego 
pięcioletniego okresu. 

Poprawka 310
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 7 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Jeżeli zapada decyzja o niewydaniu 
pozwolenia na środek biobójczy, lub o 
ograniczeniu jego stosowania, na mocy 
przepisów ust. 3, unieważnienie 
pozwolenia lub zmiana warunków 
pozwolenia wchodzi w życie pięć lat po 
przyjęciu decyzji lub w momencie 
zakończenia okresu włączenia substancji 
kwalifikującej się do zastąpienia, w 
zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

7. Jeżeli zapada decyzja o niewydaniu 
pozwolenia na środek biobójczy, lub o 
ograniczeniu jego stosowania, na mocy 
przepisów ust. 3, unieważnienie 
pozwolenia lub zmiana warunków 
pozwolenia wchodzi w życie trzy lata po 
przyjęciu decyzji lub w momencie 
zakończenia okresu włączenia substancji 
kwalifikującej się do zastąpienia, w 
zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
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Or.en

Uzasadnienie

Niedopuszczalna jest sytuacja, w której produkt biobójczy pozostaje na rynku przez kolejnych 
pięć lat, jeżeli dostępne są lepsze rozwiązania alternatywne. Powinien mieć zastosowanie taki 
sam okres, jaki ustalono w rozporządzeniu w sprawie PPP. 

Poprawka 311
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. W drodze odstępstwa od ust. 1 ocena 
porównawcza nie ma zastosowania do 
produktów biobójczych, co do których 
wykazano, że ich stosowanie jest 
bezpieczne.

Or.de

Uzasadnienie

Wniosek o przeprowadzenie oceny porównawczej powinien z zasady a nie w drodze wyjątku 
uwzględniać doświadczenie wynikające ze stosowania produktu w praktyce. Wniosek o 
przeprowadzenie oceny porównawczej należy ograniczyć zatem do przypadków przedłużania 
ważności pozwolenia na produkty biobójcze, które zawierają substancje czynne określone 
jako substancje kwalifikujące się do zastąpienia zgodnie z art. 9.

Poprawka 312
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

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

Poprawka 313
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or.it

Uzasadnienie

Okres dwunastu miesięcy na przedłużenie ważności pozwolenia jest bardziej odpowiedni.

Poprawka 314
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Właściwy organ otrzymujący wydaje 
pozwolenie na dany produkt biobójczy na 
tych samych warunkach, na jakich zostało 
ono wydane przez właściwy organ 
odniesienia.

5. Właściwy organ otrzymujący wydaje 
pozwolenie na dany produkt biobójczy na 
tych samych warunkach, na jakich zostało 
ono wydane przez właściwy organ 
odniesienia. W przypadku wzajemnego 
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uznawania stosuje się jeden numer 
pozwolenia we wszystkich 
zaangażowanych państwach 
członkowskich.
W przypadku procedury wzajemnego 
uznawania Komisja przyjmuje środki 
wykonawcze, określając kryteria i 
procedury dotyczące przyznania jednego 
numeru pozwolenia we wszystkich 
zaangażowanych państwach 
członkowskich.

Or.it

Uzasadnienie

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

Poprawka 315
Esther De Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 5 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Właściwy organ otrzymujący wydaje 
pozwolenie na dany produkt biobójczy na 
tych samych warunkach, na jakich zostało 
ono wydane przez właściwy organ 
odniesienia.

5. Właściwy organ otrzymujący wydaje 
pozwolenie na dany produkt biobójczy na 
tych samych warunkach, na jakich zostało 
ono wydane przez właściwy organ 
odniesienia, chyba że szczególne 
okoliczności w danym kraju uzasadniają 
odstępstwo od tych postanowień zgodnie z 
art. 29.

Or.en
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Poprawka 316
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or.it

Uzasadnienie

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

Poprawka 317
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 8 – akapity pierwszy a oraz pierwszy b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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We wszystkich zaangażowanych 
państwach członkowskich stosuje się 
jeden numer pozwolenia.
W przypadku procedury wzajemnego 
uznawania Komisja przyjmuje środki 
wykonawcze, określając kryteria i 
procedury dotyczące przyznania jednego 
numeru pozwolenia we wszystkich 
państwach członkowskich.

Or.it

Uzasadnienie

W celu uproszczenia działań korzystne jest przyznawania jednego numeru pozwolenia we 
wszystkich państwach członkowskich w przypadku produktu, który był przedmiotem procedury 
wzajemnego uznawania. 

Poprawka 318
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 9 – akapit trzeci a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or.it

Uzasadnienie

Należy jasno określić w przepisach okres czasu niezbędny do przeprowadzenia skutecznej 
procedury w celu rozstrzygnięcia sporów między państwami członkowskimi. Okres trzech 
miesięcy na sporządzenie przez Komisję wniosku dotyczącego decyzji w sprawie uzasadnienia 
odmowy uznania pozwolenia lub jego ograniczenia jest odpowiedni. 
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Poprawka 319
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ, który otrzymał 
wniosek w sprawie wzajemnego uznania 
na mocy art. 25 lub 28, może w ciągu 
dwóch miesięcy od otrzymania wniosku 
zaproponować wnioskodawcy 
dostosowanie niektórych warunków 
pozwolenia, o których mowa w art. 58 ust. 
2 lit. e), f), h), j) oraz l), do warunków 
lokalnych, tak aby warunki, od których 
uzależnione jest wydanie pozwolenia, 
określone w art. 16, były spełnione i 
informuje o tym Komisję, jeżeli stwierdzi, 
że na jego terytorium spełniony jest jeden z 
poniższych warunków:

1. Właściwy organ, który otrzymał 
wniosek w sprawie wzajemnego uznania 
na mocy art. 25 lub 28, może w ciągu 
dwóch miesięcy od otrzymania wniosku 
zaproponować wnioskodawcy 
dostosowanie niektórych warunków 
pozwolenia, o których mowa w art. 58 ust. 
2 lit. d), e), f), h), j), k) oraz l), do 
warunków lokalnych, tak aby warunki, od 
których uzależnione jest wydanie 
pozwolenia, określone w art. 16, były 
spełnione i informuje o tym Komisję, jeżeli 
stwierdzi, że na jego terytorium spełniony 
jest jeden z poniższych warunków:

Or.en

Uzasadnienie

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie PPP państwa członkowskie powinny mieć możliwość 
dostosowania stosowania produktów biobójczych (art. 58 ust. 2 lit. d)) oraz kategorii 
użytkowników (art. 58 ust. 2 lit. k)). 

Poprawka 320
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera c) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) że okoliczności właściwe dla użycia, w 
szczególności klimat lub okres rozrodczy 
gatunków docelowych, różnią się znacząco 
od występujących w państwie 
członkowskim, w którym przeprowadzono 
pierwotną ocenę lub w państwie 
członkowskim, w którym wydano 
pozwolenie krajowe i, że z tego względu, 

c) że okoliczności właściwe dla użycia, w 
szczególności klimat lub okres rozrodczy 
gatunków docelowych, różnią się znacząco 
od występujących w państwie 
członkowskim, w którym przeprowadzono 
pierwotną ocenę lub w państwie 
członkowskim, w którym wydano 
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niezmienione pozwolenie krajowe może 
stwarzać niedopuszczalne zagrożenie dla 
człowieka lub środowiska.

pozwolenie krajowe,

Or.en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny być uprawnione dostosowania się do lokalnych warunków, 
jeżeli tylko klimat lub okres rozrodczy bardzo się różnią . Zapis ten jest jeszcze bardziej ścisły 
niż zapis rozporządzenia w sprawie PPP, które umożliwia dostosowania krajowe bez 
stawiania jakichkolwiek warunków (zob. art. 36 ust. 3 rozporządzenia w sprawie PPP). 

Poprawka 321
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera c a) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) niezmienione pozwolenie krajowe 
może mieć szkodliwy dla zdrowia ludzi 
wpływ lub niedopuszczalne skutki dla 
środowiska.

Or.en

Uzasadnienie

W rozporządzeniu w sprawie PPP nie ma warunków dotyczących dostosowania pozwolenia 
do warunków lokalnych. W związku z tym państwa członkowskie powinny mieć ogólnie 
możliwość dostosowania w przypadku gdy uznają, że niezmienione pozwolenie krajowe może 
mieć szkodliwy dla zdrowia ludzi wpływ lub niedopuszczalne skutki dla środowiska. 

Poprawka 322
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Jeżeli obaw państwa członkowskiego 
dotyczących zdrowia ludzi lub zwierząt lub 
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środowiska nie można rozwiać przez 
ustanowienie środków ograniczających 
ryzyko, o których mowa w akapicie 
pierwszym, państwo członkowskie może 
odmówić udzielenia zezwolenia na swoim 
terytorium dla danego produktu 
biobójczego, jeżeli – ze względu na 
szczególne okoliczności dotyczące 
środowiska lub wykorzystania produktu –
uzasadniło podstawy, na których uznało, 
że dany produkt nadal stanowi 
niedopuszczalne zagrożenie dla zdrowia 
ludzi lub zwierząt lub dla środowiska.

Or.nl

Uzasadnienie

W przypadku wniosku w ramach procedury wzajemnego uznawania państwo członkowskie 
powinno mieć możliwość odmowy udzielenia zezwolenia, jeżeli istnieją uzasadnione obawy, 
że produkt biobójczy stanowi zagrożenie dla ludzi lub środowiska w danym państwie 
członkowskim ze względu na szczególne okoliczności w danym kraju, takie jak warunki 
klimatyczne lub hydromorfologia. Przepis ten jest podobny do przepisu z rozporządzenia 
dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin.

Poprawka 323
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 b (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Zgodnie z prawem wspólnotowym 
możliwe jest nałożenie odpowiednich 
warunków w odniesieniu do wymogów, o 
których mowa w art. 15, oraz innych 
środków ograniczających ryzyko 
wynikających z określonych warunków 
stosowania.

Or.nl

Uzasadnienie

Dodatkowe środki mające na celu zmniejszenie ryzyka dla ludzi i środowiska w związku ze 
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stosowaniem produktów biobójczych, w świetle szczególnych okoliczności w danym państwie 
członkowskim.

Poprawka 324
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2 – akapit drugi 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or.en

Uzasadnienie

Należy zachować możliwość dostosowania do lokalnych warunków przez właściwe organy. 
Przyznanie Komisji prawa do decydowania o dostosowaniu do warunków lokalnych jest 
wbrew zasadzie pomocniczości. 

Poprawka 325
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja podejmuje decyzję w sprawie 
proponowanego dostosowania warunków 
pozwolenia krajowego do warunków 
lokalnych, zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 72 ust. 3. Właściwy organ 
zainteresowanego państwa członkowskiego 

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

zainteresowanego państwa członkowskiego 
bezzwłocznie przyjmuje odpowiednie 
środki w celu zapewnienia zgodności z 
postanowieniami tej decyzji.

Or.it

Poprawka 326
Mario Pirillo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) W terminie trzech miesięcy od 
otrzymania powiadomienia Komisja 
sporządza wniosek dotyczący decyzji. W 
przypadku, w którym Komisja zwraca się o 
opinię do agencji zgodnie z procedurą 
określoną w art. 30, termin trzech 
miesięcy zostaje zawieszony do czasu 
przekazania opinii przez agencję.

Or.it

Uzasadnienie

W tekście rozporządzenia należy określić okres, w którym rozstrzygane są spory między 
państwami członkowskimi. Okres trzech miesięcy na sporządzenie przez Komisję wniosku 
dotyczącego decyzji w sprawie uzasadnienia odmowy uznania pozwolenia lub jego 
ograniczenia jest odpowiedni. 

Poprawka 327
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – tytuł 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odstępstwo dotyczące niektórych grup 
produktowych

Odstępstwo dotyczące niektórych 
substancji czynnych lub grup 
produktowych
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Or.en

((Niniejsza poprawka łączy się z poprawką do art. 31.))

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny być uprawnione do odmowy wzajemnego uznawania 
substancji, których dotyczą kryteria wykluczenia oraz substancji kwalifikujących się do  
zastąpienia. 

Poprawka 328
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od przepisów art. 25 
i 28, właściwe organy państw 
członkowskich mogą odmówić 
wzajemnego uznania pozwoleń krajowych 
przyznanych grupom produktowym 15, 17 
i 23 z załącznika V, pod warunkiem, że 
uzasadnieniem dla takiej odmowy 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. Właściwe 
organy państw członkowskich 
bezzwłocznie informują się wzajemnie 
oraz informują Komisję o decyzjach 
podjętych w tym zakresie, uzasadniając je.

W drodze odstępstwa od przepisów art. 25 
i 28, właściwe organy państw 
członkowskich mogą odmówić 
wzajemnego uznania pozwoleń krajowych 
przyznanych substancjom czynnym o 
których mowa w art. 5 i 9 oraz grupom 
produktowym 15, 17 i 23 z załącznika V, 
pod warunkiem, że uzasadnieniem dla 
takiej odmowy 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. Właściwe organy państw 
członkowskich bezzwłocznie informują się 
wzajemnie oraz informują Komisję o 
decyzjach podjętych w tym zakresie, 
uzasadniając je.

Or.en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny być uprawnione do odmowy wzajemnego uznawania 
substancji, których dotyczą kryteria wykluczenia oraz substancji kwalifikujących się do 
zastąpienia. 
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Poprawka 329
Csaba Sándor Tabajdi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od przepisów art. 25 
i 28, właściwe organy państw 
członkowskich mogą odmówić 
wzajemnego uznania pozwoleń krajowych 
przyznanych grupom produktowym 15, 17 
i 23 z załącznika V, pod warunkiem, że 
uzasadnieniem dla takiej odmowy 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. Właściwe 
organy państw członkowskich 
bezzwłocznie informują się wzajemnie 
oraz informują Komisję o decyzjach 
podjętych w tym zakresie, uzasadniając je.

W drodze odstępstwa od przepisów art. 25-
29, właściwe organy państw 
członkowskich mogą odmówić 
wzajemnego uznania pozwoleń krajowych 
przyznanych grupom produktowym 15, 17 
i 23 z załącznika V, pod warunkiem, że 
uzasadnieniem dla takiej odmowy są 
powody takie jak ochrona zdrowia ludzi, 
zwłaszcza szczególnie narażonych, 
ochrona zdrowia zwierząt lub roślin, 
ochrona skarbów krajowej przyrody
posiadających wartość artystyczną, 
historyczną lub archeologiczną, lub 
ochrona własności przemysłowej lub 
handlowej. Właściwe organy państw 
członkowskich bezzwłocznie informują się 
wzajemnie oraz informują Komisję o 
decyzjach podjętych w tym zakresie, 
uzasadniając je.

Or.en

Uzasadnienie

Zagwarantowanie poszanowania zasady pomocniczości i środek zapobiegawczy. Właściwe 
władze na szczeblu krajowym i regionalnym powinny mieć wystarczające pole manewru, 
zwłaszcza w celu ochrony szczególnie narażonych obywateli i środowiska.  Niezbędna jest 
zgodność z art. 193 niedawno przyjętego Traktatu UE. Ponadto obecne przepisy dyrektywy 
98/8/WE dotyczącej produktów biobójczych umożliwiają właściwym organom dostosowanie 
odnośnych wymogów lub warunków dotyczących pozwolenia w celu ochrony środowiska. 
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Poprawka 330
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od przepisów art. 25 
i 28, właściwe organy państw
członkowskich mogą odmówić 
wzajemnego uznania pozwoleń krajowych 
przyznanych grupom produktowym 15, 17 
i 23 z załącznika V, pod warunkiem, że 
uzasadnieniem dla takiej odmowy 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. Właściwe 
organy państw członkowskich 
bezzwłocznie informują się wzajemnie 
oraz informują Komisję o decyzjach 
podjętych w tym zakresie, uzasadniając je.

W drodze odstępstwa od przepisów art. 25-
29, właściwe organy państw 
członkowskich mogą odmówić 
wzajemnego uznania pozwoleń krajowych 
przyznanych grupom produktowym 15, 17 
i 23 z załącznika V, pod warunkiem, że 
uzasadnieniem dla takiej odmowy są 
powody takie jak ochrona zdrowia ludzi, 
środowiska, zwierząt lub roślin, ochrona 
skarbów kultury narodowej posiadających 
wartość artystyczną, historyczną lub 
archeologiczną, lub ochrona własności 
przemysłowej lub handlowej. Właściwe 
organy państw członkowskich 
bezzwłocznie informują się wzajemnie 
oraz informują Komisję o decyzjach 
podjętych w tym zakresie, uzasadniając je.

Or. en


