
AM\812192PL.doc PE439.902v02-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

2009/0076(COD)

18.3.2010

POPRAWKI
103 - 226

Projekt sprawozdania
Christa Klaß
(PE438.377v02-00)

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady dotyczącego wprowadzania do obrotu i stosowania produktów 
biobójczych

Wniosek dotyczący rozporządzenia
(COM(2009)0267 – C7-0036/2009 – 2009/0076(COD))



PE439.902v02-00 2/76 AM\812192PL.doc

PL

AM_Com_LegReport



AM\812192PL.doc 3/76 PE439.902v02-00

PL

Poprawka 103
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 95,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 114, 192 i 168,

Or.en

Poprawka 104
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Celem niniejszego rozporządzenia jest
zwiększenie swobodnego przepływu
produktów biobójczych we Wspólnocie.
Aby w jak największym stopniu 
ograniczyć przeszkody w handlu 
produktami biobójczymi wynikające 
z różnego poziomu ochrony 
w poszczególnych państwach 
członkowskich, należy ustanowić 
zharmonizowane zasady dotyczące 
zatwierdzania substancji czynnych oraz 
wprowadzania do obrotu i stosowania 
produktów biobójczych, w tym zasady 
dotyczące wzajemnego uznawania 
pozwoleń oraz handlu równoległego.

(3) Celem niniejszego rozporządzenia jest
w pierwszej kolejności zapewnienie 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi 
i zwierząt oraz środowiska przed wszelkim 
szkodliwym lub niedopuszczalnym 
wpływem związanym ze stosowaniem
produktów biobójczych, a po drugie 
wspieranie wewnętrznego rynku 
produktów biobójczych niskiego ryzyka
we Wspólnocie. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na ochronę szczególnie wrażliwych 
grup ludności, w tym kobiet ciężarnych, 
niemowląt i dzieci. Należy zastosować 
zasadę ostrożności, a niniejsze 
rozporządzenie powinno zagwarantować, 
że przemysł będzie wykazywać, że 
substancje lub środki wytworzone lub 
wprowadzane do obrotu nie mają żadnego 
szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi lub 
zwierząt lub też żadnego 
niedopuszczalnego wpływu na 
środowisko.
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Or.en

Uzasadnienie

Poprawka gwarantuje zapewnienie wysokiego stopnia ochrony zdrowia ludzi i środowiska 
oraz realizację podejścia opartego na prewencji. Konieczna jest ochrona grup szczególnie 
narażonych (kobiet ciężarnych, niemowląt). Ponadto dyrektywa 98/8/WE w sprawie 
produktów biobójczych zastąpiła akcentowanie zwiększenia swobody przepływu wszelkich 
rodzajów produktów biobójczych podejściem opartym na zarządzaniu ryzykiem korzystnym 
dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla środowiska poprzez wspieranie innowacyjności 
produktów i promowanie zdrowych produktów biobójczych. Jest to również szczególnie 
korzystne dla MŚP. 

Poprawka 105
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Celem niniejszego rozporządzenia jest 
zwiększenie swobodnego przepływu 
produktów biobójczych we Wspólnocie.
Aby w jak największym stopniu 
ograniczyć przeszkody w handlu 
produktami biobójczymi wynikające 
z różnego poziomu ochrony 
w poszczególnych państwach 
członkowskich, należy ustanowić
zharmonizowane zasady dotyczące 
zatwierdzania substancji czynnych oraz 
wprowadzania do obrotu i stosowania 
produktów biobójczych, w tym zasady 
dotyczące wzajemnego uznawania 
pozwoleń oraz handlu równoległego.

(3) Celem niniejszego rozporządzenia jest 
zwiększenie swobodnego przepływu 
produktów biobójczych we Wspólnocie
oraz zapewnienie wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz 
środowiska. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na ochronę szczególnie wrażliwych 
grup ludności, w tym kobiet ciężarnych, 
niemowląt i dzieci. Do niniejszego 
rozporządzenia należy zastosować zasadę 
ostrożności, aby zagwarantować, że 
substancje lub środki wytworzone lub 
wprowadzane do obrotu nie mają żadnego 
szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi lub 
zwierząt lub też żadnego 
niedopuszczalnego wpływu na 
środowisko. Aby w jak największym 
stopniu ograniczyć przeszkody w handlu 
produktami biobójczymi, należy ustanowić 
zasady dotyczące zatwierdzania substancji 
czynnych oraz wprowadzania do obrotu 
i stosowania produktów biobójczych, 
w tym zasady dotyczące wzajemnego 
uznawania pozwoleń oraz handlu 
równoległego.
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Poprawka 106
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Mając na względzie uzyskanie 
wysokiego poziomu ochrony środowiska 
i zdrowia ludzi substancje czynne 
o najgorszym profilu zagrożenia nie 
powinny być zatwierdzane do stosowania 
w produktach biobójczych poza
określonymi sytuacjami. Powinny być to 
sytuacje, w których zatwierdzenie jest 
uzasadnione ze względu na znikome 
narażenie ludzi na substancję, przyczyny 
związane ze zdrowiem publicznym lub 
nieproporcjonalne negatywne skutki 
ewentualnego niewłączenia, pod 
warunkiem, iż nie istnieją rozwiązania 
alternatywne.

(10) Mając na względzie uzyskanie 
wysokiego poziomu ochrony środowiska 
i zdrowia ludzi, substancje czynne 
o najgorszym profilu zagrożenia nie 
powinny być zatwierdzane do stosowania 
w produktach biobójczych poza
wyjątkowymi i bardzo szczególnymi
sytuacjami. Powinny być to sytuacje, 
w których zatwierdzenie jest uzasadnione 
ze względu na znikome narażenie ludzi na 
substancję lub poważne zagrożenie dla 
ludności, któremu nie można zapobiec 
w tym państwie członkowskim w żaden 
inny sposób. Należy wówczas podjąć 
odpowiednie środki łagodzące w celu 
zminimalizowania wszelkiego stopnia 
narażenia oraz przedłożyć plan zastępczy.

Or.en

Uzasadnienie

Należy zdecydowanie ograniczyć możliwość odstąpienia od kryteriów wyłączenia. 
Zaproponowany tekst jest zgodny z przyjętymi przepisami dotyczącymi produktów ochrony 
roślin. 

Poprawka 107
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Aby zapobiec stosowaniu substancji (11) Aby zapobiec stosowaniu substancji 
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czynnych o najgorszym profilu zagrożenia, 
w szczególności gdy ich użycie nie jest 
dopuszczone na mocy rozporządzenia
(WE) nr XXX/2009 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia […] 2009 r. 
dotyczącego wprowadzania do obrotu 
środków ochrony roślin i uchylającego 
dyrektywy Rady 79/117/EWG 
i 91/414/EWG, należy ograniczyć ich 
zatwierdzanie do sytuacji, w których 
narażenie ludzi na substancję jest znikome 
lub jest ona niezbędna ze względów 
zdrowia publicznego.

czynnych o najgorszym profilu zagrożenia, 
w szczególności gdy ich użycie nie jest 
dopuszczone na mocy rozporządzenia
(WE) nr XXX/2009 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia […] 2009 r. 
dotyczącego wprowadzania do obrotu 
środków ochrony roślin i uchylającego 
dyrektywy Rady 79/117/EWG 
i 91/414/EWG, należy ograniczyć ich 
zatwierdzanie do sytuacji, w których 
narażenie ludzi na substancję jest znikome 
lub jest ona niezbędna do zwalczenia 
poważnego zagrożenia dla ludności, 
któremu nie można zapobiec w tym 
państwie członkowskim w żaden inny 
sposób.

Or.en

Uzasadnienie

Substancję aktywną, na którą nie wydano pozwolenia w przypadku produktów ochrony roślin, 
należy stosować wyłącznie w bardzo wyjątkowych przypadkach.

Poprawka 108
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12 a) W przypadku substancji 
zawierających naturalne wyciągi roślinne, 
których profil toksykologiczny nie budzi 
zastrzeżeń pod względem szkodliwości dla 
zdrowia ludzkiego, należy zastosować 
uproszczoną procedurę oceny.

Or.fr

Uzasadnienie

Producenci produktów na bazie naturalnych wyciągów roślinnych nie stanowiących 
szczególnego niebezpieczeństwa dla ludzkiego zdrowia mają często ograniczone środki 
finansowe, które nie pozwalają im na pokrycie kosztów administracyjnych procedury oceny 
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substancji. 

Poprawka 109
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Substancje czynne mogą, na 
podstawie swoistych niebezpiecznych 
właściwości, być oznaczone jako 
substancje kwalifikujące się do zastąpienia 
przez inne substancje czynne, jeżeli takie 
substancje uważane za skuteczne 
w zwalczaniu docelowych organizmów 
szkodliwych staną się dostępne 
w wystarczająco wielu odmianach, aby 
uniknąć wytworzenia odporności przez 
organizmy szkodliwe. Aby umożliwić 
przeprowadzanie regularnych badań 
substancji oznaczonych jako kwalifikujące 
się do zastąpienia, okres włączenia dla tych 
substancji nie powinien przekraczać
dziesięciu lat, nawet w przypadku 
przedłużenia. Ponadto określenie 
substancji kwalifikujących się do 
zastąpienia powinno stanowić pierwszy 
etap oceny porównawczej.

(13) Substancje czynne mogą, na 
podstawie swoistych niebezpiecznych 
właściwości, być oznaczone jako 
substancje kwalifikujące się do zastąpienia 
przez inne substancje czynne, jeżeli takie 
substancje uważane za skuteczne 
w zwalczaniu docelowych organizmów 
szkodliwych staną się dostępne 
w wystarczająco wielu odmianach, aby 
uniknąć wytworzenia odporności przez 
organizmy szkodliwe. Aby umożliwić 
przeprowadzanie regularnych badań 
substancji oznaczonych jako kwalifikujące 
się do zastąpienia, okres włączenia dla tych 
substancji nie powinien przekraczać pięciu
lat, a w przypadku przedłużenia siedmiu 
lat. Ponadto określenie substancji 
kwalifikujących się do zastąpienia 
powinno stanowić pierwszy etap oceny 
porównawczej.

Or.en

Uzasadnienie

Okres przedłużenia w przypadku substancji kwalifikujących się do zastąpienia przez inne 
substancje powinien być taki sam jak w rozporządzeniu w sprawie PPP. 

Poprawka 110
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Substancje czynne mogą, na 
podstawie swoistych niebezpiecznych 
właściwości, być oznaczone jako 
substancje kwalifikujące się do zastąpienia 
przez inne substancje czynne, jeżeli takie 
substancje uważane za skuteczne w 
zwalczaniu docelowych organizmów 
szkodliwych staną się dostępne w 
wystarczająco wielu odmianach, aby 
uniknąć wytworzenia odporności przez 
organizmy szkodliwe. Aby umożliwić 
przeprowadzanie regularnych badań 
substancji oznaczonych jako kwalifikujące 
się do zastąpienia, okres włączenia dla tych 
substancji nie powinien przekraczać 
dziesięciu lat, nawet w przypadku 
przedłużenia. Ponadto określenie 
substancji kwalifikujących się do 
zastąpienia powinno stanowić pierwszy 
etap oceny porównawczej.

(13) Substancje czynne mogą, na 
podstawie swoistych niebezpiecznych 
właściwości, być oznaczone jako 
substancje kwalifikujące się do zastąpienia 
przez inne substancje czynne, jeżeli takie 
substancje uważane za skuteczne w 
zwalczaniu docelowych organizmów 
szkodliwych staną się dostępne w 
wystarczająco wielu odmianach, aby 
uniknąć wytworzenia odporności przez 
organizmy szkodliwe. Aby umożliwić 
przeprowadzanie regularnych badań 
substancji oznaczonych jako kwalifikujące 
się do zastąpienia, okres włączenia dla tych 
substancji nie powinien przekraczać pięciu 
lat, nawet w przypadku przedłużenia. 
Ponadto określenie substancji 
kwalifikujących się do zastąpienia 
powinno stanowić pierwszy etap oceny 
porównawczej.

Or.fr

Uzasadnienie

Konieczna jest regularna weryfikacja produktów kwalifikujących się do zastąpienia.     

Poprawka 111
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) W procesie wydawania pozwolenia 
lub przedłużenia pozwolenia na produkty 
biobójcze powinna istnieć możliwość 
porównania co najmniej dwóch produktów 
biobójczych w odniesieniu do ryzyka, jakie 
stwarzają oraz korzyści wynikających z ich 
stosowania. W wyniku takiej oceny 
porównawczej produkty biobójcze, na 

(14) W procesie wydawania pozwolenia 
lub przedłużenia pozwolenia na produkty 
biobójcze powinna istnieć możliwość 
porównania co najmniej dwóch produktów 
biobójczych w odniesieniu do ryzyka, jakie 
stwarzają oraz korzyści wynikających z ich 
stosowania. W wyniku takiej oceny 
porównawczej każdy produkt biobójczy 
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które wydano pozwolenie, zawierające 
substancje czynne oznaczone jako 
kwalifikujące się do zastąpienia mogłyby 
zostać zastąpione innymi, które stwarzają
znacznie mniejsze ryzyko dla zdrowia lub 
środowiska, oraz w przypadku których nie 
występują znaczące niekorzystne skutki 
gospodarcze lub praktyczne. W takich 
przypadkach należy przewidzieć stosowne 
okresy stopniowego wycofywania.

mógłby zostać zastąpiony innym, który 
stwarza znacznie mniejsze ryzyko dla 
zdrowia lub środowiska, oraz w przypadku
którego nie występują znaczące 
niekorzystne skutki gospodarcze lub 
praktyczne. W takich przypadkach należy 
przewidzieć stosowne okresy stopniowego 
wycofywania.

Or.en

Uzasadnienie

Zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi wynika nie tyle z substancji czynnej, której 
w każdym produkcie znajduje się mała ilość, a z samego produktu i jego zastosowania. 
Porównywanie jedynie produktów zawierających substancję kwalifikującą się do zastąpienia 
będzie mało przydatne.  Każdego roku tworzy 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. 

Poprawka 112
Glenis Willmott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

skreślony

Or.en

Uzasadnienie

Zachowanie grupy produktowej 20 jest konieczne, ponieważ te produkty biobójcze nie są 
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środkami konserwującymi, lecz środkami odkażającymi. Na przykład produkty stosowane do 
odkażania pasz z ludzkich patogenów, takich jak salmonella, nie spełniają wymogów 
określonych w przepisach dotyczących dodatków paszowych. W rzeczywistości produkty te nie 
wpływają korzystnie na paszę, nie zwiększają jej wartości ani nie mają działania 
konserwującego.  Mają one na celu uniknięcie zakażenia jaj, mięsa drobiowego i wieprzowiny 
salmonellą i dlatego trzeba je uznać za środki odkażające, których jedynym celem jest 
ochrona zdrowia ludzi.

Poprawka 113
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

skreślony

Or.en

Uzasadnienie

Zachowanie grupy produktowej 20 („Środki konserwujące żywność lub pasze”) zawartej 
w dyrektywie 98/8 jest konieczne, ale jej definicja musi zostać zmieniona, ponieważ te 
produkty biobójcze nie są środkami konserwującymi, lecz środkami odkażającymi (w związku 
z czym stara definicja powodowała zamieszanie). Na przykład produkty stosowane do 
odkażania pasz z ludzkich patogenów, takich jak salmonella, nie spełniają wymogów 
określonych w przepisach dotyczących dodatków paszowych. W rzeczywistości produkty te nie 
wpływają korzystnie na paszę ani nie zwiększają jej wartości.

Poprawka 114
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły



AM\812192PL.doc 11/76 PE439.902v02-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

skreślony

Or.en

Uzasadnienie

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

Poprawka 115
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(21) Jako że Międzynarodowa konwencja 
o kontroli i zarządzaniu wodami 
balastowymi oraz osadami ze statków 
zapewnia skuteczną ocenę ryzyka, jakie 
stwarzają systemy zarządzania wodami 
balastowymi, ostateczne zatwierdzenie 
i wynikające z niego zatwierdzenie typu 
takich systemów należy uznać za 
równoważne z pozwoleniem na produkt 
wymaganym na mocy niniejszego 
rozporządzenia.

(21) Jako że Międzynarodowa konwencja 
o kontroli i zarządzaniu wodami 
balastowymi oraz osadami ze statków 
zapewnia skuteczną ocenę ryzyka, jakie 
stwarzają systemy zarządzania wodami 
balastowymi, w przypadku pozwolenia na 
produkt wymaganego na mocy niniejszego 
rozporządzenia należy rozważyć ostateczne 
zatwierdzenie i wynikające z niego 
zatwierdzenie typu takich systemów.

Or.en
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Uzasadnienie

Nie można uznać automatycznie, że międzynarodowe pozwolenia spełniają wymogi prawa 
UE. 

Poprawka 116
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(26) Aby zachęcić do stosowania 
produktów biobójczych niskiego ryzyka 
o korzystniejszym profilu w zakresie 
środowiska i zdrowia ludzi w porównaniu 
z innymi produktami biobójczymi, należy 
zezwolić na wydawanie pozwoleń na 
produkty biobójcze niskiego ryzyka bez 
wcześniejszego zatwierdzania substancji 
czynnych w nich zawartych.

skreślony

Or.en

Uzasadnienie

Produkty biobójcze niskiego ryzyka powinny być przede wszystkim produktami, do których 
swoistych właściwościości należy niski poziom ryzyka. Aby móc je ocenić, w każdym 
przypadku powinno zostać wydane pozwolenie na stosowanie substancji czynnej zawartej 
w produktach biobójczych. 

Poprawka 117
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(33a) Należy unikać plag szkodliwych 
organizmów za pomocą odpowiednich 
środków odstraszających mających na 
celu wypłoszenie lub odstraszenie tych 
organizmów. Poza tym należy podjąć inne 
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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 mniejsze ryzyko dla ludzi, 
zwierząt i środowiska powinny być zawsze 
stosowane przed użyciem innych 
produktów, jeżeli te środki mniejszego 
ryzyka stanowią skuteczne rozwiązanie w 
danej sytuacji. Produkty biobójcze, które 
mają na celu unieszkodliwienie, zabicie 
lub zniszczenie zwierząt potrafiących 
odczuwać ból i strach należy stosować 
w ostateczności.

Or.en

Uzasadnienie

Aby osiągnąć zrównoważone stosowanie produktów biobójczych, należy uznać potrzebę 
podejmowania w pierwszej kolejności środków zapobiegawczych. 

Poprawka 118
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 45 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

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

Or.en

Uzasadnienie

W celu znalezienia właściwej równowagi między swobodnym obrotem towarami 
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a bezpiecznym rynkiem należy ograniczyć niniejszy artykuł dotyczący handlu równoległego do 
identycznych produktów opartych na takiej samej specyfikacji i zawartości substancji czynnej 
i składników obojętnych. 

Poprawka 119
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 45 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

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

Or.it

Uzasadnienie

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

Poprawka 120
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 54 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(54) Niezbędne jest przewidzenie 
skutecznego przekazywania informacji na 
temat ryzyka związanego z produktami 
biobójczymi oraz środków zarządzania 
ryzykiem, jako że jest to zasadnicza część 
systemu ustanowionego na mocy 
niniejszego rozporządzenia. Przy 
ułatwianiu dostępu do informacji właściwe 

(54) Niezbędne jest przewidzenie 
skutecznego przekazywania informacji na 
temat ryzyka związanego z produktami 
biobójczymi oraz środków zarządzania 
ryzykiem, jako że jest to zasadnicza część 
systemu ustanowionego na mocy 
niniejszego rozporządzenia. Przy 
ułatwianiu dostępu do informacji właściwe 
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organy, agencja i Komisja powinny 
przestrzegać zasady poufności i unikać 
ujawniania informacji, które mogłyby 
szkodzić interesom handlowym 
zainteresowanej osoby.

organy, agencja i Komisja powinny 
przestrzegać zasady poufności i unikać 
ujawniania informacji, które mogłyby 
szkodzić interesom handlowym 
zainteresowanej osoby, chyba, że jest to 
konieczne dla ochrony zdrowia ludzkiego i 
środowiska.

Or.fr

Poprawka 121
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 60 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(60) Środki niezbędne do wykonania 
niniejszego rozporządzenia powinny 
zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 
1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. 
ustanawiającą warunki wykonywania 
uprawnień wykonawczych przyznanych 
Komisji15.

skreślony

__________________________________

15 Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.

Or.en

Uzasadnienie

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

Poprawka 122
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 61 preambuły



PE439.902v02-00 16/76 AM\812192PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

skreślony

Or.en
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Uzasadnienie

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

Poprawka 123
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 61 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(61a) Brakuje pewności naukowej co do 
tego, czy nanomateriały są bezpieczne dla 
zdrowia ludzi i dla środowiska. Na 
przykład Komitet Naukowy ds. 
Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych 
Zagrożeń dla Zdrowia (SCENIHR) 
zidentyfikował kilka szczególnych 
przypadków zagrożenia dla zdrowia oraz 
toksycznego wpływu niektórych 
nanomateriałów na żywe organizmy. 
SCENIHR stwierdził ponadto ogólny brak 
danych wysokiej jakości o narażeniu 
człowieka i środowiska, w związku z czym 
należy kontynuować rozwój, zatwierdzanie 
i standaryzację wiedzy o metodologii 
zarówno szacunków dotyczących 
narażenia, jak i ropoznawania potrzeb. 
Coraz więcej produktów biobójczych 
zawiera nanosrebro.

Or.en

Uzasadnienie

Nanosrebro jest obecnie głównym przykładem stosowania nanomateriałów. Należy zająć się 
problemem braku wiedzy o nanomateriałach.  

Poprawka 124
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 62 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(62) Jeżeli ze względu na pilny charakter 
sprawy nie można zachować terminów 
procedury regulacyjnej połączonej 
z kontrolą, w przypadku podejmowania 
decyzji o zmianie włączenia substancji 
czynnej do załącznika I lub usunięcia jej 
z załącznika na mocy art. 13 Komisja 
powinna mieć możliwość zastosowania 
procedury nadzwyczajnej, o której mowa 
w art. 5a ust. 6 decyzji 1999/468/WE.

skreślony

Or.en

Uzasadnienie

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

Poprawka 125
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 62 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(62a) Zgodnie z art. 291 TFUE przepisy 
i ogólne zasady dotyczące mechanizmów 
kontroli wykonywania uprawnień 
wykonawczych Komisji sprawowanej 
przez państwa członkowskie ustanawiane 
są z wyprzedzeniem w drodze 
rozporządzenia przyjmowanego zgodnie ze 
zwykłą procedurą ustawodawczą. Do 
czasu przyjęcia tego nowego 
rozporządzenia i biorąc pod uwagę 
konieczność jak najszybszego przyjęcia 
niniejszego rozporządzenia, państwa 
członkowskie powinny sprawować
kontrolę zgodnie z postanowieniami 
decyzji Rady nr 1999/468/WE z dnia 28 
czerwca 1999 r. ustanawiającej warunki 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
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przyznanych Komisji, o ile postanowienia 
te pozostają zgodne ze zmienionymi 
traktatami. Odniesienia do tych 
postanowień należy jednak zastąpić 
odniesieniami do zasad i przepisów 
określonych w nowym rozporządzeniu 
w momencie jego wejścia w życie.

Or.en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wprowadzenie środków przejściowych do czasu przyjęcia nowych 
przepisów dotyczących aktów wykonawczych. 

Poprawka 126
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 66 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

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

Or.en

Uzasadnienie

Materiały mające styczność z żywnością nie powinny być objęte zakresem wniosku, jako że 
prowadziłoby to do podwójnej regulacji i oceny. Kwestia materiałów mających kontakt 
z żywnością została już uregulowana rozporządzeniem ramowym (WE) nr 1935/2004. 
Wszelkie zmiany przepisów dotyczących materiałów mających styczność z żywnością powinny 
przybierać formę przeglądu prawodawstwa dotyczącego tych materiałów, a nie rozszerzania 
zakresu rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych. 
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Poprawka 127
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 66 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

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

Or.fr

Uzasadnienie

Kwestia materiałów mających kontakt z żywnością została już uregulowana rozporządzeniem 
nr 1935/2004/WE. Rozporządzenie to nie obejmuje być może wszystkich aspektów oceny 
takich materiałów i ich zastosowania, dlatego nowe ograniczenia powinny zostać 
wprowadzone  poprzez zmianę prawodawstwa odnoszącego się do materiałów mających 
kontakt z żywnością oraz w rozporządzeniu dotyczącym produktów biobójczych, by uniknąć 
powtarzania się dublowania regulacji i ocen.

Poprawka 128
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit pierwszy a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Celem niniejszego rozporządzenia jest 
zapewnienie wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska. 
Zawarte w nim przepisy opierają się na 
zasadzie ostrożności w celu zapewnienia, 
że substancje czynne lub produkty 
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wprowadzane do obrotu nie mają 
szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi lub 
zwierząt czy też na środowisko. Państwom 
członkowskim nie należy zabraniać 
stosowania zasady ostrożności, jeżeli nie 
ma naukowej pewności co do zagrożeń, 
jakie dla zdrowia ludzi lub zwierząt czy dla 
środowiska stanowią produkty biobójcze 
mające uzyskać zezwolenie na terytorium 
tych państw członkowskich.

Or.en

Poprawka 129
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

Or.fr

Uzasadnienie

Kwestia materiałów mających kontakt z żywnością została już uregulowana rozporządzeniem 
nr 1935/2004/WE. Rozporządzenie to nie obejmuje być może wszystkich aspektów oceny 
takich materiałów i ich zastosowania, dlatego nowe ograniczenia powinny zostać 
wprowadzone  poprzez zmianę prawodawstwa odnoszącego się do materiałów mających 
kontakt z żywnością oraz w rozporządzeniu dotyczącym „produktów biobójczych”, by uniknąć 
powtarzania się dublowania regulacji i ocen. 

Poprawka 130
Julie Girling

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

pa) rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
27 października 2004 r. w sprawie 
materiałów i wyrobów przeznaczonych do 
kontaktu z żywnością oraz uchylające 
dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG;

Or.en

Uzasadnienie

Materiały mające styczność z żywnością nie powinny być objęte zakresem wniosku, jako że 
prowadziłoby to do podwójnej regulacji i oceny. Kwestia materiałów mających kontakt 
z żywnością została już uregulowana rozporządzeniem ramowym (WE) nr 1935/2004. 
Wszelkie zmiany przepisów dotyczących materiałów mających styczność z żywnością powinny 
przybierać formę przeglądu prawodawstwa dotyczącego tych materiałów, a nie rozszerzania 
zakresu rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych.  

Poprawka 131
Dan Jørgensen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

pa) dyrektywa Rady nr 98/83/WE z dnia 
3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

Or.en

Poprawka 132
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8. Produkty biobójcze ostatecznie
zatwierdzone w ramach Międzynarodowej 

8. Dane dostarczone na temat produktów
biobójczych ostatecznie zatwierdzonych
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konwencji o kontroli i zarządzaniu wodami 
balastowymi oraz osadami ze statków są 
uznawane za produkty objęte pozwoleniem
na mocy rozdziału VII niniejszego 
rozporządzenia. Artykuły 38 i 57 stosuje 
się odpowiednio.

w ramach Międzynarodowej konwencji 
o kontroli i zarządzaniu wodami 
balastowymi oraz osadami ze statków
należy uwzględnić przy podejmowaniu 
decyzji o pozwoleniach na takie produkty 
na mocy niniejszego rozporządzenia.
Artykuły 38 i 57 stosuje się odpowiednio.

Or.en

Uzasadnienie

Nie należy automatycznie przenosić międzynarodowych pozwoleń na grunt UE. 

Poprawka 133
Tiziano Motti

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

f) „substancja potencjalnie niebezpieczna” 
oznacza

f) „substancja potencjalnie niebezpieczna” 
oznacza

każdą substancję, która nie będąc 
substancją czynną, wykazuje szkodliwe 
działanie dla ludzi, zwierząt lub 
środowiska, obecną lub wytwarzaną w 
produkcie biobójczym w wystarczających 
stężeniach mogących spowodować takie 
działanie;

każdą substancję, która nie będąc 
substancją czynną, wykazuje bezpośrednio 
po zastosowaniu lub w bardziej odległej 
przyszłości szkodliwe działanie dla ludzi, w 
szczególności dzieci, zwierząt lub 
środowiska, obecną lub wytwarzaną w 
produkcie biobójczym w wystarczających 
stężeniach mogących spowodować takie 
działanie;

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. 
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Poprawka 134
Tiziano Motti

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

g) „organizm szkodliwy” oznacza g) „organizm szkodliwy” oznacza

organizmy, w tym czynniki 
chorobotwórcze, których obecność jest 
niepożądana lub wywiera szkodliwy 
wpływ na ludzi, ich działania, produkty, 
których używają lub wytwarzają, na 
zwierzęta lub środowisko;

organizmy, w tym czynniki 
chorobotwórcze, których obecność jest 
niepożądana lub wywiera bezpośrednio po 
zastosowaniu lub w bardziej odległej 
przyszłości szkodliwy wpływ na ludzi, a 
zwłaszcza dzieci, ich działania, produkty, 
których używają lub wytwarzają, na 
zwierzęta lub środowisko;

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 135
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

h) „pozostałości” oznacza h) „pozostałości” oznacza

substancje obecne w lub na roślinach lub 
produktach pochodzenia roślinnego, 
w jadalnych produktach pochodzenia 
zwierzęcego, w wodzie pitnej i 
w środowisku na skutek stosowania środka 
biobójczego, w tym również metabolity 
i produkty rozpadu lub reakcji takich 
substancji;

substancje obecne w lub na roślinach lub 
produktach pochodzenia roślinnego, 
w jadalnych produktach pochodzenia 
zwierzęcego, w zasobach wody pitnej i 
w środowisku na skutek stosowania środka 
biobójczego, w tym również metabolity 
i produkty rozpadu lub reakcji takich 
substancji;
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Or.en

Poprawka 136
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

i) „wprowadzenie do obrotu” oznacza i) „wprowadzenie do obrotu” oznacza
dostarczenie produktu biobójczego po raz 
pierwszy w celu jego dystrybucji lub 
stosowania na rynku wspólnotowym w
ramach działalności handlowej, odpłatnie 
lub nieodpłatnie;

 dostarczenie produktu biobójczego
stronom trzecim odpłatnie lub 
nieodpłatnie lub udostępnienie produktu 
biobójczego stronom trzecim. Import jest 
uznawany za wprowadzenie do obrotu. 
Nie mamy do czynienia z dostarczeniem 
produktu stronie trzeciej, na przykład 
kiedy materiały lub produkty poddane 
działaniu produktów biobójczych są 
wytwarzane indywidualnie i następnie 
włączane przez producenta w ramach 
działalności handlowej.

Or.de

Uzasadnienie

Za „wprowadzenie do obrotu” należy uznać nie tylko „dostarczenie po raz pierwszy”, ale 
każde „dostarczenie”, jak ma to miejsce w prawodawstwie dotyczącym pozostałych 
chemikaliów (zob. REACH). Wyjątki powinny być dopuszczalne, jedynie kiedy na przykład 
rzemieślnik maluje na zlecenie klienta fasadę budynku substancją zawierającą dopuszczony 
środek biobójczy. To doprecyzowanie jest niezbędne. 

Poprawka 137
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

i) „wprowadzenie do obrotu” oznacza i) „wprowadzenie do obrotu” oznacza

dostarczenie produktu biobójczego po raz dostarczenie lub udostępnienie produktów 
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pierwszy w celu jego dystrybucji lub 
stosowania na rynku wspólnotowym 
w ramach działalności handlowej, 
odpłatnie lub nieodpłatnie;

biobójczych, odpłatnie lub nieodpłatnie, 
stronie trzeciej; import uznaje się za 
wprowadzenie do obrotu;

Or.en

Uzasadnienie

Definicja Komisji pojęcia „wprowadzenie do obrotu” jest o wiele węższa niż definicja 
zawarta w obowiązującej dyrektywie dotyczącej produktów biobójczych. Zaproponowana 
zmiana ujednolici nowe rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych z rozporządzeniem 
REACH, przy czym sprzedaż odbiorcom również zostanie ograniczona.

Poprawka 138
Esther De Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

k) „materiał lub wyrób poddany działaniu” 
oznacza

k) „materiał lub wyrób poddany 
działaniu” oznacza

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

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

(ii) każdą substancję, mieszaninę, 
materiał lub wyrób, które zostały poddane 
działaniu co najmniej jednego produktu 
biobójczego lub zawierają co najmniej 
jeden produkt biobójczy, w celu 
niszczenia, odstraszania lub 
unieszkodliwiania organizmów 
szkodliwych, zapobiegania ich działaniu 
lub zwalczania ich, pod warunkiem że ta 
substancja, mieszanina, ten materiał lub 
wyrób pełni określoną funkcję; 

Or.en



AM\812192PL.doc 27/76 PE439.902v02-00

PL

Poprawka 139
Anja Weisgerber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(k a)„Zewnętrzne działanie biobójcze” 
oznacza 
działanie wynikające z takich zastosowań, 
przy których zawarty produkt biobójczy 
powinien zostać wyzwolony w normalnych 
warunkach stosowania, które można w 
sposób rozsądny przewidzieć.

Or.de

Uzasadnienie

Pojęcie „działanie zewnętrzne” nie jest zdefiniowane w samym rozporządzeniu w sprawie 
produktów biobójczych, a tylko w „Manual of Decisions”. 

Poprawka 140
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera p

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

p) „receptura ramowa” oznacza p) „receptura ramowa” oznacza

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

grupę produktów biobójczych niskiego 
ryzyka o podobnym zastosowaniu, 
prezentujących niewielkie różnice 
w składzie pod względem biobójczego 
produktu odniesienia należącego do tej 
grupy, która zawiera takie same substancje 
czynne, o takich samych cechach 
charakterystycznych, przy czym te 
niewielkie różnice w składzie nie wpływają 
na odpowiadający tym produktom poziom 
ryzyka ani na ich skuteczność; jeżeli 
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różnica ta oznacza zmniejszenie 
zawartości procentowej substancji czynnej 
i/lub zmianę procentowego składu co 
najmniej jednej substancji niebędącej 
substancją czynną;

Or.en

Uzasadnienie

Poprawka ta wprowadza zgodność „receptury ramowej” z dyrektywą 98/8/WE. Podkreślenie,
że receptury ramowe mają zastosowanie wyłącznie do produktów niskiego ryzyka będzie 
zachęcać do zrównoważonej innowacyjności w zakresie produktów oraz do odpowiedniego 
zarządzania ryzykiem. 

Poprawka 141
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera s

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

s) „materiały mające styczność z 
żywnością” oznaczają

skreślona

materiał lub wyrób, który będzie mieć 
styczność z żywnością, objęty przepisami 
rozporządzenia nr 1935/200443/WE;
_________________________________

43 Dz.U. L 338 z 13.11.2004, s. 4.

Or.fr

Uzasadnienie

Kwestia materiałów mających kontakt z żywnością została już uregulowana rozporządzeniem 
nr 1935/2004/WE. Rozporządzenie to nie obejmuje być może wszystkich aspektów oceny 
takich materiałów i ich zastosowania, dlatego nowe ograniczenia powinny zostać 
wprowadzone  poprzez zmianę prawodawstwa odnoszącego się do materiałów mających 
kontakt z żywnością oraz w rozporządzeniu dotyczącym produktów biobójczych, by uniknąć 
powtarzania się dublowania regulacji i ocen. 
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Poprawka 142
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera s

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

s) „materiały mające styczność 
z żywnością” oznaczają

skreślona

materiał lub wyrób, który będzie mieć 
styczność z żywnością, objęty przepisami 
rozporządzenia (WE) nr 1935/200443;
________________________________

43 Dz.U. L 338 z 13.11.2004, s. 4.

Or.en

Uzasadnienie

Materiały mające styczność z żywnością nie powinny być objęte zakresem wniosku, jako że 
prowadziłoby to do podwójnej regulacji i oceny. Kwestia materiałów mających kontakt 
z żywnością została już uregulowana rozporządzeniem ramowym (WE) nr 1935/2004. 
Wszelkie zmiany przepisów dotyczących materiałów mających styczność z żywnością powinny 
przybierać formę przeglądu prawodawstwa dotyczącego tych materiałów, a nie rozszerzania 
zakresu rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych.  

Poprawka 143
Dan Jørgensen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

ua) „grupy wrażliwe” oznacza

osoby wymagające szczególnego 
uwzględnienia przy ocenie ostrych 
i przewlekłych skutków zdrowotnych 
związanych ze stosowaniem produktów 
biobójczych. Obejmuje to kobiety 
ciężarne, kobiety karmiące, nienarodzone 
dzieci, niemowlęta, dzieci, osoby starsze, 
pracowników i mieszkańców narażonych 
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w dużym stopniu i przez długi czas na 
kontakt z pestycydami;

Or.en

Uzasadnienie

Rozporządzenie powinno zawierać definicję „grup wrażliwych” zgodnie z rozporządzeniem 
1107/2009 i prawodawstwem w zakresie REACH. 

Poprawka 144
Frédérique Ries, Corinne Lepage

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

ua) „grupy wrażliwe” oznacza
osoby wymagające szczególnego 
uwzględnienia przy ocenie ostrych 
i przewlekłych skutków zdrowotnych 
związanych ze stosowaniem produktów 
biobójczych. Obejmuje to między innymi 
kobiety ciężarne, kobiety karmiące, 
niemowlęta, dzieci oraz osoby starsze;

Or.en

Uzasadnienie

Rozporządzenie powinno zawierać definicję „grup wrażliwych” zgodnie z rozporządzeniem 
1107/2009 w sprawie produktów fitofarmaceutycznych i rozporządzeniem REACH 
1907/2006. 

Poprawka 145
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litery u a - u c (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

ua) „zmiana administracyjna” oznacza 
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zmianę w istniejącym pozwoleniu, która 
ma charakter czysto administracyjny i nie 
wiąże się z koniecznością 
przeprowadzenia ponownej oceny 
zagrożenia dla zdrowia publicznego lub 
dla środowiska czy też ponownej oceny 
skuteczności produktu.
ub) „drobna zmiana” oznacza 
zmianę w istniejącym pozwoleniu, której 
nie można uznać za zmianę 
administracyjną, ponieważ wymaga 
ona ponownego przeprowadzenia 
częściowej oceny zagrożenia dla zdrowia 
publicznego lub dla środowiska i/lub 
ponownej oceny skuteczności produktu. 
Wprowadzana zmiana nie powinna 
wpływać negatywnie na poziom 
zagrożenia dla zdrowia publicznego lub 
dla środowiska lub też na skuteczność 
produktu.
uc) „istotna zmiana” oznacza 
zmianę w istniejącym pozwoleniu, której 
nie można uznać za zmianę 
administracyjną ani za drobną zmianę, 
ponieważ wymaga ona ponownego 
przeprowadzenia pełnej oceny zagrożenia 
dla zdrowia publicznego lub dla 
środowiska i/lub ponownej oceny 
skuteczności produktu;

Or.en

Uzasadnienie

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

Poprawka 146
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera u a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

ua) za nanomateriały uznaje się celowo 
wytworzone stałe substancje jednorodne 
w postaci proszku, dyspersji albo aerozoli, 
składające się z nanoobiektów, ich 
agregatów i aglomeratów,
(i) które według pomiarów dokonywanych 
z zasotosowaniem znormalizowanych 
i uznawanych metod zawierają 
przynajmniej 10 waga - % nanoobiektów
(ii)    lub których wielkość powierzchni 
właściwej, mierzona za pomocą 
odpowiednich metod, przekracza 6 x 1/100 
nm.
Nanoobiekty są to cząsteczki posiadające 
jeden, dwa lub trzy wymiary zewnętrzne 
o wielkości około 1 nm do 100 nm;

Or.en

Uzasadnienie

Komisja opracowuje obecnie nową, horyzontalną definicję nanomateriałów przy wsparciu 
Komitetu Naukowego ds. Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia 
(SCENIHR).  W opinii z 2009 r. SCENIHR zaproponował już rozszerzenie obecnej definicji 
opartej na wielkości fizycznej, tak by zawierała dodatkowo ograniczenie dotyczące 
powierzchni właściwej.  Powinien to odzwierciedlać wniosek w sprawie nowej definicji 
nanomateriałów. 

Poprawka 147
Julie Girling

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

ua) „zmiana administracyjna” oznacza 
zmianę w istniejącym pozwoleniu, która 
ma charakter czysto administracyjny i nie 
wiąże się z koniecznością 
przeprowadzenia ponownej oceny 
zagrożenia dla zdrowia publicznego lub 
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dla środowiska czy też ponownej oceny 
skuteczności produktu.

Or.en

Uzasadnienie

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

Poprawka 148
Julie Girling

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

ub) „drobna zmiana” oznacza 
zmianę w istniejącym pozwoleniu, której 
nie można uznać za zmianę 
administracyjną, ponieważ wymaga 
ona ponownego przeprowadzenia 
częściowej oceny zagrożenia dla zdrowia 
publicznego lub dla środowiska i/lub 
ponownej oceny skuteczności produktu. 
Wprowadzana zmiana nie powinna 
wpływać negatywnie na poziom 
zagrożenia dla zdrowia publicznego lub 
dla środowiska ani na skuteczności 
produktu.

Or.en

Uzasadnienie

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

Poprawka 149
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera u c (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

uc) „istotna zmiana” oznacza 
zmianę w istniejącym pozwoleniu, której 
nie można uznać za zmianę 
administracyjną lub drobną zmianę.

Or.en

Uzasadnienie

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

Poprawka 150
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

1. Substancja czynna zostaje włączona do 
załącznika I początkowo na okres nie 
dłuższy niż 10 lat, jeśli produkty biobójcze 
zawierające ją spełniają wymogi określone 
w art. 16 ust. 1 lit. b). Substancję czynną, 
o której mowa w art. 5, można włączyć do 
załącznika I jedynie na wstępny okres 
pięciu lat.

Or.en

Uzasadnienie

Substancje, których dotyczą kryteria wykluczenia, należy włączyć do załącznika I wyłącznie 
na okres maksymalnie 5 lat. Jest to zgodne z rozporządzeniem w sprawie PPP. 

Poprawka 151
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1



AM\812192PL.doc 35/76 PE439.902v02-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

1. Substancja czynna zostaje włączona do 
załącznika I początkowo na okres nie 
dłuższy niż 10 lat, jeśli przynajmniej jeden 
z produktów biobójczych zawierających ją 
spełnia wymogi określone w art. 16 ust. 1 
lit. b).

Or.it

Uzasadnienie

Wystarczy, by substancja czynna występowała w jednym produkcie biobójczym, by móc ją 
uwzględnić w załączniku I. 

Poprawka 152
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2 a. Substancje czynne jako takie lub 
zawarte w produktach biobójczych mogą 
być wprowadzane do obrotu w Unii 
jedynie do zastosowania w produktach 
biobójczych, jeżeli zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem włączono je do 
załącznika I.

Or.de
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Poprawka 153
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2 b. O ile niniejsze rozporządzenie nie 
stanowi inaczej, wszyscy producenci 
substancji czynnej składają w agencji 
wniosek o włączenie tej substancji czynnej 
do załącznika I.

Or. de

Poprawka 154
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Tam, gdzie stosowne, najwyższy 
dopuszczalny poziom pozostałości zostanie 
ustanowiony w odniesieniu do substancji 
czynnych włączonych do załącznika I 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 396/2005 
[oraz rozporządzeniem Rady (EWG) nr 
2377/90].

4. Najwyższy dopuszczalny poziom 
pozostałości zostanie ustanowiony w 
odniesieniu do substancji czynnych 
włączonych do załącznika I zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 396/2005/WE 
[oraz rozporządzeniem Rady nr 
2377/90/EWG].

Or.fr

Uzasadnienie

Należy zaostrzyć i doprecyzować warunki włączenia do załącznika I. 

Poprawka 155
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Substancje czynne jako takie lub 
zawarte w produktach biobójczych mogą 
być wprowadzane do obrotu w Unii 
jedynie do zastosowania w produktach 
biobójczych, jeżeli zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem włączono je do 
załącznika I.
2. O ile niniejsze rozporządzenie nie 
stanowi inaczej, wszyscy producenci 
substancji czynnej, jako takiej lub 
wchodzącej w skład produktu biobójczego, 
składają w agencji wniosek o włączenie tej 
substancji czynnej do załącznika I.

Or.de

Uzasadnienie

Sprawiedliwe traktowanie może mieć miejsce dopiero wtedy, kiedy producenci będą musieli 
spełniać te same wymogi dotyczące danych zawarte w załączniku II. 

Poprawka 156
Dan Jørgensen, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Niezależnie od przepisów art. 4 ust. 1 
substancje czynne, o których mowa w ust. 
2, zostają włączone do załącznika 
I wyłącznie wtedy, gdy jest spełniony 
przynajmniej jeden z następujących 
warunków:

skreślony

a) narażenie ludzi na tę substancję czynną 
zawartą w produkcie biobójczym, 
w normalnych warunkach użytkowania, 
jest znikome, szczególnie w przypadku gdy 
produkt jest użytkowany w systemach 
zamkniętych lub w warunkach ściśle 
kontrolowanych;
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b) zostało wykazane, że substancja czynna 
jest niezbędna do zwalczania poważnego 
niebezpieczeństwa dla zdrowia 
publicznego;
c) zostało wykazane, że brak włączenia 
substancji czynnej do załącznika 
I spowodowałby nieproporcjonalnie 
poważniejsze negatywne skutki 
w porównaniu z zagrożeniem dla zdrowia 
ludzi lub dla środowiska wynikającym ze 
stosowania substancji, a także, że nie 
istnieją inne odpowiednie alternatywne 
substancje lub technologie.
Litera c) nie ma zastosowania do 
substancji czynnych w przypadku grup 
produktowych 4 oraz 14 do 19.

Or.en

Poprawka 157
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Niezależnie od przepisów art. 4 ust. 1 
substancje czynne, o których mowa w ust. 
2, zostają włączone do załącznika 
I wyłącznie wtedy, gdy jest spełniony 
przynajmniej jeden z następujących
warunków:

1. Niezależnie od przepisów art. 4 ust. 1 
substancje czynne, o których mowa w ust. 
2, zostają włączone do załącznika 
I wyłącznie wtedy, gdy jest spełniony
każdy z następujących warunków:

Or.en

Uzasadnienie

Konieczne jest zapobieganie stosowaniu substancji czynnych o najgorszym profilu 
zagrożenia, które mają niekorzystny wpływ na zdrowie i środowisko, zwłaszcza w odniesieniu 
do grup wrażliwych i różnorodności biologicznej. Stosowanie odstępstw należy wyraźnie 
ograniczyć do określonych warunków. 
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Poprawka 158
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

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

Or.en

Uzasadnienie

Konieczne jest zapobieganie stosowaniu substancji czynnych o najgorszym profilu 
zagrożenia, które mają niekorzystny wpływ na zdrowie i środowisko, zwłaszcza w odniesieniu 
do grup wrażliwych i różnorodności biologicznej. Stosowanie odstępstw należy wyraźnie 
ograniczyć do określonych warunków. 

Poprawka 159
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

a) narażenie ludzi na tę substancję czynną 
zawartą w produkcie biobójczym, 
w normalnych warunkach użytkowania, 
jest znikome lub właściwie kontrolowane 
poprzez zrównoważone środki 
użytkowania i przy uwzględnieniu 
swoistych właściwości tej substancji 
czynnej, szczególnie w przypadku gdy 
produkt jest użytkowany w systemach 
zamkniętych lub w warunkach ściśle 
kontrolowanych;
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Or.en

Uzasadnienie

Poważne zarządzanie ryzykiem może zmniejszyć narażenie użytkowników, zarówno 
profesjonalnych, jak i nieprofesjonalnych, i ostatecznie chronić środowisko i zdrowie 
użytkowników. Niewielka ilość substancji czynnej, nawet jeśli jest ona sklasyfikowana jako 
CMR1 i użyta na przykład jako przynęta, nie stanowiłaby zagrożenia dla zdrowia człowieka, 
o ile produkt jest odpowiednio opracowany w sposób uniemożliwiający jakiekolwiek 
niewłaściwe użycie. Zatem to produkt i jego zastosowanie decyduje, czy istnieje zagrożenie, 
przy uwzględnieniu, że w tym przypadku substancja czynna występuje w bardzo małej ilości. 

Poprawka 160
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

a) narażenie ludzi na tę substancję czynną 
zawartą w produkcie biobójczym, 
w normalnych warunkach użytkowania, 
jest znikome, tzn. produkt jest użytkowany 
w systemach zamkniętych lub w innych
warunkach z wyłączeniem styczności 
z ludźmi, a ilość pozostałości substancji 
czynnej nie przekracza granicy 
wykrywalności;

Or.en

Uzasadnienie

Brzmienie to jest zgodne z rozporządzeniem w sprawie środków ochrony roślin 
(rozporządzenie w sprawie PPP). Należy dokładnie zdefiniować  „znikome narażenie”. Nie 
jest tak w przypadku wniosku Komisji, gdzie przytoczony jest jedynie możliwy przykład 
znikomego narażenia. Należy zdefiniować, że znikome narażenie powstaje wyłącznie przy 
zastosowaniu, w którym nie ma styczności z ludźmi ani pozostałości substancji czynnej. 

Poprawka 161
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) zostało wykazane, że substancja czynna
jest niezbędna do zwalczania poważnego 
niebezpieczeństwa dla zdrowia 
publicznego;

b) w oparciu o udokumentowane dowody 
zawarte we wniosku dotyczącym 
substancji czynnej zostało wykazane, że 
jest ona niezbędna do zwalczania 
poważnego niebezpieczeństwa dla zdrowia 
publicznego, któremu nie można zapobiec 
innymi dostępnymi środkami, w tym 
metodami niechemicznymi;

Or.en

Uzasadnienie

Jest to zgodne z rozporządzeniem w sprawie PPP. Trzeba udowodnić, że poważnego 
niebezpieczeństwa dla zdrowia publicznego nie można zwalczyć innymi środkami, w tym 
metodami niechemicznymi, i że należy podjąć odpowiednie środki ograniczające zagrożenie. 

Poprawka 162
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) zostało wykazane, że substancja czynna
jest niezbędna do zwalczania poważnego 
niebezpieczeństwa dla zdrowia 
publicznego;

b) wnioskodawca udowodni na podstawie 
udokumentowanych dowodów, że
zastosowanie substancji czynnej jest
konieczne do zwalczania poważnego 
niebezpieczeństwa dla zdrowia 
publicznego, któremu nie można zapobiec 
innymi dostępnymi środkami, w tym 
metodami niechemicznymi;

Or.en

Uzasadnienie

Konieczne jest zapobieganie stosowaniu substancji czynnych o najgorszym profilu 
zagrożenia, które mają niekorzystny wpływ na zdrowie i środowisko, zwłaszcza w odniesieniu 
do grup wrażliwych i różnorodności biologicznej. Stosowanie odstępstw należy wyraźnie 
ograniczyć do określonych warunków. 
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Poprawka 163
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) zostało wykazane, że brak włączenia 
substancji czynnej do załącznika 
I spowodowałby nieproporcjonalnie 
poważniejsze negatywne skutki 
w porównaniu z zagrożeniem dla zdrowia 
ludzi lub dla środowiska wynikającym ze 
stosowania substancji, a także, że nie 
istnieją inne odpowiednie alternatywne 
substancje lub technologie.

skreślona

Or.en

Uzasadnienie

Nie zdefiniowano negatywnych skutków, które mogą być nieproporcjonalne. Stwarza to zatem 
okoliczności sprzyjające wszelkim odstępstwom, np. odstępstwom motywowanym względami 
ekonomicznymi. Odstępstwa takie nie istnieją w przypadku analogicznego rozporządzenia 
w sprawie PPP. Zapis dotyczący braku odpowiednich rozwiązań alternatywnych i technologii 
jest lepiej wyjaśniony w zmianie do poprzedniego punktu. 

Poprawka 164
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) zostało wykazane, że brak włączenia 
substancji czynnej do załącznika 
I spowodowałby nieproporcjonalnie 
poważniejsze negatywne skutki 
w porównaniu z zagrożeniem dla zdrowia 
ludzi lub dla środowiska wynikającym ze 
stosowania substancji, a także, że nie 
istnieją inne odpowiednie alternatywne 

c) za pomocą oceny porównawczej zostało 
wykazane, że nie istnieją chemiczne ani 
niechemiczne substancje lub technologie 
alternatywne, które mogłyby zostać 
zastosowane w tym celu i które powodują 
znacznie mniejsze zagrożenie i znacznie 
mniejszą szkodliwość dla zdrowia ludzi lub
zwierząt czy środowiska; 
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substancje lub technologie.

Or.en

Uzasadnienie

Konieczne jest zapobieganie stosowaniu substancji czynnych o najgorszym profilu 
zagrożenia, które mają niekorzystny wpływ na zdrowie i środowisko, zwłaszcza w odniesieniu 
do grup wrażliwych i różnorodności biologicznej. Stosowanie odstępstw należy wyraźnie 
ograniczyć do określonych warunków. 

Poprawka 165
Esther De Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

ca) ocena swoistych zagrożeń, 
w zalecanych warunkach użytkowania, 
pokazuje, że zagrożenia są do przyjęcia 
zgodnie z kryteriami określonymi 
w dokumentach dotyczących oceny 
produktów biobójczych, o których mowa 
w załączniku IV.

Or.en

Uzasadnienie

Wprowadzanie uregulowań dotyczących produktów biobójczych w oparciu o właściwości 
zawartych w nich substancji czynnych z pominięciem ich faktycznego użytkowania i narażenia 
podważa zasadę podejmowania decyzji w oparciu o wiedzę naukową. 

Poprawka 166
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

ca) stosowanie substancji czynnej jest 
związane ze środkami ograniczającymi 
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ryzyko w celu zagwarantowania 
ograniczenia do minimum stopnia 
narażenia ludzi i środowiska oraz jego 
regularnego monitorowania;

Or.en

Uzasadnienie

Konieczne jest zapobieganie stosowaniu substancji czynnych o najgorszym profilu 
zagrożenia, które mają niekorzystny wpływ na zdrowie i środowisko, zwłaszcza w odniesieniu 
do grup wrażliwych i różnorodności biologicznej. Stosowanie odstępstw należy wyraźnie 
ograniczyć do określonych warunków. 

Poprawka 167
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

cb) wnioskodawca przedstawił plan 
zastępczy dotyczący zwalczania 
poważnego niebezpieczeństwa innymi 
środkami, w tym metodami 
niechemicznymi.

Or.en

Uzasadnienie

Konieczne jest zapobieganie stosowaniu substancji czynnych o najgorszym profilu 
zagrożenia, które mają niekorzystny wpływ na zdrowie i środowisko, zwłaszcza w odniesieniu 
do grup wrażliwych i różnorodności biologicznej. Stosowanie odstępstw należy wyraźnie 
ograniczyć do określonych warunków.

Poprawka 168
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

skreślony

Or.en

Uzasadnienie

Nie ma podstaw naukowych ani ekologicznych czy też zdrowotnych do wyłączenia grup 
produktowych 4 oraz 14 do 19 z tego odstępstwa. W rzeczywistości zagrożenie dla zdrowia 
ludzi mogłoby być dalece nieproporcjonalne, gdyby nie włączono do załącznika niektórych 
substancji czynnych tylko ze względu na to, że należą one do pewnych kategorii grup 
produktowych.  W białej księdze Komisji z 2009 r. na temat dostosowania do zmian klimatu 
alarmowano w sprawie rozprzestrzeniania się w wyniku zmian klimatu nowych poważnych 
zakaźnych chorób wektorowych ludzi i zwierząt, takich jak malaria. Środki owadobójcze mają 
wielkie znaczenie w walce z tymi chorobami. 

Poprawka 169
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

skreślony

Or.it

Uzasadnienie

Nie istnieją podstawy naukowe do dyskryminowania grup produktowych (na przykład 4 i 14–
19). Produktami takimi są rodentycydy, akarycydy, moluskocydy i produkty dezynfekujące, 
służące dezynfekcji w przypadku występowania szczurów i insektów. Decyzja o wyłączeniu 
musi opierać się na analizie ryzyka (łącznie poziomu niebezpieczeństwa i narażenia). Jeżeli 
zostanie udowodnione naukowo, że zagrożenia są dobrze kontrolowane, substancje czynne 
muszą zostać dopuszczone do użytku. 
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Poprawka 170
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

skreślony

Or.en

Uzasadnienie

Wyłączenie grup produktowych 4 oraz 14 do 19 z odstępstwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 
lit. c) nie jest naukowo uzasadnione. Wyłączenie to pociągnęłoby za sobą wycofanie istotnych 
produktów w zakresie odkażania żywności i pasz oraz zwalczania szkodników. 

Poprawka 171
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

Stosowanie produktu biobójczego 
zawierającego daną substancję czynną 
jest ograniczone do tych państw 
członkowskich, w których występują 
odpowiednie organizmy szkodliwe lub 
poważne zagrożenie. Stosowanie takich 
produktów ogranicza się do użytkowników 
profesjonalnych.

Or.en

Uzasadnienie

Konieczne jest zapobieganie stosowaniu substancji czynnych o najgorszym profilu 
zagrożenia, które mają niekorzystny wpływ na zdrowie i środowisko, zwłaszcza w odniesieniu 
do grup wrażliwych i różnorodności biologicznej.  Stosowanie odstępstw należy wyraźnie 
ograniczyć do określonych warunków. 
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Poprawka 172
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Substancja aktywna jest włączana do 
załącznika I tylko jeden raz, na okres 
nieprzekraczający pięciu lat.

Or.en

Uzasadnienie

Konieczne jest zapobieganie stosowaniu substancji czynnych o najgorszym profilu 
zagrożenia, które mają niekorzystny wpływ na zdrowie i środowisko, zwłaszcza w odniesieniu 
do grup wrażliwych i różnorodności biologicznej. Stosowanie odstępstw należy wyraźnie 
ograniczyć do określonych warunków.

Poprawka 173
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Odstępstwa nie mają zastosowania do 
substancji czynnych, które zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 są 
uznane za substancje rakotwórcze 
o kategorii 1A, rakotwórcze o kategorii 1B 
bez podania wartości progowych lub za 
substancje działające szkodliwie na 
rozrodczość o kategorii 1A lub powinny 
być za takie uznane. 

Or.en

Uzasadnienie

Postanowienie to jest takie samo, jak w rozporządzeniu w sprawie PPP. Nie powinny 
obowiązywać żadne odstępstwa w odniesieniu dla substancji uznanych za rakotwórcze lub 
potencjalnie rakotwórcze bez określania progu, ani w odniesieniu do substancji szkodliwie 
oddziałujących na rozrodczość. 
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Poprawka 174
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit drugi b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Na mocy niniejszego ustępu 
wykorzystanie wszelkich produktów 
biobójczych zawierających substancję 
czynną objętą załącznikiem I łączy się 
z zastosowaniem odpowiednich środków 
ograniczających zagrożenie, tak aby 
zminimalizować narażenie ludzi 
i środowiska. Stosowanie takich 
produktów ogranicza się w każdym razie 
do użytkowników profesjonalnych.
Na mocy niniejszego ustępu państwo 
członkowskie dopuszczające do użytku 
dany produkt biobójczy zawierający 
substancję czynną objętą załącznikiem 
I opracowuje plan wycofywania 
przewidujący inny sposób kontroli nad 
poważnym zagrożeniem, w tym środki 
niechemiczne, oraz niezwłocznie 
przekazuje ten plan Komisji.  

Or.en

Uzasadnienie

Postanowienie zgodne z treścią rozporządzenia w sprawie PPP, zawierające dodatkowe 
uściślenie, zgodnie z którym wykorzystanie produktów zawierających substancje, których 
dotyczą kryteria wykluczenia, ogranicza się do użytkowników profesjonalnych. 

Poprawka 175
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera d
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) substancje czynne określone na mocy 
art. 57 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 
1907/2006 jako zaburzające gospodarkę 
hormonalną.

d) substancje czynne, które w ocenie 
Wspólnoty lub na podstawie 
międzynarodowych wytycznych 
dotyczących badań lub innych dostępnych 
danych i informacji, w tym przeglądu 
literatury naukowej przeprowadzonego 
przez agencję, uznaje się za substancje 
zaburzające gospodarkę hormonalną 
i mogące wywierać szkodliwy wpływ na 
ludzi lub substancje czynne określone na 
mocy art. 57 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 
1907/2006 jako zaburzające gospodarkę 
hormonalną.

Do dnia 13 grudnia 2013 r. Komisja –
zgodnie z art. 72 – przyjmuje za pomocą 
aktów delegowanych środki dotyczące 
konkretnych naukowych kryteriów 
uznawania substancji za zaburzające 
gospodarkę hormonalną. Do czasu 
przyjęcia tych kryteriów substancje, które 
są sklasyfikowane lub mają być 
sklasyfikowane, zgodnie z przepisami 
rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, jako 
substancje rakotwórcze drugiej kategorii 
oraz jako substancje działające szkodliwie 
na rozrodczość drugiej kategorii, uznaje 
się za substancje zaburzające gospodarkę 
hormonalną. Ponadto substancje, które są 
sklasyfikowane lub mają być 
sklasyfikowane, zgodnie z przepisami 
rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, jako 
substancje działające szkodliwie na 
rozrodczość o kategorii 2, i oddziałują 
szkodliwie na narządy układu 
dokrewnego, mogą być uznawane za 
substancje zaburzające gospodarkę 
hormonalną.

Or.en

Uzasadnienie

Nie wystarczy odniesienie do art. 57 lit. f) rozporządzenia REACH, aby zdefiniować 
substancje zaburzające gospodarkę hormonalną.  Identyfikowanie substancji stanowiących 
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poważne zagrożenie zgodnie z przepisami REACH zajmuje bardzo dużo czasu.  Dotychczas 
nie zgłoszono ani jednej substancji do zaklasyfikowania zgodnie z art. 57 lit. f), przy czym 
ustanowiono bardzo surowe kryterium istnienia dowodów naukowych „na możliwy poważny 
wpływ”.  Substancje zaburzające gospodarkę hormonalną należy także rozpoznawać na 
podstawie ustalonych wytycznych dotyczących badań lub innych dostępnych informacji (tak 
jak w rozporządzeniu w sprawie PPP). Konkretne kryteria dotyczące substancji chemicznych 
zaburzających gospodarkę hormonalną powinno się opracowywać w tym samym czasie co 
w rozporządzeniu w sprawie PPP.  

Poprawka 176
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) substancje czynne określone na mocy 
art. 57 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 
1907/2006 jako zaburzające gospodarkę 
hormonalną.

d) substancje czynne określone na mocy 
art. 57 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 
1907/2006 jako zaburzające gospodarkę 
hormonalną.

Zważywszy na panujący obecnie brak 
naukowej pewności co do kryteriów 
koniecznych do określenia właściwości 
zaburzających gospodarkę hormonalną, 
Komisja Europejska najpóźniej do dnia 14 
grudnia 2013 r. przedstawi projekt 
obejmujący to zagadnienie.

Or.en

Uzasadnienie

Konsultant zatrudniony przez Komisję Europejską opublikuje w kwietniu 2011 r. końcowe 
sprawozdanie dotyczące podejścia do problemu substancji zaburzających gospodarkę 
hormonalną.  Przedwczesne jest więc stwierdzanie, która substancja czynna powinna zostać 
uznana za zaburzającą gospodarkę hormonalną. Bardzo niewiele substancji czynnych 
poddawanych jest ocenie i bardzo niewiele nowych substancji czynnych jest 
opracowywanych, a zatem uznanie CMRs2 za substancję zaburzającą gospodarkę 
hormonalną miałoby poważne konsekwencje i uniemożliwiłoby władzom skuteczne zwalczanie 
zagrożeń dla zdrowia publicznego. 
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Poprawka 177
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) substancje czynne określone na mocy 
art. 57 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 
1907/2006 jako zaburzające gospodarkę 
hormonalną.

d) substancje czynne określone na mocy 
art. 57 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 
1907/2006 jako zaburzające gospodarkę 
hormonalną. Do dnia 30 czerwca 2015 r. 
Komisja – zgodnie z art. XY – przyjmuje 
za pomocą aktów delegowanych środki 
dotyczące konkretnych naukowych 
kryteriów uznawania substancji za 
zaburzające gospodarkę hormonalną.

Or.en

Uzasadnienie

Dotychczas nie sformułowano żadnych kryteriów uznawania substancji za zaburzające 
gospodarkę hormonalną. Komisja pracuje obecnie nad horyzontalną definicją, która będzie 
mieć zastosowanie do szeregu tekstów legislacyjnych UE dotyczących substancji 
zaburzających gospodarkę hormonalną, np. rozporządzenia REACH i rozporządzenia 
o ochronie roślin. Celem powyższej poprawki jest dostosowanie przepisów dotyczących 
środków biobójczych do prowadzonych działań. Podejście Komisji powinno odzwierciedlać 
zmiany zachodzące na arenie międzynarodowej, w szczególności w ramach OECD. 

Poprawka 178
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

da) substancji znajdujących się w wykazie 
priorytetowych substancji niebezpiecznych 
z punktu widzenia polityki w zakresie 
zasobów wodnych, załączonym do 
dyrektywy 2000/60/WE.

Or.en
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Uzasadnienie

W celu zachowania zgodności z ramową dyrektywą wodną, tak jak sprawozdawczyni PE 
zaznaczyła w poprawce 11. 

Poprawka 179
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

da) substancji czynnych, które wykazują 
neurotoksyczność rozwojową lub 
immunotoksyczność.

Or.en

Uzasadnienie

Badania naukowe wykazały szkodliwe oddziaływanie substancji neurotoksycznych na rozwój 
układu nerwowego dzieci. Zgodnie z zasadą ostrożności i celem, jakim jest zapewnienie 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska, nie powinno się dopuszczać do 
użycia substancji wykazujących neurotoksyczność rozwojową lub immunotoksyczność. 

Poprawka 180
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

da) substancji czynnych zawierających 
nanomateriały.

Or.en

Uzasadnienie

Z myślą o zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska substancji czynnych 
zawierających nanomateriały nie powinno się dopuszczać do użycia. 
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Poprawka 181
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

a) dokumentację dotyczącą substancji 
czynnej oraz jej pozostałości zgodnie 
z wymogami określonymi w załączniku II;

Or.en

Uzasadnienie

Pozostałości substancji czynnej mogą być bardziej szkodliwe niż sama substancja czynna, 
a zatem należy bezpośrednio wymienić je we wniosku. 

Poprawka 182
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

ba) dokumentację dotyczącą scenariuszy 
emisji substancji biobójczych w oparciu 
o załącznik II, 1 i załącznik III, 1

Or.en

Uzasadnienie

Substancje biobójcze są bardzo powszechnie wykorzystywane w produktach i materiałach 
budowlanych. W celu połączenia dbałości o środowisko i zdrowie należy udostępniać 
informacje dotyczące emisji substancji biobójczych w specyficznych okolicznościach, np. 
informacje na temat rzeczywistych scenariuszy emisji opisujące właściwości ługujące 
substancji biobójczych.  Jest to szczególnie ważne w świetle obecnie dokonywanego przeglądu 
dyrektywy o produktach budowlanych. 
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Poprawka 183
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) informacje nie są konieczne z uwagi na
stopień narażenia związany
z proponowanymi zastosowaniami;

a) informacje nie są konieczne, ponieważ 
istotny stopień narażenia nie łączy się
z proponowanymi zastosowaniami;

Or.en

Uzasadnienie

Obowiązek informowania można znieść jedynie w przypadku braku istotnego zagrożenia. 

Poprawka 184
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) dostarczenie tego rodzaju informacji 
jest z naukowego punktu widzenia 
zbyteczne;

skreślona

Or.en

Uzasadnienie

Postanowienie to jest bardzo niejasne i wprowadza nieuzasadnioną możliwość obejścia 
przepisów. 

Poprawka 185
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) dostarczenie tego rodzaju informacji 
jest technicznie niemożliwe.

skreślona

Or.en

Poprawka 186
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) dostarczenie tego rodzaju informacji 
jest technicznie niemożliwe.

skreślona

Or.en

Uzasadnienie

Postanowienie to jest niejasne, a zatem wprowadza nieuzasadnioną możliwość obejścia 
przepisów. 

Poprawka 187
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Komisja przyjmie środki mające na celu 
określenie kryteriów pozwalających ustalić 
jakiego rodzaju uzasadnienie jest 
wystarczające do dokonania dostosowania 
danych wymaganych na mocy przepisów 
ust. 1 z powodów, o których mowa w ust. 2 
lit. a).

4. Aby ustalić, jakiego rodzaju 
uzasadnienie jest wystarczające do 
dokonania dostosowania danych 
wymaganych na mocy przepisów ust. 1 
z powodów, o których mowa w ust. 2 lit. 
a), Komisja przyjmuje kryteria za pomocą 
aktów delegowanych zgodnie z art. 71a 
oraz wypełniając warunki zawarte w art. 
71b i 71c.



PE439.902v02-00 56/76 AM\812192PL.doc

PL

Or.en

Uzasadnienie

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

Poprawka 188
Daciana Octavia Sârbu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Komisja przyjmie środki mające na celu 
określenie kryteriów pozwalających ustalić 
jakiego rodzaju uzasadnienie jest 
wystarczające do dokonania dostosowania 
danych wymaganych na mocy przepisów 
ust. 1 z powodów, o których mowa w ust. 2 
lit. a).

4. Komisja przyjmuje i publikuje 
przejrzyste kryteria i wytyczne, by ustalić 
jakiego rodzaju uzasadnienie jest 
wystarczające do dokonania dostosowania 
danych wymaganych na mocy przepisów 
ust. 1 z powodów, o których mowa w ust. 2 
lit. a), także zgodnie z założeniem, według 
którego badania na zwierzętach 
kręgowych do celów niniejszego 
rozporządzenia można wykonywać jedynie 
w ostateczności.

Or.en

Poprawka 189
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit pierwszy

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
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Uzasadnienie

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

Poprawka 190
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4a. Do dokumentacji wnioskodawca 
dołącza recenzowane, ogólnie dostępne 
publikacje naukowe poświęcone danej 
substancji czynnej i jej metabolitom 
i dotyczące skutków ubocznych dla 
zdrowia, środowiska i gatunków 
niebędących celem działania, 
opublikowane w ciągu dziesięciu lat 
poprzedzających przedłożenie 
dokumentacji.

Or.en

Poprawka 191
Daciana Octavia Sârbu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

2. Jeśli po dokonaniu oceny dokumentacji, 
okazuje się, że w celu przeprowadzenia 
oceny końcowej konieczne są dodatkowe 
informacje, właściwy organ oceniający 
zwraca się do wnioskodawcy 
o przedstawienie tych informacji 
w określonym terminie i informuje o tym 
agencję. W przypadku gdy dodatkowe 
informacje łączą się z przeprowadzaniem 
badań na zwierzętach, wnioskodawca 
zasięga opinii ekspertów agencji lub 
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właściwych organów na temat 
odpowiednich alternatywnych metod 
i strategii prowadzenia badań, tak aby 
wycofać, ograniczyć lub udoskonalić 
sposób wykorzystania zwierząt kręgowych.

Or.en

Poprawka 192
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Jeśli właściwy organ oceniający uznaje, 
że zachodzi niebezpieczeństwo kumulacji 
skutków stosowania produktów 
biobójczych zawierających tę samą 
substancję czynną, dokumentuje ten fakt 
zgodnie z odpowiednimi przepisami sekcji 
II.3 załącznika XV do rozporządzenia 
(WE) nr 1907/2006 i informuje o tym 
w swoich wnioskach.

3. Jeśli właściwy organ oceniający uznaje, 
że zachodzi niebezpieczeństwo kumulacji 
skutków stosowania produktów 
biobójczych zawierających tę samą 
substancję czynną lub różne substancje 
o podobnym lub tym samym wpływie na te 
same rodzaje działania, za pomocą tych 
samych lub różnych mechanizmów, 
dokumentuje ten fakt zgodnie 
z odpowiednimi przepisami sekcji II.3 
załącznika XV do rozporządzenia (WE) nr 
1907/2006 i informuje o tym w swoich 
wnioskach.

Or.en

Poprawka 193
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. W ciągu dziewięciu miesięcy od 
otrzymania wniosków z oceny agencja 
przygotowuje i przedkłada Komisji opinię 
w sprawie włączenia substancji czynnej do 

4. W ciągu dziewięciu miesięcy od 
otrzymania wniosków z oceny agencja 
przygotowuje i przedkłada Komisji opinię 
w sprawie włączenia substancji czynnej do 
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załącznika I. załącznika I z uwzględnieniem wniosków 
właściwych organów dokonujących oceny.

Or.en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że opinia agencji uwzględnia wnioski właściwych organów dokonujących 
oceny. 

Poprawka 194
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

5. Z myślą o uaktualnianiu wykazu 
dopuszczonych substancji czynnych po 
otrzymaniu opinii agencji za pomocą 
aktów delegowanych zgodnie z art. 71a 
i spełniając warunki art. 71b i 71c, 
Komisja podejmuje decyzję o włączeniu 
substancji czynnej do załącznika I. Nazwy 
wnioskodawców zostaną podane do 
wiadomości, w przypadku gdy Komisja 
zdecyduje się na włączenie substancji 
czynnej do załącznika I.

Or.en

Uzasadnienie

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

Poprawka 195
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) jej akceptowane dzienne pobranie, 
ostra dawka referencyjna lub 
dopuszczalny poziom narażenia operatora 
są znacznie niższe niż w przypadku 
większości substancji czynnych 
włączonych do załącznika I dla tego 
samego rodzaju produktu;

skreślona

Or.fr

Poprawka 196
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) jej akceptowane dzienne pobranie, 
ostra dawka referencyjna lub 
dopuszczalny poziom narażenia operatora 
są znacznie niższe niż w przypadku 
większości substancji czynnych 
włączonych do załącznika I dla tego 
samego rodzaju produktu;

skreślona

Or.en

Uzasadnienie

Często można złagodzić ten problem, wprowadzając zmiany w użytkowaniu produktów lub 
poprzez wykorzystanie środków ochrony indywidualnej i kontroli inżynieryjnych. 

Poprawka 197
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) spełnia dwa z kryteriów pozwalających b) substancja jest uważana za trwałą, 
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uznać ją za substancję trwałą, wykazującą 
zdolność do bioakumulacji i toksyczną 
wymienionych w załączniku XIII do 
rozporządzenia nr 1907/2006/WE;

wykazującą zdolność do bioakumulacji i 
toksyczną zgodnie z kryteriami 
określonymi w załączniku XIII do 
rozporządzenia nr 1907/2006/WE;

(Poniższe uzasadnienie stosuje się również 
do poprawek związanych z art. 9 ust. 1 lit. 
c), d) i f) oraz art. 9 ust. 2.)

Or.fr

Uzasadnienie

Kryteria identyfikacji substancji kwalifikujących się do zastąpienia powinny być dostosowane 
do kryteriów wydawania pozwoleń przewidzianych w rozporządzeniu REACH. Ponieważ 
ECHA będzie miała za zadanie zbadać czy substancja czynna spełnia wszystkie kryteria, 
pożądana jest spójność między obydwoma rozporządzeniami. Substancje niebudzące obaw 
pod względem zagrożenia dla zdrowia ludzkiego lub środowiska w ramach przewidzianych 
zastosowań nie powinny być uznawane za kwalifikujące się do zastąpienia. 

Poprawka 198
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) spełnia dwa z kryteriów pozwalających 
uznać ją za substancję trwałą, wykazującą 
zdolność do bioakumulacji i toksyczną 
wymienionych w załączniku XIII do 
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006;

b) a) substancje trwałe, wykazujące 
zdolność do bioakumulacji i toksyczne
zgodnie z kryteriami określonymi 
w załączniku XIII do rozporządzenia (WE) 
nr 1907/2006;

Or.en

Uzasadnienie

W trosce o spójność między dwoma rozporządzeniami kryteria określania substancji 
kwalifikujących się do zastąpienia powinny zgadzać się z kryteriami dopuszczania substancji 
na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) (art. 57). Ponieważ agencja ECHA 
ponosi odpowiedzialność za zbadanie, czy dana substancja czynna spełnia którekolwiek z tych 
kryteriów, zaleca się spójność między tymi dwoma rozporządzeniami. 
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Poprawka 199
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) spełnia dwa z kryteriów pozwalających 
uznać ją za substancję trwałą, wykazującą 
zdolność do bioakumulacji i toksyczną 
wymienionych w załączniku XIII do 
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006;

b) spełnia jedno z kryteriów pozwalających 
uznać ją za substancję trwałą, wykazującą 
zdolność do bioakumulacji i toksyczną 
wymienionych w załączniku XIII do 
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006;

Or.en

Poprawka 200
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(c) istnieją powody do obaw związane z 
efektem krytycznym (takich jak: 
neurotoksyczność rozwojowa lub 
immunotoksyczność) które, w połączeniu 
ze sposobami zastosowania, składają się 
na sytuacje zastosowania, które mogą 
nadal budzić obawy, nawet przy 
zastosowaniu bardzo surowych środków 
zarządzania ryzykiem;

(c) substancja jest uważana za bardzo 
trwałą i wykazującą dużą zdolność do 
biokumulacji zgodnie z kryteriami 
podanymi w załączniku XIII do 
rozporządzenia nr 1907/2006/WE

Or.fr

Poprawka 201
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) istnieją powody do obaw związane c) substancje bardzo trwałe i wykazujące 
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z efektem krytycznym (takich jak: 
neurotoksyczność rozwojowa lub 
immunotoksyczność) które, w połączeniu 
ze sposobami zastosowania, składają się 
na sytuacje zastosowania, które mogą 
nadal budzić obawy, nawet przy 
zastosowaniu bardzo surowych środków 
zarządzania ryzykiem;

dużą zdolność do bioakumulacji zgodnie 
z kryteriami określonymi w załączniku 
XIII do rozporządzenia (WE) nr 
1907/2006;

Or.en

Uzasadnienie

W trosce o spójność między dwoma rozporządzeniami kryteria określania substancji 
kwalifikujących się do zastąpienia powinny zgadzać się z kryteriami dopuszczania substancji 
na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) (art. 57). Ponieważ agencja ECHA 
ponosi odpowiedzialność za zbadanie, czy dana substancja czynna spełnia którekolwiek z tych 
kryteriów, zaleca się spójność między tymi dwoma rozporządzeniami. 

Poprawka 202
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) istnieją powody do obaw związane 
z efektem krytycznym (takich jak: 
neurotoksyczność rozwojowa lub 
immunotoksyczność) które, w połączeniu 
ze sposobami zastosowania, składają się na 
sytuacje zastosowania, które mogą nadal 
budzić obawy, nawet przy zastosowaniu 
bardzo surowych środków zarządzania 
ryzykiem;

c) istnieją powody do obaw związane 
z efektem krytycznym (takich jak: 
neurotoksyczność rozwojowa lub 
immunotoksyczność), które, w połączeniu 
ze sposobami zastosowania, składają się na 
sytuacje zastosowania, które mogą nadal 
budzić obawy, np. poważne potencjalne 
zagrożenie dla wód gruntowych, nawet 
przy zastosowaniu bardzo surowych 
środków zarządzania ryzykiem;

Or.en

Uzasadnienie

Ochrona zasobów wodnych traktowana jest analogicznie do rozporządzenia dotyczącego 
wprowadzania do obrotu produktów ochrony roślin (1107/2009), załącznik II, 4, tiret trzecie.  
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Poprawka 203
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) zawiera znaczny odsetek izomerów 
innych niż czynne;

skreślona

Or.it

Uzasadnienie

Izomery niebędące izomerami czynnymi nie stanowią zagrożenia dla zdrowia lub środowiska. 
Nie ma zatem potrzeby uwzględniania ich w wykazie substancji kwalifikujących się do 
zastąpienia.

Poprawka 204
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) zawiera znaczny odsetek izomerów 
innych niż czynne;

skreślona

Or.en

Uzasadnienie

W trosce o spójność między dwoma rozporządzeniami kryteria określania substancji 
kwalifikujących się do zastąpienia powinny zgadzać się z kryteriami dopuszczania substancji 
na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) (art. 57). Ponieważ agencja ECHA 
ponosi odpowiedzialność za zbadanie, czy dana substancja czynna spełnia którekolwiek z tych 
kryteriów, zaleca się spójność między tymi dwoma rozporządzeniami. 

Poprawka 205
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera d
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) substancja zawiera znaczny odsetek 
izomerów innych niż czynne;

skreślona

Or.fr

Poprawka 206
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) jest sklasyfikowana, bądź spełnia 
odpowiednie kryteria, aby zostać 
sklasyfikowana zgodnie z przepisami 
rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, jako 
substancja rakotwórcza kategorii 1A lub 
1B, mutagenna kategorii 1A lub 1B, lub 
szkodliwa dla rozrodczości kategorii 1A 
lub 1B;

e) jest sklasyfikowana, bądź spełnia 
odpowiednie kryteria, aby zostać 
sklasyfikowana zgodnie z przepisami 
rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, jako 
substancja działająca silnie drażniąco na 
układ oddechowy, substancja rakotwórcza 
kategorii 1A lub 1B, mutagenna kategorii 
1A lub 1B, lub szkodliwa dla rozrodczości 
kategorii 1A lub 1B;

Or.en

Poprawka 207
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

f) jest uznawana za substancję 
zaburzającą gospodarkę hormonalną, 
która może wywierać szkodliwy wpływ na 
ludzi w ocenie Wspólnoty lub na 
podstawie międzynarodowych wytycznych 
dotyczących badań lub innych dostępnych 
danych.

f) substancje, takie jak substancje 
zaburzające gospodarkę hormonalną lub 
substancje trwałe, toksyczne, wykazujące 
zdolność do bioakumulacji lub też 
substancje bardzo trwałe, wykazujące 
bardzo dużą zdolność do bioakumulacji, 
niespełniające kryteriów zawartych 
w lit. b) lub c), w odniesieniu do których 
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istnieją naukowe dowody 
prawdopodobnych poważnych skutków 
dla zdrowia ludzkiego lub dla środowiska 
dające powody do obaw równoważnych 
obawom stwarzanym przez pozostałe 
substancje wymienione w lit. b), c) lub e) 
i które są identyfikowane w każdym 
przypadku indywidualnie zgodnie 
z procedurą określoną w art. 59 
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006;

Or.en

Uzasadnienie

W trosce o spójność między dwoma rozporządzeniami kryteria określania substancji 
kwalifikujących się do zastąpienia powinny zgadzać się z kryteriami dopuszczania substancji 
na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) (art. 57). Ponieważ agencja ECHA 
ponosi odpowiedzialność za zbadanie, czy dana substancja czynna spełnia którekolwiek z tych 
kryteriów, zaleca się spójność między tymi dwoma rozporządzeniami. 

Poprawka 208
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

f) substancja jest uznawana za substancję 
zaburzającą gospodarkę hormonalną, 
która może wywierać szkodliwy wpływ na 
ludzi w ocenie Wspólnoty lub na 
podstawie międzynarodowych wytycznych 
dotyczących badań lub innych dostępnych 
danych.

f) zostało naukowo udowodnione, że
substancje, takie jak substancje 
zaburzające gospodarkę hormonalną, lub 
substancje trwałe, wykazujące zdolność do 
bioakumulacji i toksyczne lub bardzo 
trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność 
do bioakumulacji, niespełniające 
kryteriów zawartych w lit. b) i c), mogą 
wywołać poważne skutki dla zdrowia 
ludzkiego lub środowiska, które dają 
powody do obaw podobne do tych 
stwarzanych przez pozostałe substancje 
wymienione w lit. b) i c).

Or.fr



AM\812192PL.doc 67/76 PE439.902v02-00

PL

Poprawka 209
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

f) jest uznawana za substancję zaburzającą 
gospodarkę hormonalną, która może 
wywierać szkodliwy wpływ na ludzi 
w ocenie Wspólnoty lub na podstawie 
międzynarodowych wytycznych 
dotyczących badań lub innych dostępnych 
danych.

f) jest uznawana za substancję zaburzającą 
gospodarkę hormonalną, która może 
wywierać szkodliwy wpływ na ludzi lub 
środowisko w ocenie Wspólnoty lub na 
podstawie międzynarodowych wytycznych 
dotyczących badań lub innych dostępnych 
danych.

Or.en

Poprawka 210
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

fa) dla zastosowań wymienionych 
w dokumentacji substancji czynnej 
istnieje już alternatywny dozwolony 
produkt biobójczy lub niechemiczna 
metoda zwalczania lub zapobiegania, 
które łączą się ze znacznie niższym 
ryzykiem dla zdrowia ludzi i zwierząt lub 
dla środowiska;

Or.en

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą zastępowania do art. 9 ust. 1 należy dodać nową lit. g). Zapewniałoby to 
równe traktowanie już dopuszczonych produktów biobójczych i nowych substancji czynnych. 
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Poprawka 211
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

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

Or.fr

Poprawka 212
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Na zasadzie odstępstwa od przepisów 
art. 10 ust. 3, włączenie substancji czynnej 
do załącznika I, która uznana jest za 
substancję kwalifikującą się do zastąpienia, 
przedłuża się na okres nieprzekraczający 
dziesięciu lat.

4. Na zasadzie odstępstwa od przepisów 
art. 10 ust. 3, włączenie substancji czynnej 
do załącznika I, która uznana jest za 
substancję kwalifikującą się do zastąpienia, 
przedłuża się na okres nieprzekraczający 
pięciu lat.

Państwa członkowskie opracowują 
i wdrażają plan w zakresie zastępowania, 
tak aby wycofać daną substancję czynną 
w okresie, na który przysługuje 
zezwolenie, oraz zastąpić tę substancję 
czynną rozsądną alternatywą w postaci 
substancji chemicznej lub niechemicznej.

Or.en
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Uzasadnienie

Plany w zakresie zastępowania powinno się realizować tak, aby zachęcać do zrównoważonej 
produkcji i wprowadzania na rynek produktów przy zastępowaniu problematycznych 
substancji substancjami stanowiącymi mniejsze zagrożenie.  Ponadto opracowanie planów 
w zakresie zastępowania zachęca do innowacyjności produkcji. 

Poprawka 213
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Na zasadzie odstępstwa od przepisów 
art. 10 ust. 3, włączenie substancji czynnej 
do załącznika I, która uznana jest za 
substancję kwalifikującą się do zastąpienia, 
przedłuża się na okres nieprzekraczający 
dziesięciu lat.

4. Na zasadzie odstępstwa od przepisów 
art. 10 ust. 3, włączenie substancji czynnej 
do załącznika I, która uznana jest za 
substancję kwalifikującą się do zastąpienia, 
przedłuża się na okres nieprzekraczający 
pięciu lat.

Or.fr

Uzasadnienie

Substancje czynne, które kwalifikują się do zastąpienia, nie powinny być wpisywane do 
załącznika I na okres przekraczający 5 lat. 

Poprawka 214
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Na zasadzie odstępstwa od przepisów 
art. 10 ust. 3, włączenie substancji czynnej 
do załącznika I, która uznana jest za 
substancję kwalifikującą się do zastąpienia, 
przedłuża się na okres nieprzekraczający 
dziesięciu lat.

4. Na zasadzie odstępstwa od przepisów 
art. 10 ust. 3, włączenie substancji czynnej 
do załącznika I, która uznana jest za 
substancję kwalifikującą się do zastąpienia, 
przyznaje się lub przedłuża się na okres 
nieprzekraczający siedmiu lat.

Or.en
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Uzasadnienie

Okres włączenia do załącznika w przypadku substancji kwalifikujących się do zastąpienia 
przez inne substancje powinien być taki sam jak w rozporządzeniu w sprawie PPP. 

Poprawka 215
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Na zasadzie odstępstwa od przepisów 
art. 10 ust. 3, włączenie substancji czynnej 
do załącznika I, która uznana jest za 
substancję kwalifikującą się do zastąpienia, 
przedłuża się na okres nieprzekraczający 
dziesięciu lat.

4. Na zasadzie odstępstwa od przepisów 
art. 10 ust. 3, włączenie substancji czynnej 
do załącznika I, która uznana jest za 
substancję kwalifikującą się do zastąpienia, 
przedłuża się wielokrotnie na okres
nieprzekraczający dziesięciu 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 
włączenia do załącznika I i nie ograniczać przedłużenia do najwyżej jednorazowego 
dziesięcioletniego okresu. 

Poprawka 216
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Komisja przedłuża włączenie substancji 
czynnej do załącznika I, jeżeli dana 
substancja czynna w dalszym ciągu spełnia 
wymogi, o których mowa w art. 4.

1. Komisja przedłuża włączenie substancji 
czynnej do załącznika I, jeżeli dana 
substancja czynna w dalszym ciągu spełnia 
wymogi, o których mowa w art. 4 i 5.

Or.en
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Poprawka 217
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. O ile postanowienia decyzji w sprawie 
przedłużenia włączenia substancji czynnej 
do załącznika I nie stanowią inaczej, 
przedłużenie obowiązuje przez czas 
nieograniczony.

3. O ile postanowienia decyzji w sprawie 
przedłużenia włączenia substancji czynnej 
do załącznika I nie stanowią inaczej, 
przedłużenie obowiązuje przez okres 
nieprzekraczający piętnastu lat.
Zatwierdzenie substancji, o której mowa 
w art.5, jest przedłużane na okres 
nieprzekraczający pięciu lat.

Or.en

Uzasadnienie

Odnowienia nie powinno się udzielać na czas nieokreślony. Takie same postanowienia 
przyjęto w rozporządzeniu w sprawie PPP. 

Poprawka 218
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. O ile postanowienia decyzji w sprawie 
przedłużenia włączenia substancji czynnej 
do załącznika I nie stanowią inaczej, 
przedłużenie obowiązuje przez czas 
nieograniczony.

3. O ile postanowienia decyzji w sprawie 
przedłużenia włączenia substancji czynnej 
do załącznika I nie wprowadzają bardziej 
surowych uregulowań, przedłużenie może 
obowiązywać przez okres 
nieprzekraczający dziesięciu lat.

Or.en

Uzasadnienie

Dopuszczenie nowych substancji czynnych na czas nieokreślony ograniczy bodźce do 
prowadzenia nowych badań i dostarczania nowych danych naukowych. Zgodnie 
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z obowiązującą dyrektywą w sprawie substancji biobójczych oraz przepisami dotyczącymi 
pestycydów/środków ochrony roślin istnieje potrzeba regularnego dokonywania przeglądu 
wykazu substancji czynnych. 

Poprawka 219
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. O ile postanowienia decyzji w sprawie 
przedłużenia włączenia substancji czynnej 
do załącznika I nie stanowią inaczej, 
przedłużenie obowiązuje przez czas 
nieograniczony.

3. O ile postanowienia decyzji w sprawie 
przedłużenia włączenia substancji czynnej 
do załącznika I nie wprowadzają bardziej 
surowych uregulowań, przedłużenie 
obowiązuje przez okres nieprzekraczający 
pięciu lat.

Or.en

Uzasadnienie

Z myślą o zapewnieniu odpowiedniej ochrony konsumentów i środowiska należy regularnie 
dokonywać przeglądu wykazu zatwierdzonych substancji czynnych.  Przepisy prowadzące do 
nieograniczonego w czasie zatwierdzania powodują osłabienie obecnie obowiązujących 
standardów wspólnotowych w dziedzinie zatwierdzania substancji czynnych i stanowią 
zaprzeczenie podejścia proponowanego w innych aktach legislacyjnych dotyczących 
substancji chemicznych, takich jak rozporządzenie w sprawie środków ochrony roślin. 

Poprawka 220
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Po upływie okresu, o którym mowa 
w ust. 3, lub po otrzymaniu opinii agencji, 
Komisja podejmuje decyzję w sprawie 
wniosku o przedłużenie włączenia 
substancji czynnej do załącznika I. Decyzja 
ta, mająca na celu zmianę elementów 
innych niż istotne niniejszego 

5. Z myślą o uaktualnianiu wykazu 
dopuszczonych substancji czynnych po 
upływie okresu, o którym mowa w ust. 3, 
lub po otrzymaniu opinii agencji, Komisja 
podejmuje decyzję w sprawie przedłużenia
włączenia substancji czynnej do załącznika 
I za pomocą aktów delegowanych zgodnie 



AM\812192PL.doc 73/76 PE439.902v02-00

PL

rozporządzenia, poprzez uzupełnienie go, 
zostaje przyjęta zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 72 ust. 4.

z art. 71a i spełniając warunki art. 71b 
i 71c. Nazwy wnioskodawców zostaną 
podane do wiadomości, w przypadku gdy 
Komisja zdecyduje się na przedłużenie 
włączenia substancji czynnej do 
załącznika I.

Or.en

Uzasadnienie

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

Poprawka 221
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Komisja może dokonać przeglądu 
włączenia substancji czynnej do załącznika 
I w dowolnym momencie, wówczas gdy 
istnieją poważne przesłanki, aby sądzić, że 
wymogi, o których mowa w art. 4, nie są 
już spełniane. Jeśli przesłanki te znajdują 
potwierdzenie, Komisja przyjmuje decyzję 
zmieniającą włączenie substancji czynnej 
do załącznika I lub usuwającą ją z tego 
załącznika.

1. Z myślą o uaktualnianiu wykazu 
dopuszczonych substancji czynnych 
Komisja może dokonać przeglądu 
włączenia substancji czynnej do załącznika 
I w dowolnym momencie, wówczas gdy 
istnieją poważne przesłanki, aby sądzić, że 
wymogi, o których mowa w art. 4, nie są 
już spełniane. Jeśli przesłanki te znajdują 
potwierdzenie, Komisja za pomocą aktów 
delegowanych zgodnie z art. 71a 
i spełniając warunki art. 71b i 71c 
przyjmuje decyzję zmieniającą włączenie 
substancji czynnej do załącznika I lub 
usuwającą ją z tego załącznika.

Or.en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu dostosowanie systemu komitologii do nowego systemu aktów 
delegowanych na mocy art. 290 TFUE. 
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Poprawka 222
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Komisja może dokonać przeglądu 
włączenia substancji czynnej do załącznika 
I w dowolnym momencie, wówczas gdy 
istnieją poważne przesłanki, aby sądzić, że 
wymogi, o których mowa w art. 4, nie są 
już spełniane. Jeśli przesłanki te znajdują 
potwierdzenie, Komisja przyjmuje decyzję 
zmieniającą włączenie substancji czynnej 
do załącznika I lub usuwającą ją z tego 
załącznika.

1. Komisja może dokonać przeglądu 
włączenia substancji czynnej do załącznika 
I w dowolnym momencie, wówczas gdy 
istnieją przesłanki, aby sądzić, że wszelkie 
wymogi określone w art. 4 i 5, nie są już 
spełniane. Jeśli przesłanki te znajdują 
potwierdzenie, Komisja przyjmuje decyzję 
zmieniającą włączenie substancji czynnej 
do załącznika I lub usuwającą ją z tego 
załącznika.

Or.en

Poprawka 223
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Decyzja ta, mająca na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, przyjmowana jest zgodnie 
z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 72 ust. 4. 
W sytuacjach wymagających niezwykle 
pilnego rozpatrzenia Komisja może 
zastosować tryb pilny, o którym mowa 
w art. 72 ust. 5.

skreślony

Or.en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu dostosowanie systemu komitologii do nowego systemu aktów 
delegowanych na mocy art. 290 TFUE. 
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Poprawka 224
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Środki wykonawcze Szczegółowe procedury związane 
z przedłużeniem i przeglądem

Or.en

Uzasadnienie

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

Poprawka 225
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja może przyjąć szczegółowe środki 
dotyczące wykonania przepisów art. 10 –
13 niniejszego rozporządzenia określając 
procedury związane z przedłużeniem 
włączenia substancji czynnej do 
załącznika I lub dokonaniem jego 
przeglądu.

Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie 
procedur przedłużania i przeglądu,
Komisja może przyjąć bardziej 
szczegółowe środki za pomocą aktów 
delegowanych zgodnie z art. 71a 
i spełniając warunki art. 71b i 71c.

Or.en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu dostosowanie systemu komitologii do nowego systemu aktów 
delegowanych na mocy art. 290 TFUE. 
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Poprawka 226
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – 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 
mowa w art. 72 ust. 4.

skreślony

Or.en

Uzasadnienie

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


