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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów PE by odrzucić 
wspólne stanowisko lub wprowadzić do niego poprawki

*** Procedura zgody
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 traktatu WE oraz 
w art. 7 traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów PE by odrzucić 
wspólne stanowisko lub wprowadzić do niego poprawki

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
dotyczącego wprowadzania do obrotu i stosowania produktów biobójczych
(COM(2009)0267 – C7-0036/2009 – 2009/0076(COD))

Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2009)0267),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został 
przedstawiony przez Komisję (C7-0036/2009),

– uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady pt. 
„Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających 
międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009)0665),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Rynku Wewnętrznego i 
Ochrony Konsumentów oraz Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A7-
0000/2010),

1.  przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;  

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do tego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i 
parlamentom krajowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Ponieważ Program Oceny 
Pestycydów Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO Pesticide Evaluation 
Scheme, WHOPES) gwarantuje skuteczne 
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badanie i ocenę wpływu środków 
owadobójczych na zdrowie publiczne, 
przestrzeganie zalecenia końcowego 
przyjętego w ramach tego programu 
należy uznać za odpowiednik 
dopuszczenia danego produktu na mocy 
niniejszego rozporządzenia..

Or. de

Uzasadnienie

Unikanie zbędnego powielania pracy.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Aby uwzględnić specyficzny 
charakter niektórych produktów 
biobójczych oraz niski poziom ryzyka 
związany z ich proponowanym 
zastosowaniem, oraz aby zachęcić do 
opracowywania produktów biobójczych 
zawierających nowe substancje czynne, 
należy przewidzieć wspólnotowe 
pozwolenie na te produkty.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Ze względu na spójność z poprawką do art. 33. 

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) W celu ułatwienia dostępu do rynku 
wewnętrznego oraz uniknięcia 
dodatkowych kosztów i czasu związanych 

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

z uzyskaniem oddzielnych krajowych 
pozwoleń w poszczególnych państwach 
członkowskich, Komisja postanowiła 
objąć procedurą wydawania pozwolenia 
wspólnotowego wszystkie produkty 
biobójcze. 

Or. de

Uzasadnienie

Ze względu na spójność z poprawką do art. 33. 

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 48 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Uznaje się za konieczne, aby wnioskodawcy, którzy dokonywali inwestycji zgodnie z 
poprzednim systemem, nie byli wykluczeni.
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 49 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka zwiększa przejrzystość tekstu.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 51 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(51) Niezbędne jest zminimalizowanie 
ilości badań przeprowadzanych na 
zwierzętach oraz uzależnienie tych badań 
od celu i zastosowania produktu. 
Wnioskodawcy powinni dzielić się 
wynikami badań nad kręgowcami w 
zamian za odpowiednie wynagrodzenie, 
nie zaś powielać te badania. Przy braku 
porozumienia dotyczącego wymiany 
wyników badań na kręgowcach pomiędzy 
właścicielem danych a przyszłym 
wnioskodawcą, agencja powinna zezwolić 
na wykorzystanie wyników badań przez 
przyszłego wnioskodawcę bez uszczerbku 

(51) Niezbędne jest zminimalizowanie 
ilości badań przeprowadzanych na 
zwierzętach oraz uzależnienie tego rodzaju
badań przy użyciu produktów biobójczych 
i/lub substancji czynnej zawartej w 
produktach biobójczych od celu i 
zastosowania produktu. Wnioskodawcy 
powinni dzielić się wynikami badań nad 
kręgowcami w zamian za odpowiednie 
wynagrodzenie, nie zaś powielać te 
badania. Przy braku porozumienia 
dotyczącego wymiany wyników badań na 
kręgowcach pomiędzy właścicielem 
danych a przyszłym wnioskodawcą, 
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dla decyzji w sprawie wynagrodzenia 
podjętej przez sądy krajowe. Należy 
ustanowić wykaz wspólnotowy 
zawierające dane teleadresowe właścicieli 
takich badań i udostępnić go wszystkim 
organom, aby mogły one informować 
przyszłych wnioskodawców.

agencja powinna zezwolić na 
wykorzystanie wyników badań przez 
przyszłego wnioskodawcę bez uszczerbku 
dla decyzji w sprawie wynagrodzenia 
podjętej przez sądy krajowe. Należy 
ustanowić wykaz wspólnotowy 
zawierające dane teleadresowe właścicieli 
takich badań i udostępnić go wszystkim 
organom, aby mogły one informować 
przyszłych wnioskodawców.

Or. de

Uzasadnienie

Aby wyjaśnić, że wymiana danych dotyczy nie tylko danych dotyczących produktu, ale 
również informacji dotyczących substancji czynnej.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 61 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(61) W szczególności Komisja powinna 
być upoważniona do przyjmowania 
środków dotyczących decyzji w sprawie 
wniosków o włączenie substancji czynnej 
do załącznika I, o przedłużenie lub 
przegląd włączenia, do określania procedur 
związanych z przedłużeniem i przeglądem 
włączenia substancji czynnej do załącznika 
I, do rozszerzenia przepisów dotyczących 
pozwoleń wspólnotowych na inne 
kategorie produktów biobójczych, do 
określania kryteriów i procedur 
związanych z unieważnianiem pozwolenia 
lub zmianami warunków pozwolenia, w 
tym w odniesieniu do mechanizmu 
rozstrzygania sporów, do określania 
ogólnych maksymalnych ilości substancji 
czynnych lub produktów biobójczych, 
które mogą zostać uwolnione w trakcie 
doświadczeń oraz minimalnych danych, 
które należy przedłożyć, do ustanowienia 
zharmonizowanej struktury opłat i innych 

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

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.

Or. de

Uzasadnienie

Ze względu na spójność z poprawką do art. 33. 

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 61 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(61a) Wykorzystanie nanomateriałów w 
produktach biobójczych może zwiększać 
się wraz z dalszym rozwojem tej
technologii. Aby móc zapewnić wysoki 
poziom ochrony konsumentów, swobodny 
przepływ towarów i pewność prawną dla 
producentów, konieczne jest opracowanie 
jednolitej definicji nanomateriałów na 
poziomie międzynarodowym. Unia 
powinna dążyć do porozumienia w 
sprawie definicji w ramach właściwych 
forów międzynarodowych. W przypadku 
osiągnięcia takiego porozumienia należy 
odpowiednio dostosować definicję 
nanomateriałów w niniejszym 
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rozporządzeniu. Obecnie brak jest 
wystarczających informacji na temat 
ryzyka związanego z wykorzystaniem 
nanomateriałów. W celu lepszej oceny ich 
bezpieczeństwa Komitet Naukowy ds. 
Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS) 
powinien we współpracy z właściwymi 
organami przedstawić wytyczne w sprawie 
metod badań, które biorą pod uwagę 
szczególne właściwości nanomateriałów.
Komisja powinna regularnie dokonywać 
przeglądu przepisów dotyczących 
nanomateriałów z uwzględnieniem 
postępów w nauce.

Or. de

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 61 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(61b) W świetle wpływu na środowisko, 
jaki mogą mieć produkty 
przeciwporostowe w wodzie, Komisja –
działając na arenie międzynarodowej –
winna zadbać o ratyfikację 
„Międzynarodowej konwencji o kontroli 
szkodliwych systemów 
przeciwporostowych stosowanych na 
statkach” na całym świecie i dostosowanie 
jej do niniejszego rozporządzenia. 

Or. de
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Celem niniejszego rozporządzenia 
jest zapewnienie wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz 
środowiska, a także poprawa 
funkcjonowania rynku wewnętrznego 
poprzez ujednolicenie przepisów 
dotyczących wprowadzania do obrotu oraz 
stosowania produktów biobójczych. 
Postanowienia niniejszego rozporządzenia 
opierają się na zasadzie ostrożności, 
gwarantującej zdrowie ludzi i zwierząt 
oraz środowiska.

Or. de

Uzasadnienie

Należy zadbać o to, aby w związku z wydawaniem pozwoleń, wprowadzaniem do obrotu i 
stosowaniem środków biobójczych stosowano zasadę ostrożności, aby zagwarantować wysoki 
poziom ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz ochronę przyrody.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera ka) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ka) dyrektywa 2000/60 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej,

Or. de
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Produkty biobójcze należące do grupy 
18, wytwarzane zgodnie z zaleceniem 
końcowym przyjętym w ramach Programu 
Oceny Pestycydów Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO Pesticide Evaluation 
Scheme, WHOPES), uznaje się za 
dopuszczone zgodnie z rozdziałem VII 
niniejszego rozporządzenia. Artykuły 38 i 
57 stosuje się odpowiednio.

Or. de

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „produkty biobójcze” oznaczają
 substancje czynne lub mieszaniny 
zawierające jedną lub więcej substancji 
czynnych, które są prezentowane w 
postaci, w jakiej dostarcza się je 
użytkownikowi, a które są 
wykorzystywane do niszczenia, 
odstraszania lub unieszkodliwiania 
organizmów szkodliwych, zapobiegania 
ich działaniu lub zwalczania ich w 
jakikolwiek inny sposób, przez działanie 
chemiczne lub biologiczne;

a) „produkty biobójcze” oznaczają
 substancje czynne lub mieszaniny 
zawierające jedną lub więcej substancji 
czynnych, które są prezentowane w 
postaci, w jakiej dostarcza się je 
użytkownikowi, a które są przede 
wszystkim wykorzystywane do niszczenia, 
odstraszania lub unieszkodliwiania 
organizmów szkodliwych, zapobiegania 
ich działaniu lub zwalczania ich w 
jakikolwiek inny sposób, przez działanie 
chemiczne lub biologiczne;

Or. de

Uzasadnienie

Celem wyjaśnienia, że materiały i produkty poddane działaniu produktów biobójczych o 
działaniu zewnętrznym (np. moskitiery poddane działaniu produktów biobójczych) są 
produktami biobójczymi i jako takie muszą zostać dopuszczone. 
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Poprawka 14

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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;

(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; Substancja taka, o ile nie 
istnieją inne powody do niepokoju, byłaby 
normalnie sklasyfikowana na podstawie 
dyrektywy Rady 67/548/EWG jako 
substancja niebezpieczna i występowałaby 
w produkcie biobójczym w stężeniu, które 
kwalifikuje dany produkt jako 
niebezpieczny w rozumieniu dyrektywy 
1999/45/WE lub rozporządzenia (WE) nr 
1272/2008.

Or. de

Uzasadnienie

Definicja ta znajduje się już w dyrektywie 98/8/WE i zostaje ponownie dodana dla jasności.

Poprawka 15

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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;

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;
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Or. de

Uzasadnienie

(Pierwsza część uzasadnienia nie dotyczy polskiej wersji językowej.) 
Definicja rozszerza zakres stosowania wyrobów lub materiałów poddanych działaniu, 
obejmując zarówno takie wyroby jak farby, które były konserwowane, jak również wyroby o 
działaniu zewnętrznym, np. moskitiery. Ocena przeprowadzana będzie przy tym pod względem 
chemicznym.

Poprawka 16

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

n) „pozwolenie” oznacza 
pozwolenie krajowe lub wspólnotowe;

n) „pozwolenie” oznacza
 pozwolenie krajowe, pozwolenie
wspólnotowe, pozwolenie pierwotne, 
pozwolenie wtórne lub pozwolenie 
dodatkowe;

Or. de

Uzasadnienie

Uzupełnienie definicji jest konieczne, ponieważ w art. 18, 37a (nowy), 37b (nowy), 39, 40 i 41 
wprowadzono nowe pojęcia: „pozwolenie pierwotne”, „pozwolenie wtórne” i „pozwolenie 
dodatkowe”.

Poprawka 17

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

na) „pozwolenie pierwotne” oznacza akt 
administracyjny sporządzony zgodnie z 
art. 23 lub art. 35;

Or. de
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Poprawka 18

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de

Poprawka 19

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de

Poprawka 20

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

 grupę produktów biobójczych o 
podobnym zastosowaniu, różniących się 
składem od referencyjnego produktu 
biobójczego, należącego do tej grupy i 
zawierającego takie same substancje 
czynne o takich samych cechach 
charakterystycznych, o ile pomimo tych 
różnic nie zwiększa się poziom ryzyka w 
porównaniu z referencyjnym produktem 
biobójczym oraz zachowana jest 
skuteczność względem organizmów 
docelowych;

Or. de

Uzasadnienie

Decydujące znaczenie ma to, aby nie zwiększał się poziom ryzyka w porównaniu 
z referencyjnym produktem biobójczym oraz aby skuteczność w odniesieniu do organizmów 
docelowych została zachowana.

Poprawka 21

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

q) „upoważnienie do korzystania z danych” 
oznacza
 oryginalny dokument podpisany przez 
właściciela lub właścicieli informacji, w 
którym stwierdza się, że informacje mogą 
być wykorzystane przez właściwe organy, 
Europejską Agencję Chemikaliów lub 
przez Komisję w celu przeprowadzenia 
oceny substancji czynnej lub wydania 
pozwolenia;

q) „upoważnienie do korzystania z danych” 
oznacza
 oryginalny dokument podpisany przez 
właściciela lub właścicieli informacji lub 
przez ich pełnomocników, w którym 
stwierdza się, że informacje mogą być 
wykorzystane przez dany organ właściwy, 
Europejską Agencję Chemikaliów lub 
przez Komisję w celu przeprowadzenia 
oceny substancji czynnej lub wydania 
pozwolenia na rzecz osoby trzeciej;

Or. de

Uzasadnienie

W odniesieniu do definicji „upoważnienia do korzystania z danych” wniosek Komisji jest 
nieprecyzyjny.
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Poprawka 22

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ua) „nanomateriały" oznaczają wszelkie 
celowo wyprodukowane materiały 
posiadające jeden lub więcej wymiarów 
rzędu nie więcej niż 100 nm lub 
składające się z odrębnych elementów 
funkcyjnych, czy to wewnątrz, czy na 
powierzchni, z których wiele posiada 
jeden lub więcej wymiarów rzędu nie 
więcej niż 100 nm, łącznie ze strukturami, 
aglomeratami bądź agregatami, których 
rozmiar może przekraczać 100 nm, ale 
które zachowują właściwości typowe dla 
nanoskali.

i) właściwości związane z dużymi 
konkretnymi powierzchniami 
rozpatrywanych materiałów;
ii) szczególne właściwości fizyczno-
chemiczne różniące się od właściwości 
nienanometrycznej postaci tego samego 
materiału.

Or. de

Poprawka 23

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ub) „producent” oznacza
– w przypadku substancji czynnej 
produkowanej w Unii Europejskiej i 
wprowadzonej do obrotu – wytwórcę tej 
substancji lub osobę prowadzącą 
działalność w Unii Europejskiej, 
wyznaczoną przez wytwórcę jako jego 
wyłącznego przedstawiciela do celów 
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niniejszego rozporządzenia,
– w przypadku substancji czynnej 
produkowanej poza Unią Europejską –
osobę posiadającą siedzibę w Unii 
Europejskiej i wyznaczoną przez wytwórcę 
tej substancji czynnej jako jego 
wyłącznego przedstawiciela do celów 
niniejszego rozporządzenia lub, w 
przypadku gdy nie wyznaczono takiej 
osoby, importera tej substancji czynnej do 
Unii Europejskiej,
– w przypadku produktu biobójczego 
produkowanego poza Unią Europejską –
osobę posiadającą siedzibę we Wspólnocie 
i wyznaczoną przez wytwórcę tego 
produktu biobójczego jako jego 
wyłącznego przedstawiciels do celów 
niniejszego rozporządzenia lub w 
przypadku gdy nie została wyznaczona 
taka osoba, importera takiego produktu 
biobójczego do Unii Europejskiej,

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 24

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uc) „użytkownik profesjonalny” oznacza 
każdą osobę fizyczną lub prawną 
stosującą środki biobójcze w ramach 
swojej działalności zawodowej;

Or. de
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Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Substancja czynna oraz definicja źródła 
odniesienia substancji czynnej do 
określenia równoważności technicznej, 
zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 
lit. a), w odpowiednich przypadkach, 
zostaje włączona do załącznika I razem z 
którymkolwiek z następujących warunków

Or. de

Uzasadnienie

Ważne jest stworzenie powiązania między substancją czynną opisaną w załączniku I z danymi 
stanowiącymi uzasadnienie umieszczenia jej w załączniku I. Ponadto dla odróżnienia składu 
chemicznego ważne są izomery. 

Poprawka 26

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) charakterystyka składu chemicznego 
w odniesieniu do stereoizomerów

Or. de

Uzasadnienie

Ważne jest stworzenie powiązania między substancją czynną opisaną w załączniku I z danymi 
stanowiącymi uzasadnienie umieszczenia jej w załączniku I. Ponadto dla odróżnienia składu 
chemicznego ważne są izomery. 
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Poprawka 27

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:

1. Wymienione poniżej substancje czynne 
nie zostają włączone do załączniku I:

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) substancje czynne, które zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 
zostały sklasyfikowane jako rakotwórcze 
kategorii 1A lub 1B, lub mogą zostać tak 
sklasyfikowane, ponieważ spełniają 
odpowiednie kryteria;

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

b) substancje czynne, które zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 
zostały sklasyfikowane jako mutagenne 
kategorii 1A lub 1B, lub mogą zostać tak 
sklasyfikowane, ponieważ spełniają 
odpowiednie kryteria;

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.

c) substancje czynne, które zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 
zostały sklasyfikowane jako szkodliwe dla 
rozrodczości kategorii 1A lub 1B, lub 
mogą zostać tak sklasyfikowane, ponieważ 
spełniają odpowiednie kryteria;

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.  Do 
czasu przyjęcia tych kryteriów substancje, 
które są sklasyfikowane lub mają być 
sklasyfikowane, zgodnie z przepisami 
rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, jako 



PE438.377v02-00 22/72 PR\805468PL.doc

PL

substancje rakotwórcze drugiej kategorii 
oraz jako substancje działające toksycznie 
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 toksycznie na 
rozrodczość kategorii drugiej, i 
oddziaływają toksycznie na narządy 
układu dokrewnego, mogą być uznawane 
za substancje zaburzające gospodarkę 
hormonalną.
e) substancje czynne, które są trwałe, 
toksyczne i wykazują zdolność do 
bioakumulacji;
f) substancje czynne, które są bardzo 
trwałe i wykazują dużą zdolność do 
bioakumulacji;
g) trwałe zanieczyszczenia organiczne 
określone w rozporządzeniu (WE) nr 
850/2004 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
dotyczącym trwałych zanieczyszczeń 
organicznych1.

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

1  Dz.U. L 229 z 29.6.2004, s. 5.

Or. de

(przeniesienie i zmiana art. 5 ust. 2)

Uzasadnienie

Kryteria wyłączenia powinny odpowiadać zasadzie ostrożności. 
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Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Następujące substancje czynne zostają 
włączone do załącznika I w przypadku gdy 
przynajmniej jeden z warunków 
określonych w ust. 1 jest spełniony:

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

a) substancje czynne, które zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 
zostały sklasyfikowane jako rakotwórcze 
kategorii 1A lub 1B, lub mogą zostać tak 
sklasyfikowane, ponieważ spełniają 
odpowiednie kryteria;

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

b) substancje czynne, które zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 
zostały sklasyfikowane jako mutagenne 
kategorii 1A lub 1B, lub mogą zostać tak 
sklasyfikowane, ponieważ spełniają 
odpowiednie kryteria;

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

c) substancje czynne, które zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008
zostały sklasyfikowane jako szkodliwe dla 
rozrodczości kategorii 1A lub 1B, lub 
mogą zostać tak sklasyfikowane, ponieważ 
spełniają odpowiednie kryteria;

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.

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

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

Or. de

(przeniesienie i zmiana art. 5 ust 1)
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Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Każdy przyszły wnioskodawca o 
włączenie danej substancji czynnej do 
załącznika I powinien dowiedzieć się w 
agencji, czy:
– złożono już wniosek o włączenie do 
załącznika I takiej samej substancji 
czynnej;
– taka sama substancja czynna została 
włączona do załącznika I;
– taka sama substancja zarejestrowana 
jest zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1907/2006.
(2) Każdy przyszły wnioskodawca 
powinien przy składaniu zapytania 
przedłożyć następujące informacje:
a) dane dotyczące tożsamości 
wnioskodawcy, określone w pkt 1 
załącznika VI rozporządzenia (WE) nr 
1907/2006, z wyjątkiem ppkt 1.2 i 1.3;
b) dane dotyczące składu substancji 
czynnej, określone w pkt 2 załącznika VI 
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006;
c) jakie informacje byłyby wymagane do 
nowych badań na kręgowcach, które 
musiałby przeprowadzić;
d) jakie informacje byłyby wymagane do 
innych nowych badań, które musiałby 
przeprowadzić.
(3) Jeżeli taka sama substancja czynna 
nie została włączona do załącznika I lub 
nie została zarejestrowana zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, 
agencja informuje o tym przyszłego 
wnioskdawcę.
(4) Jeżeli wniosek o włączenie takiej 
samej substancji czynnej do załącznika I 
został już złożony lub jeżeli taka sama 
substancja czynna została już włączona do 
załącznika I lub została zarejestrowana 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1907.2006, agencja informuje przyszłego 
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wnioskodawcę niezwłocznie o nazwach i 
adresach poprzednich wnioskodawców i 
podmiotów rejestrujących oraz o 
odnośnych podsumowaniach przebiegu 
badań lub szczegółowych 
podsumowaniach przebiegu badań, jeżeli 
zostały one już przedłożone.
(5) Agencja informuje jednocześnie 
poprzednich wnioskodawców lub 
podmioty rejestrujące o nazwie i adresie 
przyszłego wnioskodawcy składającego 
wniosek o włączenie substancji do 
załącznika I. Dostępne badania na 
kręgowcach będą udostępniane 
potencjalnemu wnioskodawcy zgodnie z 
rozdziałem XI niniejszego rozporządzenia.

Or. de

Uzasadnienie

Tego rodzaju procedura jest konieczna, aby uniknąć ponownych badań na kręgowcach i 
spełnić wymagania dotyczące informacji określone w załączniku II. Obowiązek złożenia 
zapytania o informacje został przejęty z REACH, ponieważ agencja będzie posiadać 
niezbędne środki techniczne i wiedzę specjalistyczną do przeprowadzenia tej procedury.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 - ustęp 1 - litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Możliwe jest, że wnioskodawcy nie są właścicielami danych wymaganych do uzasadnienia 
wniosku.
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Poprawka 31

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 32

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Agencja nadaje każdemu wnioskowi 
numer referencyjny, wykorzystywany we 
wszelkiej korespondencji dotyczącej tego 
wniosku i stosowany do momentu 
włączenia danej substancji czynnej do 
załącznika I, oraz wpisuje datę wpłynięcia 
wniosku, która jest datą otrzymania 
wniosku przez agencję.

Or. de

Uzasadnienie

Uzyskanie szczegółowych informacji jest – obok włączenia substancji czynnej do załącznika I 
na wniosek danego przedsiębiorstwa – kolejnym odpowiednim i skutecznym instrumentem 
służącym unikaniu niepożądanej działalności rynkowej i pomagającym przedsiębiorstwom 
odzyskanie zainwestowanych środków. Ponadto przyczynia się to do przejrzystości i ułatwia 
wymianę informacji.
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Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Agencja powinna dotrzymywać takich samych terminów jak określone w rozporządzeniu 
REACH (art. 20), jeżeli chodzi o zatwierdzenie wniosków. Można przewidzieć dodatkowy 
okres na wprowadzenie wszystkich danych do rejestru wspólnotowego. Nie może to jednak 
wydłużać procedury oceny wniosku.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 - ustęp 4 - akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ciągu dwóch miesięcy od otrzymania 
dodatkowych informacji agencja określa, 
czy dostarczone dodatkowe informacje są 
wystarczające do zatwierdzenia wniosku.

W ciągu trzech tygodni od otrzymania 
dodatkowych informacji agencja określa, 
czy dostarczone dodatkowe informacje są 
wystarczające do zatwierdzenia wniosku.

Or. de

Uzasadnienie

Agencja powinna dotrzymywać takich samych terminów jak określone w rozporządzeniu 
REACH (art. 20), jeżeli chodzi o zatwierdzenie wniosków. Można przyznać dodatkowy okres 
na wprowadzenie wszystkich danych do rejestru wspólnotowego. Nie może to jednak 
wydłużać procedury oceny wniosku.
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Poprawka 35

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W ciągu dwóch miesięcy po 
wpłynięciu wniosku agencja nadaje 
wszystkim zawartym w dokumentacji 
informacjom jednorazowy kod 
identyfikacyjny.

Or. de

Uzasadnienie

Agencja powinna dotrzymywać takich samych terminów jak określone w rozporządzeniu 
REACH (art. 20), jeżeli chodzi o zatwierdzenie wniosków. Można przyznać dodatkowy okres 
na wprowadzenie wszystkich danych do rejestru wspólnotowego. Nie może to jednak 
wydłużać procedury oceny wniosku.

Poprawka 36

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. 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. Nazwy 
wnioskodawców zostaną podane do 
wiadomości, w przypadku gdy Komisja 
zdecyduje się na włączenie substancji 
czynnej do załącznika I.

Or. de

Uzasadnienie

Włączenie substancji czynnej do załącznika 1 na wniosek danego przedsiębiorstwa jest 
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odpowiednim i skutecznym środkiem pozwalającym na unikanie niepożądanej działalności 
rynkowej, ponieważ pozwala na szybką identyfikację przedsiębiorstwa, które popierało 
włączenie danej substancji czynnej do załącznika. Tylko te przedsiębiorstwa będą zezwalać na 
dostęp do dokumentacji danej substancji czynnej.

Poprawka 37

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de

Uzasadnienie

Włączenie substancji czynnej do załącznika I na wniosek danego przedsiębiorstwa jest 
odpowiednim i skutecznym środkiem pozwalającym na unikanie niepożądanej działalności 
rynkowej, ponieważ pozwala na szybką identyfikację przedsiębiorstwa, które popierało 
włączenie danej substancji czynnej do załącznika. Tylko te przedsiębiorstwa będą zezwalać na 
dostęp do dokumentacji danej substancji czynnej.

Poprawka 38

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, 

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

Komisja podejmuje decyzję w sprawie 
wniosku o przedłużenie włączenia 
substancji czynnej do załącznika I. Decyzja 
ta, mająca na celu zmianę elementów 
innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, poprzez uzupełnienie go, 
zostaje przyjęta zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 72 ust. 4. Nazwa 
wnioskodawcy zostanie podana do 
wiadomości, w przypadku gdy Komisja 
zdecyduje się na przedłużenie włączenia 
substancji czynnej do załącznika I.

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 39

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 poważne przesłanki, aby sądzić, że 
wymogi, o których mowa w art. 4, nie są 
już spełniane. Dokonuje ona takiego 
przeglądu również w przypadkach, w 
których istnieją przesłanki, by sądzić, że 
nie będzie można zagwarantować 
osiągnięcia celów przewidzianych w art. 4 
ust. 1 lit. a) pkt (iv) i art. 4 ust. 1 lit. b) pkt 
(i) oraz art. 7 ust. 2 i 3 dyrektywy 
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 23 października 2000 r. 
ustanawiającej ramy wspólnotowego 
działania w dziedzinie polityki wodnej1.
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Jeśli przesłanki te znajdują potwierdzenie, 
Komisja przyjmuje decyzję zmieniającą 
włączenie substancji czynnej do załącznika 
I lub usuwającą ją z tego załącznika.
1 Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1.

Or. de

Uzasadnienie
Odniesienie do ramowej dyrektywy wodnej.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Agencja ECHA powinna dokonywać pierwszego zatwierdzenia wszystkich wniosków.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek o pozwolenie wspólnotowe jest 
składany w agencji. 

Wniosek o pozwolenie wspólnotowe jest 
składany w agencji. Wnioskodawca może 
po wcześniejszym uzgodnieniu z 
państwem członkowskim wnioskować o 
przeprowadzenie przeglądu przez to 
państwo członkowskie; w takim przypadku 
wyznacza on do rozmów z agencją 
przewidziany w postanowieniach art. 22 
organ oceniający, właściwy w zakresie 
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tego wniosku i zawiadamia o tym agencję.

Or. de

Uzasadnienie

Aby w jednostkowych przypadkach umożliwić właśnie MŚP współpracę z organami 
krajowymi.

Poprawka 42

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 43

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) rodzaj, ilość oraz równoważność 
techniczna wchodzących w skład produktu 
biobójczego substancji czynnych i, gdzie 
stosowne, wszelkich istotnych z 
toksykologicznego lub 
ekotoksykologicznego punktu widzenia 
nieczystości i substancji innych niż 
substancje czynne, oraz jego odpadów 
znaczących z toksykologicznego lub 

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

środowiskowego punktu widzenia, 
powstałych w wyniku dozwolonego 
stosowania, mogą zostać określone zgodnie 
z właściwymi wymogami wymienionymi 
w załącznikach II i III;

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) w przypadku zastosowania 
nanomateriałów w produktach 
biobójczych, szczególnej kontroli zostało 
poddane ryzyko dla środowiska 
naturalnego oraz zdrowia.

Or. de

Uzasadnienie

Nanomateriały mają inne właściwości niż te same substancje nieoparte na nanotechnologii. 
Należy w związku z tym szczególnie zbadać ryzyko zastosowania produktów biobójczych 
zawierających nanomateriały. 

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Podczas oceny, czy spełnione zostały 
warunki określone w ust. 1 lit. b), należy, 
jeżeli tylko jest to możliwe, przeanalizować 
aktualnie dostępne informacje dotyczące 
potencjalnie niebezpiecznej substancji, 
która wchodzi w skład produktu 
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biobójczego, by do minimum ograniczyć 
próby na zwierzętach. Do badania w 
zakresie szkodliwości produktu 
biobójczego oraz do oceny ryzyka 
związanego z jego zastosowaniem należy 
przede wszystkim stosować przepisy 
dyrektywy 1999/45/WE lub 
rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.

Or. de

Uzasadnienie

Unikanie niepotrzebnych prób na kręgowcach. Dopasowanie do rozporządzeń dotyczących 
maksymalnych stężeń dopuszczalnych do sporządzenia raportu bezpieczeństwa chemicznego.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b)Nie ma obowiązku przeprowadzania 
oceny w zakresie spełniania przez produkt 
biobójczy warunków określonych w ust. 1 
litery b) i c), jeżeli dana substancja 
wchodzi w skład produktu biobójczego, w 
stężeniu niższym od wartości określonej w 
art. 14 ust. 2 lit. a)- f) rozporządzenia 
(WE) nr 1907/2006.

Or. de

Uzasadnienie

Unikanie niepotrzebnych prób na kręgowcach. Dopasowanie do rozporządzeń dotyczących 
maksymalnych stężeń dopuszczalnych do sporządzenia raportu bezpieczeństwa chemicznego.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

możliwe są następujące odstępstwa w 
składzie, oceniane względem 
referencyjnego produktu biobójczego:

a) usunięcie jednej z substancji czynnych 
z referencyjnego produktu biobójczego, w 
którego skład wchodzą co najmniej dwie 
substancje czynne;
b) zmniejszenie zawartości procentowej 
substancji czynnych;
c) usunięcie jednej substancji lub większej 
liczby substancji innych niż substancje 
czynne;
d) zmiana w składzie procentowym jednej 
lub większej liczby substancji innych niż 
substancje czynne;
e) zastąpienie jednej lub większej liczby 
substancji innych niż substancje czynne.

Or. de

Uzasadnienie

Produkt biobójczy może zawierać więcej niż jedną substancję czynną.

Poprawka 48

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de
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Uzasadnienie

Gwarantuje to spójne wdrażanie rozporządzenia.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Wprowadzenie zmian jest konieczne z uwagi na nową definicję.

Poprawka 50

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) w przypadku produktów innych niż 
produkty biobójcze niskiego ryzyka, 
dokumentację lub upoważnienie do 
korzystania z danych dotyczących każdej 
substancji czynnej zawartej w danym 
produkcie biobójczym, które spełniają 
wymogi określone w załączniku II oraz 
którym przypisano numer referencyjny 
zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 5a;

Or. de

Uzasadnienie

W przypadku produktów potencjalnie niskiego ryzyka, w których skład wchodzą substancje 
czynne znajdujące się w załączniku I lub poddawana obecnie ocenie przed włączeniem ich do 
załącznika I, należy, w trosce o spójność z procedurą oceny przewidzianą w art. 8 ust. 5 lit. 
a.) umożliwić dostęp do dokumentacji substancji czynnej. Nie może to naruszać prawa 
własności czy ochrony danych w odniesieniu do substancji czynnych włączonych już do 
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załącznika I.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) Po włączeniu substancji czynnej 
wchodzącej w skład produktu biobójczego 
niskiego ryzyka do załącznika I, należy jej 
również przypisać odpowiedni numer 
referencyjny. Konieczne jest również 
wydanie pozwolenia na dostęp do 
informacji, w przypadku gdy nie upłynął 
jeszcze okres ochrony informacji 
określony w postanowieniach art. 49.

Or. de

Uzasadnienie

W przypadku produktów potencjalnie niskiego ryzyka, w których skład wchodzą substancje 
czynne znajdujące się w załączniku I lub poddawana obecnie ocenie przed włączeniem ich do 
załącznika I, należy, w trosce o spójność z procedurą oceny przewidzianą w art. 8 ust. 5 lit. 
a.) umożliwić dostęp do dokumentacji substancji czynnej. Nie może to naruszać prawa 
własności czy ochrony danych w odniesieniu do substancji czynnych włączonych już do 
załącznika I.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Wprowadzenie zmian jest konieczne z uwagi na nową definicję.
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Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Agencja może zażądać, aby wnioski 
o pozwolenie krajowe były składane 
w języku urzędowym państwa 
członkowskiego, w którym właściwy organ 
się znajduje.

Or. de

Uzasadnienie

W przypadku gdy wszystkie wnioski zostaną złożone w agencji ECHA i przez nią 
zatwierdzone, będzie ona wówczas również jedynym właściwym organem.
Język urzędowy państwa członkowskie winien być wówczas wystarczający.
W związku z powyższym we wniosku Komisji należy zastąpić terminem „agencja” wszystkie 
kolejne odniesienia do właściwego organu otrzymującego w zakresie otrzymywania i 
zatwierdzania wniosków.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja, zgodnie z procedurą 
przewidzianą w art. 72 ust. 2, opracowuje 
wytyczne techniczne w celu ułatwienia 
wykonania przepisów ust. 1 lit. d). Te 
uwagi techniczne publikuje się w serii C 
Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

5. Komisja, zgodnie z procedurą 
przewidzianą w art. 72 ust. 2, opracowuje 
wytyczne techniczne w celu ułatwienia 
wykonania przepisów ust. 1 lit. d). Zgodnie 
z procedurą określoną w art. 72 ust. 2 
Komisja winna sporządzić jednolite 
techniczne i naukowe wytyczne i 
narzędzia wspierające w szczególności 
MŚP podczas przewidzianej w art. 18, 19 i 
20 procedury składania wniosków. Te 
uwagi techniczne publikuje się w serii C 
Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Or. de
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Uzasadnienie

Poprawka taka pozwala na uwzględnienie szczególnego znaczenia doradczej i 
wprowadzającej roli Komisji w stosunku do MŚP, ponieważ te właśnie podmioty gospodarcze 
nie posiadają najprawdopodobniej wystarczających zasobów i wystarczającej wiedzy, by 
spełnić warunki wynikające z postanowień rozporządzenia.

Poprawka 55

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

e) skład jakościowy i ilościowy z 
uwzględnieniem substancji czynnych i 
substancji innych niż substancje czynne, 
przy uwzględnieniu maksymalnych stężeń 
przewidzianych w art. 16 ust. 2 lit b) 
(nowy) oraz jeżeli niezbędna jest wiedza
do właściwego stosowania produktu 
biobójczego;

Or. de

Uzasadnienie

Ograniczenie to winno ograniczyć dostępność informacji poufnych.

Poprawka 56

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie
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Jeżeli producent otrzymał na mocy włączenia do załącznika I prawo do obrotu produktem, 
miejsce produkcji substancji należy traktować jak dane poufne, podanie tego miejsca nie 
powinno być wymagane jako część pozwolenia na obrót produktem biobójczym. Ze względu 
na spójność z procedurą oceny przewidzianą w art. 8 ust. 5a.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ciągu miesiąca od otrzymania 
wniosku o pozwolenie krajowe, o którym 
mowa w art. 15, właściwy organ 
otrzymujący zatwierdza wniosek, jeśli 
spełnia on następujące wymogi:
a) dostarczone zostały informacje, o 
których mowa w art. 18;
b) do wniosku dołączono opłatę wniesioną 
zgodnie z art. 70.
W zatwierdzeniu nie zawiera się oceny 
jakości ani dokładności przedstawionych
danych czy uzasadnienia dostosowania 
wymogów dotyczących danych.

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

Or. de

Uzasadnienie

Agencja ECHA winna dokonywać pierwotnego zatwierdzenia wszystkich wniosków w całej 
Wspólnocie, tak aby właściwe organy oceniające mogły skoncentrować się na rzeczywistej 
ocenie wniosków. Gdy właściwe organy oceniające zajmowały się zarówno formalną, jak i 
merytoryczną treścią dokumentacji, dochodziło w stosowanych przez nie procedurach do 
rozbieżności. Agencja powinna dotrzymywać takich samych terminów jak określone w 
rozporządzeniu REACH (art. 20), jeżeli chodzi o zatwierdzenie wniosków.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeśli właściwy organ otrzymujący uzna 
wniosek za niekompletny, powiadamia 
wnioskodawcę o tym, jakie dodatkowe 

2. W ciągu trzech tygodni od otrzymania 
wniosku agencja zatwierdza wniosek, jeśli 
spełnia on następujące wymogi: 
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informacje są konieczne, aby wniosek 
został zatwierdzony, i określa rozsądny 
termin w jakim należy te informacje 
dostarczyć. W ciągu miesiąca od 
otrzymania dodatkowych informacji 
właściwy organ otrzymujący ustala, czy 
dostarczone dodatkowe informacje są 
wystarczające do zatwierdzenia wniosku. 
Jeśli wnioskodawca nie przedstawi 
wymaganych informacji w ustalonym 
terminie, właściwy organ otrzymujący 
odrzuca wniosek i powiadamia o tym 
wnioskodawcę.

a) dostarczone zostały informacje, o 
których mowa w art. 18;
b) do wniosku dołączono opłatę wniesioną 
zgodnie z art. 70. W zatwierdzeniu nie 
zawiera się oceny jakości ani dokładności 
przedstawionych danych czy uzasadnienia 
dostosowania wymogów dotyczących 
danych.

Or. de

Uzasadnienie

Agencja ECHA winna dokonywać pierwotnego zatwierdzenia wszystkich wniosków w całej 
Wspólnocie, tak aby właściwe organy oceniające mogły skoncentrować się na rzeczywistej 
ocenie wniosków. Gdy właściwe organy oceniające zajmowały się zarówno formalną, jak i
merytoryczną treścią dokumentacji, dochodziło w stosowanych przez nie procedurach do 
rozbieżności. Agencja powinna dotrzymywać takich samych terminów jak określone w 
rozporządzeniu REACH (art. 20), jeżeli chodzi o zatwierdzenie wniosków.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeśli właściwy organ otrzymujący, w 
wyniku zatwierdzenia wniosku na mocy 
ust. 1 uznaje wniosek za kompletny, 
bezzwłocznie informuje o tym 
wnioskodawcę.

3. Jeśli agencja uzna wniosek za 
niekompletny, powiadamia wnioskodawcę 
o tym, jakie informacje są konieczne, aby 
wniosek został zatwierdzony, i określa 
rozsądny termin, w jakim należy te 
informacje dostarczyć W ciągu trzech 
tygodni od otrzymania dodatkowych 
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informacji agencja określa, czy 
dostarczone dodatkowe informacje są 
wystarczające do zatwierdzenia wniosku. 
Jeśli wnioskodawca nie przedstawi 
wymaganych informacji w ustalonym 
terminie, agencja odrzuca wniosek i 
powiadamia o tym wnioskodawcę i 
właściwy organ oceniający. W takich 
przypadkach część opłat wniesionych na 
rzecz agencji zgodnie z przepisami art. 70 
jest zwracana.

Or. de

Uzasadnienie

Agencja ECHA winna dokonywać pierwotnego zatwierdzenia wszystkich wniosków w całej 
Wspólnocie, tak aby właściwe organy oceniające mogły skoncentrować się na rzeczywistej 
ocenie wniosków. Gdy właściwe organy oceniające zajmowały się zarówno formalną, jak i
merytoryczną treścią dokumentacji, dochodziło w stosowanych przez nie procedurach do 
rozbieżności. Agencja powinna dotrzymywać takich samych terminów jak określone w 
rozporządzeniu REACH (art. 20), jeżeli chodzi o zatwierdzenie wniosków.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Od decyzji agencji podjętych na mocy 
przepisów ust. 3 akapit trzeci przysługuje 
odwołanie w trybie art. 67.

Or. de

Uzasadnienie

Agencja ECHA winna dokonywać pierwotnego zatwierdzenia wszystkich wniosków w całej 
Wspólnocie, tak aby właściwe organy oceniające mogły skoncentrować się na rzeczywistej 
ocenie wniosków. Gdy właściwe organy oceniające zajmowały się zarówno formalną, jak i 
merytoryczną treścią dokumentacji, dochodziło w stosowanych przez nie procedurach do 
rozbieżności.
Agencja powinna dotrzymywać takich samych terminów jak określone w rozporządzeniu 
REACH (art. 20), jeżeli chodzi o zatwierdzenie wniosków.
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Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Jeśli agencja w wyniku zatwierdzenia 
wniosku na mocy ust. 2 uznaje wniosek za 
kompletny, bezzwłocznie informuje o tym 
wnioskodawcę oraz właściwy organ 
oceniający.

Or. de

Uzasadnienie

Agencja ECHA winna dokonywać pierwotnego zatwierdzenia wszystkich wniosków w całej 
Wspólnocie, tak aby właściwe organy oceniające mogły skoncentrować się na rzeczywistej 
ocenie wniosków. Gdy właściwe organy oceniające zajmowały się zarówno formalną, jak i 
merytoryczną treścią dokumentacji, dochodziło w stosowanych przez nie procedurach do 
rozbieżności.
Agencja powinna dotrzymywać takich samych terminów jak określone w rozporządzeniu 
REACH (art. 20), jeżeli chodzi o zatwierdzenie wniosków.

Poprawka 62

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeżeli jeden ze składników produktu 
biobójczego został zarejestrowany zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 do 
stosowania w produktach biobójczych, 
właściwy organ oceniający nie 
przeprowadza ponownej oceny tego 
składnika.

Or. de

Uzasadnienie

Unikanie powielania pracy.
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Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Należy umożliwić udzielanie pozwoleń wspólnotowych na obrót wszystkimi produktami, 
również tymi, w których skład wchodzą wyłącznie istniejące już substancje czynne.   Z jednej 
strony pozwoli to na znaczne zmniejszenie nakładu pracy związanej z formalnościami po 
stronie wnioskodawcy, jak również państw członkowskich. Z drugiej, takie rozszerzenie 
systemu nie będzie pociągać za sobą nadmiernych obciążeń, ponieważ procedura włączania 
substancji czynnej do załącznika I jest powiązana z programem przeglądu.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Należy umożliwić udzielanie pozwoleń wspólnotowych na obrót wszystkimi produktami, 
również tymi, w których skład wchodzą wyłącznie istniejące już substancje czynne.   Z jednej 
strony pozwoli to na znaczne zmniejszenie nakładu pracy związanej z formalnościami po 
stronie wnioskodawcy, jak również państw członkowskich. Z drugiej, takie rozszerzenie 
systemu nie będzie pociągać za sobą nadmiernych obciążeń, ponieważ procedura włączania 
substancji czynnej do załącznika I jest powiązana z programem przeglądu.

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 34
Składanie i zatwierdzanie wniosków

1. Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie 
do obrotu produktu biobójczego, lub jej 
przedstawiciel, składa w agencji wniosek o 
wydanie pozwolenia wspólnotowego i 
podaje agencji nazwę właściwego organu 
w państwie członkowskim, który zgodnie z 
jego wyborem ma dokonać oceny wniosku 
(zwanego dalej „właściwym organem 
oceniającym”). W ciągu miesiąca od 
otrzymania wniosku agencja powiadamia 
właściwy organ oceniający o tym, że 
wniosek jest dostępny w jej bazie danych.
2. W ciągu dwóch miesięcy od otrzymania 
wniosku agencja zatwierdza wniosek, jeśli 
spełnia on następujące wymogi:
a) dostarczone zostały informacje, o 
których mowa w art. 18;
b) do wniosku dołączono opłatę wniesioną 

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

Or. de

Uzasadnienie

Nowy art. 22 ustala takie same zasady składanie i zatwierdzanie wniosków o pozwolenia 
krajowe i wspólnotowe. W związku z tym art. 34 rozporządzenia jest zbędny.

Poprawka 66

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Jeżeli jeden ze składników produktu 
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biobójczego został zarejestrowany zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 do 
stosowania w produktach biobójczych, 
właściwy organ oceniający nie 
przeprowadza ponownej oceny tego 
składnika.

Or. de

Uzasadnienie

Unikanie powielania pracy.

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 - ustęp 3 - akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Okres dziewięciu miesięcy na przygotowanie i przedłożenie opinii agencji jest zbyt długi, 
ponieważ opinia ta sporządzana jest w oparciu o dostępne wyniki oceny, przeprowadzonej 
przez organ oceniający. Okres trzech miesięcy wydaje się wystarczający.

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 37a
Pozwolenie wtórne

1. Posiadacz pozwolenia pierwotnego lub 
podmiot wnioskujący o jego wydanie 
mogą złożyć w agencji wniosek o wydanie 
pozwolenia wtórnego na obrót takim 
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samym produktem biobójczym.
2. Zwracając się o wydanie pozwolenia 
wtórnego, wnioskodawca podaje wraz z 
wnioskiem następujące informacje i 
przedkłada następujące dokumenty: 
a) numer pozwolenia pierwotnego lub w 
przypadku gdy pozwolenie nie zostało 
jeszcze wydane numer wniosku; 
b) nazwę handlową produktu biobójczego; 
c) skład jakościowy i ilościowy przy 
uwzględnieniu substancji czynnych oraz 
substancji niebędących substancjami 
czynnymi,  maksymalnych stężeń zgodnie 
z postanowieniami art. 16 ust. 2 lit. b) 
(nowy), jeżeli wiedza taka ma zasadnicze 
znaczenie dla właściwego stosowania 
produktu biobójczego; 
d) dozowanie i instrukcje dotyczące 
sposobu stosowania; 
e) kategoria użytkowników.
3. Agencja zatwierdza wniosek zgodnie z 
postanowieniami art. 22.
4. Jeżeli wskutek przeprowadzonej 
zgodnie z postanowieniami ustępu 3 
procedury zatwierdzania wniosku agencja 
uzna wniosek za kompletny, informuje o 
tym bezzwłocznie wnioskodawcę, właściwy 
organ oceniający, który wydał pozwolenie 
pierwotne lub – w przypadku wtórnego 
pozwolenia wspólnotowego – Komisję 
Europejską.
5. W przypadku niezakończonej procedury 
wydawania pozwolenia pierwotnego, 
właściwy organ oceniający lub – w 
przypadku wtórnego pozwolenia 
wspólnotowego – Komisja podejmuje w 
ciągu miesiąca od zatwierdzenia wniosku 
decyzję w jego sprawie. W przypadku 
nierozstrzygniętej jeszcze procedury w 
sprawie pozwolenia pierwotnego właściwy 
organ oceniający lub – w przypadku 
wtórnego pozwolenia wspólnotowego –
Komisja Europejska podejmuje w ciągu 
miesiąca od przyznania pozwolenia 
pierwotnego decyzję w sprawie wniosku.
6. Jeżeli okaże się, że do oceny 
identyczności produktu biobójczego 
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niezbędne są dodatkowe informacje, 
właściwy organ oceniający lub Komisja –
w przypadku wspólnotowego pozwolenia 
wtórnego – zwrócą się do wnioskodawcy o 
przekazanie tych informacji. Przewidziany 
w ust. 5 okres jednego miesiąca liczy się 
od dnia, w którym zwrócono się do 
wnioskodawcy o dostarczenie informacji 
do dnia, w którym jednostka wydająca 
pozwolenie je otrzymała.
7. Gdy właściwy organ oceniający lub 
Komisja – w przypadku wspólnotowego 
pozwolenia wtórnego – wyda pozwolenie 
wtórne, przypisuje mu również oddzielny 
numer pozwolenia oraz wprowadza je na 
podstawie decyzji administracyjnej 
dotyczącej wniosku do  wspólnotowego
rejestru produktów biobójczych.
8. Z zastrzeżeniem informacji 
przekazanych zgodnie z ust. 2 dla 
pozwoleń wtórnych obowiązują warunki 
wydawania pozwolenia pierwotnego na 
wprowadzenie do obrotu i 
wykorzystywanie produktu biobójczego.

Or. de

Uzasadnienie

W niektórych państwach członkowskich UE stosuje się w praktyce system różnorakich 
pozwoleń, pozwalający na ich wydawanie oraz ułatwiający obrót takimi samymi produktami 
pod inną nazwą handlową i za pośrednictwem innych dystrybutorów. Ponieważ pozwolenia 
wtórne oraz dodatkowe mają wyłącznie charakter administracyjno-techniczny, nie ma już 
konieczności oceniania wpływu na zdrowie człowieka czy środowisko.

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 37b
Pozwolenia dodatkowe

1. Pozwolenie dodatkowe może zostać 
wydane na podstawie pozwolenia 
pierwotnego.
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2. Wnioskodawca składa wniosek o 
pozwolenie dodatkowe do agencji.
3. Zwracając się o wydanie pozwolenia 
dodatkowego, wnioskodawca podaje wraz 
z wnioskiem następujące informacje i 
przedkłada następujące dokumenty:
a) numer pozwolenia pierwotnego lub w 
przypadku gdy pozwolenie nie zostało 
jeszcze wydane numer wniosku;
b) nazwisko/nazwę i adres wnioskodawcy;
c) pisemną zgodę właściciela pozwolenia 
pierwotnego;
d) skład jakościowy i ilościowy przy 
uwzględnieniu substancji czynnych oraz 
substancji niebędących substancjami 
czynnymi,  maksymalnych stężeń zgodnie 
z postanowieniami art. 16 ust. 2 lit. b) 
(nowy), jeżeli wiedza taka ma zasadnicze 
znaczenie dla właściwego stosowania 
produktu biobójczego;
e) dozowanie i instrukcje dotyczące 
sposobu stosowania;
f) kategoria użytkowników.
4. Agencja zatwierdza wniosek zgodnie z 
postanowieniami art. 22.
5. Jeżeli wskutek przeprowadzonej 
zgodnie z postanowieniami ustępu 4 
procedury zatwierdzania wniosku agencja 
uzna wniosek za kompletny, informuje o 
tym bezzwłocznie wnioskodawcę, właściwy 
organ oceniający, który wydał pozwolenie 
pierwotne, lub – w przypadku 
dodatkowego pozwolenia wspólnotowego 
– Komisję Europejską.
6. W przypadku niezakończonej procedury 
wydawania pozwolenia pierwotnego, 
właściwy organ oceniający lub  – w 
przypadku dodatkowego pozwolenia 
wspólnotowego  – Komisja podejmuje w 
ciągu miesiąca od zatwierdzenia wniosku 
decyzję w jego sprawie. W przypadku 
nierozstrzygniętej jeszcze procedury w 
sprawie pozwolenia pierwotnego właściwy 
organ oceniający lub – w przypadku 
dodatkowego pozwolenia wspólnotowego 
– Komisja Europejska podejmuje w ciągu 
miesiąca od przyznania pozwolenia 
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pierwotnego decyzję w sprawie wniosku.
7. Jeżeli okaże się, że do oceny 
identyczności produktów biobójczych 
niezbędne są dodatkowe informacje, 
właściwy organ oceniający lub – w 
przypadku wspólnotowego pozwolenia 
dodatkowego – Komisja zwrócą się do 
wnioskodawcy o przekazanie tych 
informacji. Przewidziany w ust. 6 okres 
jednego miesiąca liczy się od dnia, w 
którym zwrócono się do wnioskodawcy o 
dostarczenie informacji do dnia, w którym 
jednostka wydająca pozwolenie je 
otrzymała.
8. Gdy właściwy organ oceniający lub – w 
przypadku wspólnotowego pozwolenia 
dodatkowego – Komisja wyda pozwolenie 
dodatkowe, przypisuje mu również 
oddzielny numer pozwolenia oraz 
wprowadza je na podstawie decyzji 
administracyjnej dotyczącej wniosku do  
wspólnotowego rejestru produktów 
biobójczych.
9. Z zastrzeżeniem informacji 
przekazanych zgodnie z ust. 3 dla 
pozwoleń dodatkowych obowiązują 
warunki wydawania pozwolenia 
pierwotnego na wprowadzenie do obrotu i 
wykorzystywanie produktu biobójczego.

Or. de

Uzasadnienie

W niektórych państwach członkowskich UE stosuje się w praktyce system różnorakich 
pozwoleń, pozwalający na ich wydawanie oraz ułatwiający obrót takimi samymi produktami 
pod inną nazwą handlową i za pośrednictwem innych dystrybutorów. Ponieważ pozwolenia 
wtórne oraz dodatkowe mają wyłącznie charakter administracyjno-techniczny, nie ma już 
konieczności oceniania wpływu na zdrowie człowieka czy środowisko.
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Poprawka 70

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 72

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Zmiana pozwolenia pierwotnego na 
wniosek posiadacza pozwolenia 
pierwotnego skutkuje również w 
odniesieniu do pozwoleń wtórnych i 
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pozwoleń dodatkowych, opartych na 
pozwoleniu pierwotnym.

Or. de

Poprawka 73

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Kryteria i procedura z ust. 1 powinny 
opierać się na zasadzie, że w zależności od 
przewidzianych zmian stosuje się różne 
rodzaje procedur zmiany, w taki sposób że 
uproszczoną procedurę powiadamiania 
stosuje się do:
a) zmian administracyjnych w pozwoleniu
b) zmian w produkcie biobójczym 
dokonywanych w ramach dopuszczalnych 
zmian, określanych istniejącą, 
dopuszczoną recepturą ramową;
c) wprowadzenia na rynek nowego 
produktu biobójczego, który pasuje do 
istniejącej, dopuszczonej receptury 
ramowej;
d) drobnych zmian w produktach 
biobójczych, które nie wpływają 
negatywnie na poziom ryzyka lub 
skuteczność produktu;

Or. de

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że powinno się stosować różne rodzaje procedury zmian, w zależności od 
stopnia i znaczenia przewidzianych zmian (mniejsze lub większe) produktu biobójczego (w 
porównaniu do pozwolenia pierwotnego).
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Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

[nie dotyczy polskiej wersji językowej]

Or. de

Uzasadnienie

Tłumaczenie angielskiego terminu „articles” na język niemiecki należy musi zgodnie z art. 3 
ust. 3 rozporządzenia REACH nr 1907/2006 brzmieć „Erzeugnisse” (wyrób) – nie dotyczy 
polskiej wersji językowej.

Poprawka 75

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

[nie dotyczy polskiej wersji językowej]

Or. de

Uzasadnienie

Tłumaczenie angielskiego terminu „articles” na język niemiecki należy musi zgodnie z art. 3 
ust. 3 rozporządzenia REACH nr 1907/2006 brzmieć „Erzeugnisse” (wyrób) – nie dotyczy 
polskiej wersji językowej.

Poprawka 76

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) tam gdzie to stosowne, właściwości 
biobójcze przypisywane wyrobom lub 

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

Or. de

Uzasadnienie

Wyjaśnienie, że dla poddanych działaniu wyrobów lub materiałów o działaniu zewnętrznym 
obowiązują surowsze przepisy o etykietowaniu.

Poprawka 77

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Wyjaśnienie, że dla etykiet poddanych działaniu wyrobów lub materiałów o działaniu 
zewnętrznym obowiązują surowsze przepisy o etykietowaniu.

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oznakowanie to jest wyraźnie widoczne, 
czytelne i odpowiednio trwałe. Tam gdzie 
stosowne, z uwagi na rozmiar lub funkcję 
wyrobu lub materiału poddanego 
działaniu, oznakowanie jest drukowane na 
opakowaniu, na instrukcjach użytkowania 
lub na gwarancji dołączonej do artykułu 
lub materiału poddanego działaniu.

Oznakowanie to jest wyraźnie widoczne, 
czytelne i odpowiednio trwałe oraz jest 
drukowane na materiale lub wyrobie, na
opakowaniu, na instrukcjach użytkowania 
lub na gwarancji dołączonej do materiału
lub wyrobu poddanego działaniu.
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Or. de

Uzasadnienie

Wyjaśnienie, że dla poddanych działaniu wyrobów lub materiałów o działaniu zewnętrznym 
obowiązują surowsze przepisy o etykietowaniu.

Poprawka 79

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) kolejny wnioskodawca posiada pisemną 
zgodę w formie upoważnienia do 
korzystania z danych zgodnie z art. 50, w 
której zezwala się mu na korzystanie z tych 
informacji;

Or. de

Uzasadnienie

Pierwszy wnioskodawca niekoniecznie jest właścicielem informacji. Ponadto powinno się 
zezwolić, żeby drugi wnioskodawca lub drugi przedsiębiorca mógł być lub stać się 
właścicielem informacji w wyniku dzielenia się informacjami lub wspólnego gromadzenia 
informacji. Uczestnicy, którzy dokonują włączenia na podstawie załącznika I i uzyskali już 
prawa do powołania się na informacje w sprawie, nie powinni z tego względu wykazywać za 
każdym razem, czy są rzeczywistymi właścicielami informacji, czy nie.

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 1 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) kolejny wnioskodawca również jest 
właścicielem informacji.

Or. de

Uzasadnienie

Pierwszy wnioskodawca niekoniecznie jest właścicielem informacji. Ponadto powinno się 
zezwolić, żeby drugi wnioskodawca lub drugi przedsiębiorca mógł być lub stać się 
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właścicielem informacji w wyniku dzielenia się informacjami lub wspólnego gromadzenia 
informacji. Uczestnicy, którzy dokonują włączenia na podstawie załącznika I i uzyskali już 
prawa do powołania się na informacje w sprawie, nie powinni z tego względu wykazywać za 
każdym razem, czy są rzeczywistymi właścicielami informacji, czy nie.

Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Każda informacja z wykazu, o którym 
mowa w ust. 2, powinna być oznaczona 
jednorazowym kodem i wraz ze 
szczegółowymi danymi zostać 
wprowadzona przez agencję do rejestru 
wymiany danych na temat produktów 
biobójczych, w połączeniu z tożsamością 
pierwszego wnioskodawcy i właściciela 
informacji;

Or. de

Uzasadnienie

W rejestrze muszą figurować wszelkie informacje lub dokumenty z wykazu. Identyfikacja 
każdego wprowadzonego dokumentu według numeru jest korzystnym rozwiązaniem, żeby 
uniknąć nieporozumień dotyczących podobnych tytułów i zmian badań lub 
niewyselekcjonowanych danych dotyczących badań. Powiązanie z właścicielem i 
wnioskodawcą gwarantuje, że zabezpiecza się prawa własności.

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 - ustęp 1 - akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Informacje przekazane do celów 
dyrektywy 98/8/WE lub niniejszego 
rozporządzenia są objęte ochroną danych 
na warunkach określonych w niniejszym 
artykule. Okres ochrony informacji 
rozpoczyna się w momencie ich 
przekazania.

1. Informacje przekazane do celów 
dyrektywy 98/8/WE lub niniejszego 
rozporządzenia są objęte ochroną danych 
na warunkach określonych w niniejszym 
artykule. Okres ochrony informacji 
rozpoczyna się lub rozpoczął w momencie 
ich przekazania.
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Or. de

Uzasadnienie

Nigdy jednoznacznie nie ustanowiono ochrony danych na podstawie dyrektywy 98/8/WE.
Data przekazania dokumentacji mogłaby być także datą wprowadzenia większości informacji, 
jednak późniejsze doręczenia i inne działania doprowadzą do różnych dat wprowadzenia. 
Wprowadzenie daty otrzymania poszczególnych dokumentów będzie właściwie 
odzwierciedlało sytuację. Uzasadnione jest ustanowienie ochrony dla każdego elementu 
informacji, gdyż każdy element wymagał inwestycji ze strony właściciela informacji.

Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 - ustęp 1 - akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Informacje objęte ochroną na mocy 
dyrektywy 98/8/WE lub niniejszego 
artykułu, lub których okres ochrony 
skończył się na mocy dyrektywy 98/8/WE, 
będą chronione ponownie na żądanie.

Or. de

Uzasadnienie

Nigdy jednoznacznie nie ustanowiono ochrony danych na podstawie dyrektywy 98/8/WE.
Data przekazania dokumentacji mogłaby być także datą wprowadzenia większości informacji, 
jednak późniejsze doręczenia i inne działania doprowadzą do różnych dat wprowadzenia. 
Wprowadzenie daty otrzymania poszczególnych dokumentów będzie właściwie 
odzwierciedlało sytuację. Uzasadnione jest ustanowienie ochrony dla każdego elementu 
informacji, gdyż każdy element wymagał inwestycji ze strony właściciela informacji.

Poprawka 84

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Datę otrzymania ustala się indywidualnie 
dla każdego dokumentu, któremu nadano 
jednorazowy kod zgodnie z art. 48 ust. 4.
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Or. de

Uzasadnienie

Nigdy jednoznacznie nie ustanowiono ochrony danych na podstawie dyrektywy 98/8/WE.
Data przekazania dokumentacji mogłaby być także datą wprowadzenia większości informacji, 
jednak późniejsze doręczenia i inne działania doprowadzą do różnych dat wprowadzenia. 
Wprowadzenie daty otrzymania poszczególnych dokumentów będzie właściwie 
odzwierciedlało sytuację. Uzasadnione jest ustanowienie ochrony dla każdego elementu 
informacji, gdyż każdy element wymagał inwestycji ze strony właściciela informacji.

Poprawka 85

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 
2 akapit pierwszy, okres ochrony 
informacji przekazanych państwu 
członkowskiemu w ramach krajowych 
systemów lub praktyk stosowanych w celu 
zatwierdzenia produktów biobójczych 
zanim zostały one przekazane dla celów 
dyrektywy 98/8/WE lub niniejszego 
rozporządzenia kończy się wówczas, gdy 
upływa okres ochrony określony w 
przepisach krajowych lub w dniu 14 maja 
2014 r., w zależności od tego, co nastąpi 
wcześniej, chyba że informacje te
powstały po dniu 14 maja 2000 r.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Rozróżnienie na informacje nowe i istniejące nie znajduje uzasadnienia.

Poprawka 86

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

korzystania z danych przed jego datą 
wygaśnięcia unieważnia ze skutkiem 
natychmiastowym pozwolenie wydane na 
podstawie przedmiotowego upoważnienia 
do korzystania z danych.

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 87

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Jeżeli te testy lub badania zostały już 
przeprowadzone w związku z innym, 
uprzednio złożonym wnioskiem, właściwy 
organ lub agencja oceniają niezwłocznie 
techniczną rónoważność w odniesieniu do 
źródła porównania. W razie pozytywnego 
wyniku oceny równoważności technicznej 
właściwy organ lub agencja bezzwłocznie 
przekazują przyszłemu wnioskodawcy 
nazwisko i dane teleadresowe właściciela 
informacji.

Or. de

Uzasadnienie

Zanim w wymianie danych poruszony zostanie temat badań, należy odpowiednio ustalić 
rónoważność techniczną. W przeciwnym razie nie da się zbadać, czy dostępne dane nadają się 
do artykułu testowego kolejnego wnioskodawcy.
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Poprawka 88

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Jeżeli takiego porozumienia nie uda się 
osiągnąć w ciągu dwóch miesięcy od 
momentu zwrócenia się o informacje, 
zgodnie z art. 51 ust. 2, zarówno posiadacz 
informacji, jak i potencjalny
wnioskodawca bezzwłocznie
powiadamiają o tym agencję. W ciągu 
dwóch miesięcy od momentu gdy została 
poinformowana o niemożliwości 
osiągnięcia porozumienia, agencja nadaje 
przyszłemu wnioskodawcy prawo do 
powoływania się na testy i badania wiążące 
się z koniecznością przeprowadzenia 
testów na zwierzętach kręgowych. Unijny 
organ rozstrzygania sporów rozstrzyga o 
proporcjonalnym udziale przyszłego 
wnioskodawcy we wszelkich kosztach,
jakie ponosi posiadacz informacji w 
związku z ich uzyskaniem i korzystaniem z 
nich.

Or. de

Uzasadnienie

Ponieważ może się nie powieść próba osiągnięcia porozumienia obu stron, tzn. właściciela i 
kolejnego wnioskodawcy, obie strony muszą powiadomić agencję. Sytuacja, w której kolejny 
wnioskodawca powiadamia właściciela, nie ma sensu, gdyż ten ostatni jest jedną ze stron 
sporu, w którym nie osiągnięto porozumienia. Komisja powinna powołać unijny organ 
rozstrzygania sporów, żeby zgawarantować zharmonizowany przebieg wymiany informacji na 
szczeblu unijnym.

Poprawka 89

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 - ustęp 1 - akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Należy wykazać podobieństwo i równoważność techniczną także w przypadku, gdy okres 
ochrony danych jeszcze nie upłynął, za to kolejny wnioskodawca chciałby, żeby podzielono się 
informacjami.

Poprawka 90

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Właściwe organy przeprowadzają 
oficjalne kontrole w celu 
zagwarantowania, że producent substancji 
czynnych, które wprowadza się do obrotu 
w celu zastosowania w produktach 
biobójczych, udzielił Komisji informacji o 
substancji czynnej, o których mowa w 
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załączniku II lub w upoważnieniu do 
korzystania z danych zawartych w 
określonej dokumentacji, która spełnia 
wymogi załącznika II.

Or. de

Uzasadnienie

Nadzór nad rynkiem powinien obejmować także substancje czynne, które wprowadzono do 
obrotu dla zastosowania w produktach biobójczych. Zgodnie z rozporządzeniem producenci 
muszą zastosować się do wielu uregulowań, żeby osiągnąć przestrzeganie przepisów, jakie 
należy zgwarantować na szczeblu krajowym.

Poprawka 91

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Komisja sporządza sprawozdanie z 
wykonania przepisów niniejszego 
rozporządzenia, a w szczególności z 
działania procedury wydawania pozwoleń 
wspólnotowych i procedury wzajemnego 
uznawania, do dnia 1 stycznia 2023 r.
Komisja przedstawia to sprawozdanie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Na 
podstawie tego sprawozdania Komisja 
dokona przeglądu, żeby ocenić, czy należy 
dokonać zmian w rozporządzeniu, czy też 
nie.

Or. de

Uzasadnienie

Sprawozdanie sporządzone przez Komisję powinno być wstępnym etapem szerszego procesu 
przeglądu, który ma na celu jak najwcześniejsze ustalenie głównych trudności, tak aby można 
było w odpowiednim czasie i w razie potrzeby dokonać zmian w rozporządzeniu.
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Poprawka 92

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Ten artykuł powinien odnosić się również do informacji o produktach biobójczych.

Poprawka 93

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) z zastrzeżeniem przepisów art. 24 
rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 nazwa 
zgodna z nomenklaturą IUPAC w 
przypadku substancji czynnych, o których 
mowa w ust. 1 lit. a) niniejszego artykułu i 
które wykorzystywane są wyłącznie do 
jednego lub większej liczby poniższych 
zastosowań:
i) w badaniach naukowych i 
rozwojowych;
ii) w badaniach dotyczących produktów i 
procesu produkcji oraz ich rozwoju.

skreślona

Or. de
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Uzasadnienie

Informacje o badaniach naukowych i rozwojowych powinny być poufne.

Poprawka 94

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 61a
1. Państwa członkowskie dopilnowują, 
żeby wszyscy użytkownicy profesjonalni 
oraz wszyscy dystrybutorzy i konsultanci 
mieli dostęp do odpowiednich informacji o 
korzyściach i zagrożeniach, jak również o 
bezpiecznym stosowaniu produktów 
biobójczych. 
2. Państwa członkowskie podejmują 
środki niezbędne do publicznego
udzielania informacji o korzyściach i 
zagrożeniach środków biobójczych oraz 
do informowania o możliwościach 
zminimalizowania stosowania produktów 
biobójczych. 

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka przyczynia się do tego, że profesjonalni użytkownicy i konsumenci będą 
poinformowani o bezpiecznym stosowaniu produktów biobójczych, o dopuszczalnych 
alternatywach oraz bezpiecznych produktach biobójczych.

Poprawka 95

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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Or. de

Uzasadnienie

Opłaty powinny odnosić się do niezbędnej pracy, którą wykonano w sposób odpowiedni i 
skuteczny. Dlatego opłata roczna bez uzasadnienia jest nie do przyjęcia, zaś opłat powinno 
się wymagać tylko wówczas, gdy rzeczywiście jest to konieczne.

Poprawka 96

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Nie powinno się wymagać dłuższych terminów, gdyż dołączeni później użytkownicy powinni 
znać swoje obowiązki i stan kontroli substancji czynnych.

Poprawka 97

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wnioski o pozwolenie na substancje, 
mieszaniny i urządzenia uznane za 
produkty biobójcze zgodnie z art. 3 ust. 1 
lit. a) zdanie drugie, które były dostępne na 

1. Wnioski o pozwolenie na substancje, 
mieszaniny i urządzenia uznane za 
produkty biobójcze zgodnie z art. 3 ust. 1 
lit. a) zdanie drugie, które były dostępne na 
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rynku w dniu [OJ: insert the date referred 
to in the first subparagraph of Article 85] 
są przedkładane najpóźniej do dnia 1 
stycznia 2017 r.

rynku w dniu [OJ: insert the date referred 
to in the first subparagraph of Article 85] 
są przedkładane najpóźniej do dnia 1 
stycznia 2017 r. Niniejszego ustępu nie 
stosuje się do substancji czynnych 
wytwarzanych in-situ do celów dezynfekcji 
wody pitnej. 

Or. de

Uzasadnienie

Dezynfekcja wody pitnej została wystarczająco uregulowana w dyrektywie WE o wodzie 
pitnej (98/83/WE) oraz w rozporządzeniu REACH.

Poprawka 98

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de

Uzasadnienie

Jedynie przedsiębiorstwa mające udział w systemie powinny mieć prawo do produkowania i 
wprowadzania na rynek substancji czynnych przeznaczonych do wykorzystania w produktach 
biobójczych. Odpowiednia kontrola rynku substancji czynnych jest najlepszym sposobem 
zaradzenia problemowi „pasożytowania”. Państwa członkowskie powinny mieć obowiązek 
ustalenia, jakie produkty biobójcze występują na ich rynku, czy producenci substancji 
czynnych przekazali dokumentację na potrzeby włączenia do załącznika I i czy realizują 
odpowiednie uregulowania.
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Poprawka 99

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy przeprowadzają 
urzędowe kontrole zgodnie z wymogami 
art. 54 ust. 1.

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 100

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W celu ograniczenia badań na 
zwierzętach, jeżeli tylko jest to możliwe, 
informacje powinno się uzyskiwać na 
podstawie istniejących danych. Należy 
przede wszystkim stosować przepisy 
dyrektywy 1999/45/WE lub 
rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.

Or. de

Uzasadnienie

Uniknięcie niepotrzebnych prób na kręgowcach.
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Poprawka 101

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tytuł 1 – punkt 2.2.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2.2. Szczegółowe informacje jakościowe i 
ilościowe dotyczące składu produktu 
biobójczego (np.: substancji czynnych, 
zanieczyszczeń, substancji pomocniczych, 
składników obojętnych), z uwzględnieniem 
poziomów koncentracji, o których mowa 
w art. 16 ust. 2b (nowy).

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zachowanie zgodności z poprawką do art. 16 ust. 2b (nowy).

Poprawka 102

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

22a. W celu ograniczenia prób na 
zwierzętach badanie szkodliwych skutków 
powinno w miarę możliwości opierać się 
na informacjach na temat substancji 
czynnej i istniejących informacjach na 
temat substancji potencjalnie 
niebezpiecznych zawartych w produkcie 
biobójczym. Do badania szkodliwych 
skutków należy przede wszystkim stosować 
przepisy dyrektywy 1999/45/WE lub 
rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.

Or. de

Uzasadnienie

Uniknięcie niepotrzebnych prób na kręgowcach.
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UZASADNIENIE

Produkty biobójcze są częścią naszej cywilizacji i naszego poziomu życia. Są niezbędne dla 
realizacji naszych potrzeb w dziedzinie zdrowia i higieny. Ze względu na dużą gęstość 
zaludnienia i mobilność międzynarodową nasze społeczeństwo wymaga szczególnych form 
higieny, tak aby nie przenoszono zarazków i chorób. Produkty biobójcze muszą być 
skuteczne i dlatego często są również niebezpieczne. Z tego względu przy takich substancjach 
konieczna jest szczególna ostrożność. 
Jednocześnie nowe rozporządzenie o produktach biobójczych musi zagwarantować, że 
producenci, którzy w większości mają strukturę średnich przedsiębiorstw, będą mogli 
zastosować te uregulowania w swojej produkcji, nie ponosząc szkód w konkurencyjności, 
które w przeciwnym razie mogłyby doprowadzić do likwidacji źródłowych materiałów lub 
produktów.

Celem przedmiotowej dyrektywy jest ujednolicenie obowiązujących uregulowań na szczeblu 
europejskim i dostosowanie ich do bieżącego rozwoju technicznego. Jednocześnie chodzi o 
to, żeby zarówno konsumenci, jak i producenci produktów biobójczych lub produktów, które 
zawierają środki biobójcze, podlegali minimalnym standardom obowiązującym w całej UE. 

We wniosku przedstawionym przez Komisję sprawozdawczyni dostrzega wciąż potrzebę 
daleko idących poprawek, żeby zapewnić osiągnięcie wyznaczonych celów, takich jak 
usunięcie braków w dotychczasowej dyrektywie, usprawnienie procedury wydawania 
pozwoleń i szybsza procedura podejmowania decyzji przy jednoczesnym wzmacnianiu 
wysokiego poziomu ochrony. 
Nowe rozporządzenie musi uwzględniać trzy istotne dziedziny: ochronę środowiska 
naturalnego, ochronę konsumenta oraz bezpieczne i nakierowane na praktykę wdrożenie 
przepisów przez producentów.

Ochrona środowiska naturalnego:

Przy wydawaniu pozwolenia, wprowadzaniu na rynek i stosowaniu środków biobójczych 
należy zagwarantować stosowanie zasady ostrożności i jasne kryteria wyłączenia. Tylko w 
ten sposób można osiągnąć jak najwyższy poziom ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz 
zachować integralność przyrody. 
Przy udzielaniu pozwoleń rozporządzenie bierze pod uwagę także dalszy rozwój techniczny 
substancji czynnych, jak np. coraz częściej stosowane nanomateriały. Dla zachowania w 
przyszłości wysokiego poziomu ochrony, a także pewności prawnej dla producentów, należy 
zdaniem sprawozdawczyni podać jednolitą definicję nanomateriałów i regularnie 
dostosowywać tekst rozporządzenia do rozwoju technicznego. 

Ochrona konsumentów:

Konsumenci muszą mieć pewność, że nabywane przez nich produkty spełniają jednolite 
standardy minimalne na rynku wewnętrznym UE, niezależnie od tego, w którym państwie 
członkowskim nabyli dany produkt. Również produkty pochodzące od producentów 
nieeuropejskich, a także stosowane przez nich materiały i substancje czynne muszą 
koniecznie odpowiadać standardom unijnym, aby nie można było omijać ww. standardów. W 
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związku z tym jasne oznakowanie stosowanych materiałów i wyrobów jest tak samo 
potrzebne jak odpowiednie udzielanie pozwoleń na produkty biobójcze, niezależnie od tego 
czy produkty te pochodzą z Unii Europejskiej, czy spoza niej.                  

Ponadto należy powiadamiać użytkowników profesjonalnych i konsumentów produktów 
biobójczych o ich bezpiecznym stosowaniu, podobnie jak o dopuszczalnych alternatywach i 
braku potencjalnego niebezpieczeństwa ze strony produktów biobójczych. Powinno to wiązać 
się w każdym przypadku ze szkoleniem odpowiednich grup, przynajmniej po stronie 
użytkowników profesjonalnych. 

Nakierowane na praktykę stosowanie rozporządzenia i jego wdrażanie:

Dla sprostania rosnącym wymaganiom wobec produktów biobójczych obok samego procesu 
produkcji szczególne znaczenie mają badania naukowe i rozwojowe. Przemysł musi jednak w 
szczególności w sektorze środków biobójczych dostosować produkcję o niewielkiej skali do 
procedur produkcji i udzielania pozwoleń, które wymagają dużych nakładów. Wymaga to 
odpowiednich nakładów, rzetelnych warunków ramowych i rozsądnych kosztów rejestracji i 
udzielenia pozwolenia dla środków biobójczych, tak aby nie zniechęcić przedsiębiorstw do 
dalszego rozwijania istniejących produktów i prowadzenia badań nad nowymi.

Wprowadzenie pozwolenia wspólnotowego stanowi w związku z tym istotny krok w kierunku 
zharmonizowanego europejskiego rynku produktów biobójczych. Jest to najlepszy i 
najbardziej skuteczny system dla poprawienia dostępności tych produktów, stymulowania 
innowacji oraz przyniesienia dodatkowej korzyści ludzkiemu zdrowiu jak i ochronie 
środowiska. Centralny system pozwoleń ma ponadto wyraźny pozytywny skutek dla rynku 
wewnętrznego, jako że umożliwia się we wszystkich państwach członkowskich UE 
dokonywanie spójnych ocen i jednolitą realizację wymagań. Prowadzi to również do lepszej 
ochrony konsumenta. Procedurę udzielania pozwolenia wspólnotowego powinno się z tego 
względu rozszerzyć na wszystkie kategorie produktów.
W ramach procedury udzielenia pozwolenia należy wyeliminować „pasażerów na gapę” i 
niepożądane ryzyko np. przy informacjach o produkcie czy tajemnicach handlowych. 
W przyszłym rozporządzeniu przewidziano pod określonymi warunkami uproszczoną 
procedurę udzielenia pozwolenia na produkt, żeby uniknąć niepotrzebnych kosztów i 
nadmiernych opłat. Ponadto należy wyjaśnić, że w zależności od stopnia i zakresu 
przewidzianych zmian produktu biobójczego w porównaniu do pierwotnego pozwolenia 
stosuje się różne procedury. Zatem dla drobnych zmian produktów biobójczych konieczne 
byłoby jedynie uproszczone postępowanie bez utrudnionej i czasochłonnej procedury, o ile 
nie wpłynie ono negatywnie na ocenę ryzyka ani skuteczność.


